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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 publicaI-o
em uma edição de mil exemplar-es.

o Presidente da RepubIica 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 urna edição de mil exem
pIares, que serão impressos na Imprensa Nacional, podendo, para
esse fim, abrir os necessarios credltos ; revogadas as dísposíçõe s
em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 950 da Independencia
e 280 da Republíca.

WENCESLAU BRAZ P. GOMES. .

Carlos Mascirniliano Pereira elos Santos.





Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria da
Justiça _la 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 commlssão, composta dos srs.,
Primitivo Moacyr, Agenor Lafayette de Roure, otto Prazeres, Bu
genio Padilha de Oliveira, João Pedro de Carvalho Vieira e Ernesto
da Costa Alecrim, para, sob vossa presidencia, colleccionar todos
os trabalhos referentes ao CodlgoCivil, desde o primitivo projecto,
afim de serem publicados na Imprensa Nacional, esperando do
vosso patriotismo que não recusareís essa incumbencia.

Saude e fraternidade. - Carlos Maeimiliano:



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 Esta dos Unidos do Brasil :

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

Artigo unico. Fica elevada a tres mil exemplares a edição auto
rizada pela lei n. 3.095, de 12de janeiro de 1916; revogadas as dis
posições em contrario.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1917, 96° da Indepenclencia e
29° da Republica.

WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Carlos jWawimiliano Pereira dos Santos.



MOllIFmA~ÕES NO REGIMENTO DA UAMARA

A Commissão de Constituição, Legislação e Justiça, depois de
reflectido exame, passa a emittir o seu parecer sobre o projecto
n. 30 do corrente anno, subscrípto pelos deputados Srs. Alfredo
Varella, Aureliano Barbosa, Cassiano do Nascimento e Soares dos
Santos.

Predominou no espirito dos doutos representantes daNação o
pensamento de que o estudo, a discussão e votação do projecto do
Codigo Civil, elaborado, a convite do Governo, pelo illustrado Dr. Clovis
Bevilaqua, não podem ficar subordinados ás normas communs do
Regimento da Camara e aos embates de um torneio parlamentar,
que, necessariamente, desviar-se-ha do methodo e da. uniformidade
imprescindíveis ao estudo de uma reforma de tanta magnitude.

Sem ofluscar a larga concepção dos doutos signatarios do pro
jecto - brilhantemente justificado nos considerando que lhe servem.
de prefacio - a Commissão, no desempenho do seu dever, sente di
vergir do plano traçado com o intuito altamente nobre de não deixar
no olvido a acção directa do Poder Legislativo na solução de um
problema, que ha dilatados annos constitue a suprema aspiração jurí
dica do paiz e que ao Congresso Nacional compete prover, nos termos
expressos do art. 34, n. 23, da Constituição. .

Um ponto, porém, precisa ficar, desde logo, firmado e esclare
cido: a Commissão não repelle o projecto, não combate a iniciativa
que elle proclama. Não".A divergencia é de simples detalhe, é limi
tada á norma estabelecida que, apreciada sob outro prisma, tende,
entretanto, ao mesmo fim patriótico.

Muitos descortinam no regimen representatioo a causa de erros
e fraquezas dos governos e nos parlamentos a impropriedade para a
analyse serena e fecunda das questões que se agitam, tendendo á or
ganização das nacionalidades.
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Entregar ao menor numero essa privilegiada missão de reCOR
strucção moral1 de aperfeiçoamento jurídico, de adaptação das leis
escriptas aos phenomenos sociaes que se revelam no seio de cada
povo, dadas as suas relativas condições de progresso, é, para a critica,
realizar um verdadeiro ideal no systema de legislar ; é fulminar,
mesmo, a anarchia dos Congressos e suhstituil-a pela imperturbavel
decisão dos competentes, constituindo uma especie de conselho aulico
com que os príncipes de Habsburgo oppuzeram á Camara Imperial a
supremacia do seu poder para salvação e prestigio da Allemanha.

Elles tambem censuravam a lentidão do processo parlamentar e
os defeitos de sancção das suas decisões.

A doutrina, porém, ainda não fez época; os parlamentos conti
nuam a authenticar as leis, dando-lhes o cunho popular do regimen 
representativo, que prosegue triumphante, sem embargo do empenho
despótico, por toda a parte notado, de absorvel-o nos outros poderes
politicos e de amesquinhal-o na opinião.

Não se nega que os parlamentos carecem, muitas vezes, do pre
ciso tempo, da serenidade reflectida, do methodo uniforme, da homo
geneidade scientifica para a decisão de assumptos que só no recesso dos
gabinetes podem ser esmerilhados e resolvidos. Entre esses assumptos
destacam-se as codificações, que devem ser monumentos impereciveis
do valor de um povo e dos quaes refulja a sua propria civilização.

Isto, porém, não quer dizer que os parlamentos não contribuam
para esse feito glorioso, que a sua acção seja delimitada até o ponto de
extinguir-se a sua competencia privativa de leqislar, exercida por
outros.

A1 acrimonia de Herbert Spencer, (1) quando passa em revista
as culpas dos legisladores, ou ás phrases de Stuart Mill, (2) quando
assignala a «inaptidão do mecanismo legislativo para attender ao fim
a que se propõe», responde com admiravel precisão o douto Las
tarria (3) :

« Quando se leemas reflexões de Stuart Mill referentes aos incon
venientes, ás dífficuldades e retardamentos com os quaes o parlamento
preenche a diffícil tarefa de fazer as leis1 sem que os seus membros
sejam suffícientemente preparados para uma obra que exige não só
mente espiritos praticos, mas tambem homens habituados a longos e
laboriosos estudos, chega-se naturalmente á conclusão de que o sys
tema é defeituoso e que é preciso adoptar o meio proposto pelo autor,
isto é, nomear uma commíssão de funccionarios competentes encarre
gados de formular os projectos que o parlamento deve approvar.

(1) O indi'l). contra o Estado., pags. 65 e segs.
(2) Governo Rep., pago i27.
(3) Política Pos., pago 382.

I" -)
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Mas, si esta maneira de ver fosse verdadeira e logica, era preciso
admittir também a theoria do imperio francez que, ~.com as mesmas
premissas, chegou a reduzir seu corpo legislativo á impotencia e, mais'
do que isto, a transformai-o em um mecanismo que não representava
a nação, mas o seu senhor) e que não se movia na machina imperial
sinão pela vontade deste. Para que serve um corpo legislativo que
nada representa ou que, si alguma cousa representa, não sabe pre
encher as suas funcções? Si o conservam para render homenagem ao
systema representativo, é melhor supprimil-o, como uma peça inutil
ou perigosa, e collocar a representação em um monarcha absoluto, ou
realizar 'o sonho de alguns outros publicistas, que acreditam ser o
melhor systema de governo uma monarchia democratica, na qual o .
povo votasse directamente as leis que lhe fossem propostas pelo so
berano.

Renegar o regimen parlamentar e pretextar as' lentidões das
deliberações ou dos defeitos e da inaptidão de uma assembléa popular,
para despojal-a de sua iniciativa ou para limitar os seus poderes, é
minar. o systema pela base e augmentar-lhe; sem vantagens, os
vicioso »

A prova de que as palavras do illustre publicista chileno encer
ram uma verdade inconcussa, temol-a no procedimento invariavel das
grandes nações que decretaram a codificação de suas leis, sem dispen
sarem a comparticipação do Poder Legislativo.

O que foi a obra immortal do Codigo Civil Francez senão a con
tinua acção do parlamento em um largo periodo de elaboração desde
1793, nos projectos de Cambacêres e da commissão dos philosophos,
até a obra monumental de Napoleão: de Portalis e de Tronchet, em
1804 ?

« O que nem a monarchia nem a Revolução puderam fazer, diz
escriptor illustre, a ambição de um só homem executou. Bonaparte,
elevado a primeiro consul e senhor todo poderoso do Estado, projectou
dar á França este Codigo Civil que lhe promettiam, em vão, ha longo
tempo, e foi bem succedido. »

Apezar disto, porém, daquella vontade de ferro dominadora e ím
placavel, a dictadura não desprezou o concurso das collectioidades
na realização de um feito, que por si só immortalizaria um chefe de
Estado como acontecera a ]ustiniano, gravando o seu nome nas
instituições jurídicas do mundo.

Perlustre-se a resenha dos trabalhos preparatórios do Codigo
Napoleonico, hoje modificado na sua fórma, devido ainda ao parla
lamento, ver-se-ha que o monumento não se erigiu simplesmente pelos
esforços de uma commissão, na qual se impunham os nomes de
Tronchet, Bigot, Portalis e Malleville, mas tambem dos oitenta obreiros
que formavam o Conselho de Estado, do Tribunato, composto de cem
membros, deante dos quaes o primeiro consul teve o bom senso de
recuar, cedendo assim ás discussões calorosas que se additaram no
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seio dessa assembléa,prppeps,a a rejeitar o tit. 20 do Codigo, como o
havia feito com ff -io~Eritretanto, era preciso terminar a obra; e Na-

*poleão fez pesar"ainda a sua vontade irreductivel sobre o Tribimato ,
reformando-o; e, 'o Codigo foi votado e promulgado em 21 de março
de 1804, servindo dê base mais tarde, sob o reinado de Luiz Felippe,
para a actividade extraordinaria do Poder Legislativo.

Justifica essa affirmativa a synthese seguinte (4):
« Nada accusa melhor este caracter particular do reino d~ Luiz

Felippe do.que a sua legislação. As leis tornam-se mais numerosas e
sua multiplicidade é sobretudo devida a duas causas:

1.a Uma maior liberdade politica concedida a imprensa e ás
'CAMARAS. Discutem-se todas as questões: a attenção do grande publico
começa a ser despertada pelos jornaes sobre pontos que outr'ora lhe
eram indifferentes ;

2.a Um-desenvolvimento todo novo da actividade economica.
A Revolução e o Imperio tinham quasi arruinado a França. O

commercio e a industria, que tão florescentes foram sob Luiz XVI,
estavam muito reduzidos. De 1789 a '1815 as rebelliões, as revoltas,
as guerras tinham tudo retardado; no mar não existiamos, por assim
dizer, mais; o bloqueio continental, a perda de nossas colonias e Tra

.falgar tinham aniquilado a nossa marinha.
Duas gl'andes cousas concorreram, então, para auçmentar a

actividade do Pod~r Legislativo: o movimento liberal em politica, o
progresso economico. .

Um ,qmnde numero de leis prooidenciaram sobre matérias
diversas ou sobre questões de p1'Ocesso)' o proprio direito civil teve a
sua parte nas reformas.»

Eis o mais vivo attestado da procedencia do que em these affirma
este parecer - a injustiça daquelles que desconhecem, em absoluto,
nos parlamentos, capacidade para acompanharem e identificarem-se
com as grandes reformas que felicitam os povos.

Em relação ainda á codificação do direito civil, podemos lançar
um olhar retrospectivo sobre a Hespanha, que não desprezou
tambem, na elaboração do seu codigo civil, a acção do Legislativo;
foi também o parlamento que decretou as bases, que forneceu os deli
neamentos para o meditado trabalho juridico concluido em 1889.

Em 11 de maio de 1888 o ministro Alonso :Martinez referendou
o decreto real que punha em execução as li7 bases formuladas pelas
Côrtes para a elaboração do Codigo Civil; e dessas bases será conve
niente destacar as tres primeiras:

« Autoriza-se o Governo a publioar um Codigo Civil; respei
.tadas as condições e bases estabelecidas nesta lei. .

(4) Planlol - Droit Civil, pag. 33, de 11;)00.
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A redacção deste corpo l~gal se 'e!recÚla1,/t pela Commissâo de

Codigos cuja secção de direito civil formulará o texto do projecto;'
ouvindo, nos termos que julga1' mais expeditos e uteis, a todos os
membros da Commissão; e, com as modificações que 'o Governo
julgar necessarias, se publica1'á na « Gazeta de Mad1'id».

O Governo, uma vez publicado o Codigo, dará conta' ás Côrtes,
se estiuerem reunidas, ou na primeira reunião que' celebrem, com
exposição clara de todos aquelles pontos que haja modificado, am
pliado ou alterado algo o projecto rediçido pela Commissão, e não
passará a reqer como lei nem produzirá elfeito algum legal antes de
terminarem os sessenta dias seguintes áquelle em que se tenha dado
conta ás Côrtes de sua publicação »

Do que foram em imponencia e valor juridico as sessões do parla
mento em que se discutiu o Codigo, ahi estão colleccionados e publi
cados pela Beoista de Los Tribunales ,para constatarem, os profundos
discursos pronunciados a respeito, destacando-se serena e eloquente a
pala vra erudita de Alberto Bosch.

Si, persistindo na investigação, estudarmos a .Italia, que não des
mente as suas gloriosas tradições jurídicas e que, dia a dia, conquista
novos titulos de sabedoria no vasto terreno do direito - encontraremos
a mesma solicitude e o mesmo empenho da parte do Executivo, entre
gando ao Legislativo o Codigo Civil projectado, afim de que sobre elle
os representantes do povo abrissem larga discussão (5). ,

A unificação politica da Italia de .1859 a 1861 influiu na
unificação do seu direito; dahi o Codigo Civil promulgado em Flo
rença a 25 de janeiro de 1865 e em vigor desde o dia 1 de janeiro
de 1866. '

Em março de 1863 era instituida a commissão de jurisconsultos
incumbidos do projecto e em julho do mesmo anno, já entregue ao par
lamento o mesmo projecto, proferia o laureado ministro Pisanelli, no
Senado, incisivo discurso, no qual combateu o argumento de que os
governos representativos são impotentes para legislar. ,

, Duas outras nações alentam a opinião explanada neste modesto
parecer: a Suissa e a Allemanha.

A primeira offerece-nos obra ingente da unificação do direito, no
regimen confederativo, neste brilhante livro: Codigo Federal das
Obrigações. '

Foi elle organizado depois de não pequenos embaraços oppostos
pelo próprio reçimen confederativo, pela quasi soberania inherente
aos cantões, zelosos de suas antigas prerogativas. E, ainda assim,
irrompeu dos representantes do povo a primeira manifestação de cen
tralização do direito commercial.

(a) Lavori Preparatori dei Cod. Cívila llIin. elo Gras: e Just. da -/899.
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. Foram os deputados de Berna e de Soleure que tiveram a gloria
da proposta, renovada em J853 com energia e decisão pelo presidente
Blosch. . .

A Constituição, porém, vedava a realização do commettimento, e
foi preciso recorrer á concordata dos cantões. .
. Entretanto, a idéa da unificação continuou a agitar e interessar
vivamente os espiritos até o projecto de Munzinger, que não sobre
viveu, á sua obra.

Em abril de 1874, era reformada a Constituição e a actual dispo
sição do art. 64 proclamava a victoria da unificação do direito.

Dahi inicia-se propriamente a elaboração do codígo, cujo resumo
historico póde ser extractado das concisas paginas de E. Steeklin (6).

No mez de julho de 1875 surgiu em allemão o projecto de 1\'1.
Fick, tendo por base o de l\iunzinger e as deliberações da commissão ;
no anno seguinte o Conselho Federal ordenava a publicação de uma
traducção francesa e, graças á energia de Anderwert, chefe do de
partamento de justiça - a grande obra nacional proseguiu sem inter
rupção e foi conduzida a bom exito.

. Uma commissão, sob a presidencia do referido estadista, foi en-
carregada de discutir o projecto; e dessas deliberações surgiu em
1877 um terceiro projecto, que, depois de publicado, foi enviado pela
direcçâo federal da justiça aos governos cantonaes, aos tribunaes, ás
faculdades de direito da Suissa e a alguns juristas estrangeiros, com
o convite de lhe transmiuirem as suas observações.

O convite foi attendido, e a critica dos sabios oífereceu largo
subsidio á commissão, no seio da qual echoou a voz da opinião do paiz.

Por mensagem de 27 de novembro de 1879, o Conselho Federal
submettia á Assembléa. Federal o projecto de lei sobre as obrigações e
o direito commercial.

O Conselho dos Estados teve a sua prioridade na discussão: no
meou a sua commissão e em 31 de maio de 1880 esta apresentava o
seu parecer, abrindo-se o debate, que foi encerrado a 18 de junho.

No Conselho Nacional seguiu-se o mesmo processo, perdurando
os debates de 1 a 18 de dezembro daquelle anno.

Os trabalhos dessas commissões e as discussões das duas camaras
demonstraram a opportunidade de um novo exame e de uma revisão
da lei projectada. Assim se fez; em junho de 1881 a Assembléa Fe
deral votava em globo os projectos referentes á capacidade civil e ao
direito das obrigações, depois de proveitosos e laboriosos esforços das
commissões parlamentares. .
. . Para concluir este pallido esforço do movimento legislativo de
paizes cultos, quando resolveram codificar o seu direito civil, seja.
permittido ainda á Commissão relembrar os episodios queprecederam

(6) Oomm, Cod. Fed. Suisse - «Avanl-pl'oPpsl;.

~'.
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á construcção de um outro monumento de legislação moderna: o Co
digo Civil Allemão, que em 18 ele agosto de 1896 recebeu a sancção
imperial, tendo entrado em vigor no dia 1 de janeiro de 1900.

Desde 1848 a Constituição de Francfort exprimia o voto de uma
legislação civil uniforme para toda a Allemanha. Mais tarde a Consti
tuição elos Estados da Allemanha elo Norte, no seu art. 4°, n. 13,
declarava materia federal o direito das obrigações.

Manifestou-se então o movimento da opinião publica no interesse
da unificacão.

Em execução da lei de 20 de dezembro de 1873, que modificou o
n. 13 do art. 4° da Constituição do Imperio, em 1874, o Conselho
Federal instituia uma commissão preparatoria de cinco jurisconsultos
para organizar o plano e o methodo dos trabalhos parlamentares.

.Esta commissão partilhou o trabalho entre os seus membros e
deliberou distribuir a redacção entre os cincos redactores, que fica
riam em correspondencia com a primeira.

Em 1874 o Conselho Federal approvava essa deliberação e orga
nizava uma outra commissão de nove membros, mais tarde elevada a
11, sob a presidencia do chanceller do Imperio e com séde em Berlim.

Iniciados os trabalhos em 17 de setembro de 1874, foram esco
lhidos cinco redactores (7).

O ponto importante a assignalar é que, conforme as decisões da
commissão preparatoria, a commissão de redacção desprezou os pro
jectos anteriores para base dos seus trabalhos; era conveniente pre
parar um projecto inteiramente novo.

De posse de todos os elementos de acção, os jurisconsultos, depois
de um esforço de 14 annos, conseguiram entregar em 31 de janeiro de
1888 a grande obra, que devia ainda ser publicada e submettida á
critica da opinião geral do pais. .

Esta agitou-se dentro e fóra do mesmo paiz: o espirito juridico
brilhou com intensidade nas analyses profundas do projecto; e o go
verno, compenetrado das responsabilidades que assumira, ouviu a
palavra erudita dos proflssionaes,

Uma segunda commissão de 22 membros foi organizada e della
fizeram parte não só jurisconsultos, mas também representantes de
diversas classes, particularmente do commercio e da industria.

Esta commissão desempenhou satisfactoríamente a sua missão e
em 1895 transmittia oprojecto revisto ao chanceller do Imperio, que
por sua vez o enviou ao Conselho Federal.

Admira a constancia do poder publico nesse largo e fecundo
periodo de organização do direito civil do povo allemão.

O conselho persistiu na obra reformadora; e com esse intuito
procedeu a uma nova revisão, da qual resultaram a eliminação do

(7) La Grasserle - Gad. Civil Allem. - Intraduc.
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6° livro do projecto relativo á applicação das' leis estrangeiras e modi
ficações de fôrma e redacção de muitos artigos. O texto, assim alterado
e acompanhado de uma introducção, foi definitivamente apresentado
ao Beichstaq em 11 de janeiro ele 1896.

Como procederam os representantes da nação?
Approvando sem discussão o projecto, renunciando ás suas pre

rogativas constitucionaes, confiando em. absoluto nessa elaboração de
longos annos tão profícua á sciencia jurídica universal? Não.

Perante o Beichstaç abriu-se uma primeira discussão geral, que
durou de 3 a 6 de fevereiro sómente e produziu a nomeação de uma
commissâo parlamentar de 21 membros encal'1'egada de examinar o
projecto e de suggel'ir emendas que julgasse necessarias.

A commissão, que acabara seu trabalho no mez de junho, apre
sentou um parecer geral, em cuja base se abriu a discussão, em
segunda leitura, e em sessão geral do Reichstag; durou ella de 19
a 27 de junho; e a terceira leitura abriu-se em 30 de junho para ter-

. minar-se em 1 de julho de 1896 por um voto geral sobre o conjuncto
do projecto que foi adoptado por 288 votos contra 48. (8) . .

São, portanto, todos esses elementos de valor e de experrencia
que a commissão reuniu para cimentar a sua opinião favoravel ao
pensamento geral do projecto n, 30, do corrente armo.

Analysado com particular attenção o mesmo projecto e confron
tadas as suas disposições, deprehende-se que a commissão age consti
tucionalmente, modificando, como faz, a sua estructura.

De facto, a proposta dos dignos deputados, com a feição de um
projecto de lei e não de uma disposição transitoria e especial, que ao
Regimento da Camara deva ser additada, de algum modo contraria
o art. 18 da Constituicão.

A Camara e o Senado, em consequencia de lei básica, trabalham
separadamente e a cada uma das Camaras compete organizar o seu
regimento interno, e, portanto, regularizar os seus trabalhos, deter
minando o methodo que nelles deva ser seguido.

Ora, o projecto n. 30, uma vez que approvado fosse pela Camara,
teria de ser enviado ao Senado e dar-se-hia a anomalia de discutir
este ramo do Poder Legislativo disposições inherentes á economia ou
á própria vida intima do primeiro.

Uma outra consideração de incontestavel valor pesa também no
espirito da commissão.

Os §§ 10, 2° e 3° estabelecem obrigações ou deveres que, de
algum modo, retardari~m a discussão do Codigo Civil Brasileiro, fazen-

(8) Saleílles - Not, sobre o Cotl; Civil Altern. - Ann. Leg. Etrang. 
1897, pago 153.
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do-a ainda depender das municipalidades sem uma sancção, que, aliás,
no caso, seria illegal. .

À commissão, porém, julga de elevado alcance e mesmo de har
monia com o regimen democratico que á discussão do Codigo Civil
preceda um estudo mais amplo e a critica dos competentes livremente
se manifeste. .

À Camara poderá então discutir serenamente o assumpto e a
critica fundamentada dos jurisconsultos do paiz ; os applausos que,.
certamente, colherá o douto professor da Faculdade do Recife secun
darão o prestigio do parlamento na realização da obra em que se
empenhou o Governo.

Não é possivel que o Codigo Civil Brasileiro seja equiparado, na
discussão parlamentar, a outro qualquer projecto que occupe a atten
ção da Camara e tenha de ser submettido ás disposições comrnuns do
Regimento.

Deixar á mercê de interminaveis debates, de criticas menos
austeras, de doutrinas oppostas e de escolas scientificas heterogeneas
a discussão de um codigo, no qual se condensam as garantias da
familia, da propriedade e das obrigações que manteem os homens em
sociedade, é construir um edificio informe e fragil, que, ao primeiro
impulso, ruirá por terra; é, de alguma sorte, justificar as objecções da
escola historica prégadas pelo immortal Savigny, quando apontava
aos seus ccntemporaneos o caracter arbitrario e falso das codificações
como transgressoras do desenvolvimento historico do direito.

À commissão, portanto, em face dos exemplos colhidos em paizes
c ultos, dos precedentes do Congresso, que discutiu já o Projecto de
Codigo Civil do Dr. Coelho Rodrigues e o Codigo Penal, tendo em
vista, principalmente, o occorrido em ídenticas circumstancias na
Suissa e na Allemanha, chamando em seu auxilio o procedimento da
Constituinte Brasileira, quando se occupou do Estatuto de 24 de feve
reiro, formulou um substitutivo, que submette á consideração da hon
rada Commissão de Policia, cuja competencia está determinada pelo
art. 148 do Regimento da Camara. I

Só assim poderá a Camara, com acerto, examinar o projecto,
que lhe será em breve enviado, e guardar o systema inteiro do Codigo,
systema que, no dizer do maior dos nossos jurisconsultos - Teixeira
de Freitas - depende muitas vezes de uma só disposição.

Bubstátutfvo ao projecto n., 30, de 1900

Art. 1.0 Na discussão e votação do Projecto do Codigo Civil serão
observadas as seguintes disposições regimentaes:

§ 1.0 Impresso e distribuido o projecto, será iniciada a su.a dis
cussão na proxima sessão da actuallegislatura..

c. c. - vot. Ir. 2
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§ 2.° No interregno, a Mesa fará enviar exemplares do projecto ás
seguintes corporações e autoridades, convidando estas a remetterem,
no 'prazo de seis meses, á Secretaria da Camara as emendas e obser
vações que julgarem convenientes:

a) Supremo Tribunal Federal e juizes seccionaes, que igualmente
serão convidados à mandar affixar por editaes e publicai-os nas folhas
officiaes, avisando do prazo os interessados que queiram formular
emendas ou observações;

b) Tribunaes superiores do Districto Federal e dos Estados;
c) Faculdades de Direito;
d) Governadores ou presidentes dos Estados;
e) Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros;
f) Jurisconsultos que julgar conveniente ouvir.
§ 3.° Iniciados os trabalhos da sessão ordinaria, nos termos do

§ 1°, o presidente da Camara declarará que, estando distribuido o
projectó, ficará sobre a Mesa, afim de receber as emendas, durante
10 dias, terminados os quaes, oprojecto com essas emendas e as que
reza o § 2°, depois de impressas, será submettido a uma commissão
de 21 representantes.

§ 4.° A cómmissão será nomeada pelo presidente da Camara e
de fórma que todos os Estados e o Districto Federal tenham nella
representação. .

§ 5.° Na sua primeira reunião a commissão elegerá, por escrutínio
secreto e maioria absoluta de votos, o seu presidente e um relator.

§ 6.° As decisões da commissão, que funccionará em dias desi
gnados, serão sempre tomadas por maioria absoluta de votos e os
debates devidamente stenographados e publicados no Diario do
Congresso. .

§ 7.° A commissão poderá ouvir no decurso de seus trabalhos a
quem entender conveniente.

§ 8.° O parecer sobre o projecto será apresentado á Camara no
prazo de um mez e contemplado na ordem dos. trabalhos seis dias
após a sua publicação.

Art. 2.° Haverá uma só discussão e votação do projecto, ambas
por títulos, no decurso das quaes a Mesa não acceitará emendas,

Paragrapho unico. Nenhum deputado, mesmo o relator do pare
cer, poderá fallar mais de uma vez sobre o projecto.

Art. 3.° A redacção final do Codigo Civil, conforme o vencido,
será procedida pela commissão dos 21.

Rio, 10 de agosto de 1900.-J. J. Seabra, presidente.-Alf1'edo
Pinto, relator.- Teixeira de Sá.- Azevedo Marques.- F. Toleruino.
- Bioadaoia CO'l'1,lJa. - Luiz Dominques . - Anisio de Abrezt.-
Frederico Borges> .

~ Commissão de Policia, examinando com a devida attenção o
projecto n. 30, deste anno, subscripto pelos Srs, Alfredo Varella, Bar-
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bosa Lima e outros deputados, assim como o parecer dado ao mesmo
projecto pela Commissão de Constituição, Legislação e Justiça, é de
parecer que seja approvado o substitutivo apresentado pela referida
commíssão, com a seguinte modificação ao paragrapho unico do
art. 2°:

Nenhum deputado, mesmo o relator do parecer, poderá fallar
mais de uma vez sobre cada titulo do projecto.

Sala das Commissões, 24 de agostode 1900.- Carlos Vaz de Mello,
presidente. - Castro Babello, relator. - Angelo Neto. - Gastão da
Cunha.

N. 30--1900

.. O elevado tentamen de dotar a Nação Brasileira com um codigo
civil ha de ser posto em pratica e realizado 'com aquella meditação e \
estudo que requerem obras de tal magnitude, ou dará fructo ímperfei
tissimo. Julgar que possa ter bom exito o proposito de obter sua ado
pção do Congresso pelo processo ordinario de legislar, é desconhecer
que precisa 11m instituto dessa ordem revestir-se da mais completa
unidade, moldar-se no mais rígoroso systema, fazer-se com a mais
segura coordenação. E isso se não póde conseguir por meio de um
debate parlamentar, conforme usamos, em o qual se perde quasi
sempre o primitivo producto do pensamento creador, nos remode
lamentos parciaes de desconnexas emendas, quebrada a harmonia do
plano originario com adjuncção de accessorios dispares. Assim, te
riamos, em vez da genesis fecunda de uma legislação primorosa,
o parto horripilante de um monstro, informe aggregado de partes
heterogeneas : encontradas theorias e idéas, que mutuamente se re
pellem.

Este o motivo por que nenhuma concepção do genero da que nos
occupa jamais se operou pelas normas em pratica no seio das assem
bléas, Si por acaso alguma vingou em taes gremios é que alcançara
o decidido patrocinio de qualquer personalidade politica de alto relevo,
que emprega seu valimento para que saia do tumulto parlamentar,
pura e escoimada de defeitos inherentes aos trabalhos collectivos.

O espirito pratico dos inglezes ha muito descobrira o mal, e
buscou-lhe efficaz remedio; alli, hoje em dia, o parlamento vota e
retoca, mas a obra legislativa é de facto quasi exclusiva producção do
um redactor offlcial, jurisconsultonotavol, nomeado. pelo Governo.

Oillustre publicista argentino Alberdi, um dos mestres da geração
constitucional das provincias unidas do Prata o intransigente adver
sario do dictador Juan Manoel de Rosas, opinava que em muitos pontos
um processo especial « es el unico medio de nevar a cabo ciertas re-
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formas larga, difficil. Ó insegura éjecución, si se entregan á legisla
turas compuestas de ciudadanos mas praticos que instruidos, y mas
divididas por pequenas rivalidades que dispuestas á obrar en el sen
tido de um pensamiento -commum. Tales son las reformas de-las leyes
cioilee y comerciales, y en general todos esos trabajos que pOI' su. ex
tensiôn considerable; lo técnico de las materias y la necessidad de
unidad en sú plan y ejecuciõn, e desempenam mejor y mas pronto
por pocas menos competentes que por muchas y mal preparadas».

A prudencía, que deve presidir a toda seria resolução, aconselha
ainda se encare intelligentemente outro aspecto da questão. Importa
não prescrever um codigo que deva ser logo reformado, que deva ser
logo invalidado por um diluvio de leis extravagantes. Cumpre que
tenha uma indispensavel fixidez relativa, ao menos por algumas
decadas. Para que assim seja, é mister consagre elle as aspirações do
presente e do mais proximo futuro.

Pensam os legisladores actuaes do Brasil que todas as leis em
vigor hoje a codificar definitivamente - algumas vetustissimas, outras
adoptadas por fragil amor á novidade - estão nesse caso, sem exce
ptuar-se uma só? Não é de boa cautela indagar si o povo está con
forme com ellas, antes de lhes imprimir a fórma solemne da codifi
cação?

Não é,de provido conselho ouvir a respeito o parecer dos doutos,
não só os da Capital Federal, como os jurisconsultos do paiz inteiro?

Convidada a Nação a pronunciar-se sobre as instituições do direito
civil, como o foi em 1890, para dizer sobre o direito político pelo orgão
da Constituinte, não garantiriamos á obra actual uma feição mais du
radonra, assentando sua legitimidade no expresso apoio da nacionali
dade em peso? Não lhe dariamos assim uma feição mais popular e
livre, consultando, pelo significativo modo apontado, a universidade
da opinião brasileira ?

Sujeito a estas liberrimas e racionalissimas praxes, o Codigo
entrava em vigor, não ha duvida, com o immenso prestigio que lhe
adviria de uma positiva e patente acceitação de todos os nossos patrí
cios, e, portanto, revestido de uma ampla autoridade, o que tanto
coopera .para a segurança, para a consolidação das novas creações
jurídicas.

Vista a,questão nestes termos, é obvia a opportunidade de deli
berar a respeito, antes do advento a esta Casa, do projecto do Codigo
que nos vae ser confiado pelo Governo.

E' o que se intenta no presente alvitre de resolução,
Indicamos, antes de tudo, que se adie a discussão nu Congresso

para o anno vindouro. De consciencia póde alguem pronunciar-se em
tão grave materia , sem maduro exame? - Só a irreflexão lograria
aconselhal-o, pois é este um dos pontos da, complicada e desenvolvida
contextura das sociedades modernas, as quaes, dizia abalisado estadista
do Imperio, o visconde de Uruguay, sinão puderam organizar sem
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trabalho, sem ordem, sem methodo, sem estudo, sem persistencia, sem
tempo.

Depois do sufííciente periodo proposto, estaremos em situação de
deliberar com o necessario conhecimento de causa, sobretudo depois

.do largo debate, instituido deante de todo o paiz, qual estabelece a
projectada resolução.

Instaurando-se esta franca discussão com a maxima publicidade
possivel, de sul a norte a Hepublica é ouvida. Desde o mais modesto
burgo até a mais opulenta cidade, o territorio onde quer que as atten
ções e desvelos dos particulares se voltem para os negocios puhlicos,
transforma-se numa vasta officina legislativa: todas as intelligencias
são postas a concurso, todas as illustrações em contribuição: o bom
senso geral e o saber juridico do Brasil canalizam-se dos mais diversos
rumos do horizonte patrio, para uma confluencia commum - o Con
gresso, e ahi, discriminadas as correntes espurias, e prestes a ex
tinguir-se, das que se avolumam com os mais puros caudaes, tradu
zindo o pensamento nacional dominante,-- teremos seguro guia, ao
fixar as instituições civis da nossa terra.

A consulta prévia, que propomos no art. 2°, parece-nos a mais
adequada a esse fim, a que desentranha dos mais reconditos e remotos,
como dos mais próximos pontos do paiz, as inclinações, desejos e
anhelos da alma brasileira. conhecidas assim, manifestas suas aspira
ções, facil se nos torna a empreza: como dignos legisladores republi
canos, o que nos cumpre é conformar a nossa á vontade de todos, pelo·
conveniente processo indicado no art. 3°. Aberta uma ampla discussão
no seio do Congresso, reunido em commissão geral para poderem ter
audiencia os jurisconsultos notaveis da Pátria e collaborarem no
magno trabalho, completar-se-ha de tal modo um consciencioso estudo,
uma cuidadosa analyse do planejado instituto. Depois disto, uma só
discussão publica - mais destinada a solemnizar oacto, do que a elu
cidal-o, - e uma só votação bastariam para assentar uma circum-
specta e sabia deliberação. .

Finalmente, propomos que se admitta uma constante cooperação
do autor do Projecto de Codigo Civil nas diíferentes phases da ope
ração legislativa, para que a architectura que ideamos não perca o seu
estylo proprio e systema: a unidade que deve caracterizar as funda
ções desta natureza.

O Congresso Nacional resolve:

Art. 1.0 No exame, discussão e votação do Projecto do Cocligo
Civil, a convite do Governo organizado pelo Dr , Clovis Bevilaqua,
observar-se-hão as regras adeante estabelecidas.

Paragrapho unico , Impresso e distribuído, iniciar-se-ha a dis
cussão do projecto, dentro de um anno.

Art. 2.° No interregno, o Governo fará profusa distribuição de
exemplares do projecto, com a respectiva introducção ou exposição de

:\
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motivos, enviando-o a todas as municipalidades da Republica e aos ci
dadãos que 'o solicitarem.

§ 1.0 Os chefes dos -governos municipaes tornarão publica, por
edital, a recepção do projecto, convidando os municípios a formularem
as emendas e observações que julguem convenientes.

§ 2.° Seis mezes após a publicação do edital serão transmittidas
ao Governo da Republica, pelas autoridades locaes, as emendas e
observações apresentadas.

§ 3.° Examinando-as detidamente, o Governo incorporará ao pro
jecto aquellas que julgue procedentes, ou o manterá inalteravel.

§ 4.° Em ambos os casos do paragrapho antecedente, será o
projecto enviado de novo á Camara com as emendas não incorpo-
radas em appenso. ,

Art. 3.° Decorrido o prazo do art. 1°, o presidente da Camara
declarará que, estando distribuido, ficará sobre a mesa, afim de re
ceber as emendas, durante sete dias, terminados os quaes o projecto,
com essas emendas, e as que reza o artigo anterior, § 4°, será remet
tido á comtnissão respectiva, para dar seu parecer, dentro do prazo
de um mez, ouvido o autor do projecto.

Paragrapho unico. Apresentado o parecer á Mesa, irá logo a im
primir e, distribuido, será a Camara convocada a reunir-se em com- '
missão geral, para julgar do parecer, podendo tomar parte no debate
o autor do projecto ou outro qualquer jurisconsulto que o requeira á

'Mesa ou esta convide.
Art. 4.° Encerrados os trabalhos da commissão geral, será la

vrado o parecer definitivo e presente á Camara na sessão immediata,
passando por uma só discussão e votação, ambas por titulos, no de
curso das quaes a Mesa não poderá acceitar emendas.

Art. 5.° Ao proceder á redacção final do Codigo Civil, conforme o
vencido, a respectiva commissão ouvirá o autor do mesmo.

,'Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrario.
Alfl'edo Varella.- Barbosa Lima.- Aureliano Barbosa.:-: Cas

siano do Nascimento.-Soares dos Santos.

J:tedacçãofinal do s\lbstnutivo e mai.s emendas ofi'erecidas á indicação que
estabelece l'egms a segui,r na discussão e votação do l?rojeoto d') Codigo
Civil

Art. 1.0 Na discussão e votação do Projecto de Codigo Civil serão
observadas as seguintes disposições regimentaes: .

§ 1.0 Impresso e distribuido o projecto, será iniciada a sua dís
, cussão na proxima sessão da actual legislatura.

§ 2.° No interregno, a Mesa fará enviar exemplares do projecto
ás seguintes corporações e autoridades, convidando estas a remet-
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terem, no prazo de seis mezes, á Secretaria da Camara, as emendas e
observações que julgarem convenientes:

a) Supremo Tribunal Federal e juizos seccionaes, que igualmente
serão convidados a mandar affixar editaes e publicaI-os nas folhas
officiaes, avisando do prazo os interessados que queiram formular
emendas ou observações; .

b) Tribunaes superiores do Districto Federal e dos Estados;
c) Faculdades de Direito;
d) Governadores ou presidentes dos Estados;
e) Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros;
() Jurisconsultos que julgar conveniente ouvir.

§ 3.° Iniciados os trabalhos da sessão ordinaria, nos termos-do
§ 10, o presidente da Camara declara que, estando distribuido o pro
jecto, ficará sobre a Mesa, afim de receber as emendas, durante 10
dias, terminados os quaes o projecto com essas emendas e as que reza
o § 2°, depois de impressas, será submettido a uma commissão de
21 representantes.

§ 4.° A commissão será nomeada pelo presidente da Camara e
de fórma que todos os Estados e o Districto Federal tenham nella
representação.

§ 5.° Na sua primeira reunião a commissão elegerá, por escru
tinio secreto e maioria absoluta de votos, o seu presidente e um
relator.

§ 6.° As decisões da commissão, que funccionará em dias desi
gna dos, serão sempre tomadas por maioria absoluta de votos e os
debates devidamente stenographados e publicados no Diario do Con
gresso .

. § 7.° A commissão poderá ouvir no decurso de seus trabalhos a
quem entender conveniente. _

§ 8.° O parecer sobre o projecto será apresentado á Camara no
prazo maximo de 60 dias e contemplado na ordem dos trabalhos 15
dias após a sua publicação, podendo a mesma Camara, mediante repre
sentação da commissão, prorogar esses prazos pelo tempo que julgar
conveniente.

Art. 2.° Haverá uma só discussão e votação do projecto, ambas
por titulos, podendo ainda ser apresentadas as emendas, que, depois
de encerrada a discussão, irão á commissão dos 21, para sobre as
mesmas elaborar parecer.

Paragrapho unico. Nenhum deputado, mesmo o relator do pa
recer, poderá fallar mais de uma vez sobre cada titulo do projecto.

Art. 3.° A redacção final do Codigo Civil, conforme o vencido,
será feita pela commissão dos 21, tambem competente para emittir
parecer sobre as emendas que porventura venham do Senado.

Paragrapho unico. Na discussão e votação das mesmas emendas
serão observadas as disposições dos arts. 134 a 136, do Regimento.
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Art. 4.° São extensivas á discussão de todos os codigos de leis da
União as disposições dos artigos anteriores.

Sala das Commíssões, 17 de novembro de 1900.- Carlos Vaz de
lI1elto, presidente. - Angelo Neto, 1° secretario...-r-r- José Boiteux, 3°
secretario,' servindo de 2°. - Castro Rabello, servindo de 3° secretario.
- Gastão da Cunha, servindo de 4° secretario.



Pareceres de faculdades de Direito, de trilmnaes dos Estados, de
jurisconsultos ede membros do Instituto dos Advo[ados

PARECER

DA

Paeuldade Livre de Direito do Rio de Janeiro

Faculdade Livre de Direito da cidade do Rio de Janeiro - N. 22
- Capital Federal, 1) de agosto de 1901.

Exmo. Sr. Dr , J. J. Seabra, mui digno presidente da Commissão
de Deputados Fed eraes incumbidos do parecer sobre o projecto do
Codigo Civil Brasileiro- Tenho a honra de apresentar a V. Ex., junto
a este, o parecer da commissão dos professores desta faculdade sobre

\Ó Projecto do Codigo Civil, parecer este que foi approvado em con
gregação de 3 do corrente mez.

Com os protestos de elevada estima e consideração.
Saude e fraternidade. - Odirector, Carlos Antonio de França

Carvalho.

Parecer da Commissão da Faculdade Livre de Direito do

Rio de Janeiro sobre o Projecto do Codigo Civil

Srs , doutores - A commissão encarregada de interpôr o seu
parecer sobre o Projecto de Codigo Civil Brasileiro, organizado pelo
Dr. Clovis Bevilaqua, lente de legislação comparada sobre direito pri
vado, da Faculdade de Direito do Recife, e submettido ao conhecimento



, I \

- 26-

do Congresso Nacional pela mensagem de 17 de novembro de 1900~

tem a honra de offerecer-vos o resultado do seu trabalho.
Não se deterá a commissão na explanação de theorias, nem em

considerações sobre a necessidade da prompta adopção de um Codigo .
Civil, em cumprimento da promessa feita na Constituição de 25 de
março de 1824 e tantas vezes repetida pelos diversos governos que
teem presidido aos destinos do paiz,

Assumptos são estes por demais discutidos e desenvolvidos, nada
podendo de novo se accrescentar ao que á saciedade se tem dito sobre
a matéria.

Demais, no terreno em que se acha posta a elaboração da magna
lei, são estereis, sinão bysantinas, as disputas de caracter meramente
especulativo e quando, aliás, é tão facil a exhibição de barata erudição.

O que convem é examinar-se o Projecto á luz das conveniencias
e dos interesses estaveis da sociedade brasileira, que tão intimamente
se ligam á lei que tiver de reger as relações do direito privado.

Após meditada leitura do Projecto Clovis revisto e emendado
pelos cinco jurisconsultos, dessa tarefa. incumbidos pelo ministro da
Justiça, a commissão convenceu-se de que ainda se faz carecedora de
grandes modificações a tentativa do Dr. Clovis Bevilaqua, embora
merecedora dos mais decididos applausos pela celeridade da execução
e o espirito altamente liberal e progressista que lhe presidiu.

O Projecto, decompondo-se em um « Titulo preliminar» ; em a
« Parte geral» dividida em tres livros denominados: « Das pessoas»,
« Das causas», « Da acquisição, conservação e extincção dedíreitos »,
e na « Parte especial» subdividida em: « Direito de familia », « Direito
das cousas », « Direito das obrigações» e « Direito das successões »,
inspirou-se no recentíssimo Codigo Civil para o imperio da Allemanha,
promulgado a 18 de agosto de 1896 e posto em execução desde 1 de
janeiro de 1900, com a differença de que o « Titulo preliminar» cor
responde á Lei de introducçâo e a ordem guardada pelo Codigo
Germanico é a seguinte:

Livro I - Parte geral;
Livro 11 - Direito das obrigações;
Livro III - Direitos reaes exercidos sobre as causas;
Livro IV - Direito de familia ;
Livro V- Direito das successões,
Afastando-se da distribuição allemã, o Projecto approximou-se

do plano esboçado pela commissão nomeada em 1889, de cujos tra
balhos devem existir reminiscencias no Archivo da Repartição dos
Negocias da Justiça, onde provavelmente estarão guardados o livro
das actas, os indices já approvados, as exposições de motivos prelimi
nares e não pequena cópia de artigos então redigidos.

Seria talvez de vantagem que á Camara dos Deputados fossem
presentes esses trabalhos, formulados precisamente quando, na Alle
manha, o novo código era preparado.

I" '.~
c,'
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Si a lei allemã foi com tanto desvelo consultada e seguida pelo
autor e revisores do Projecto, foi, todavia, abandonada em pontos de
alta relevancia, já pela suppressão de assumptos importantes e cuja
ausencia constitue grave lacuna, já pela intercalação de outros que são
parte integrante do Codigo Commercial. .

E' assim que são deficientes as regras sobre alguns contractos,
como de sociedade, de commodato, sobre a hypotheca, servidões, etc. ;

. ao passo que foram encaixados os contractos de seguros, de edição e de
serviços de transporte, evidentemente de natureza mercantil, e, como
taes, excluidos do Codigo Allemão e comprehendidos no art. 1°, ns. 3,
5 e 8 do Codigo do Commercio de 10 de maio de 1897.

Si, em vez de um Codigo Civil, fosse adoptado o plano do inolví
davel Teixeira de Freitas, cuja clarividencia previu, ha 30 annos, a
modernissima evolução do direito privado, justífícar-se-hia essa acceí
tação no projecto de institutos e organismos puramente commerciaes.

Não passa, porém, ainda de uma aspiração indefinida a confecção
de um codigo geral do direito privado; pelo que, força é estabelecer-se
com toda a nitidez a linha divisoria dos dous direitos.

Infelizmente no projecto a confusão é manifesta, cumprindo, sob
este aspecto, alterar-se profundamente a obra feita.

Passa agora a commissão a apresentar em detalhe as suas obser
vações, resumida e rapidamente formuladas, ante a escassez do tempo
e a imminencia da deliberação parlamentar.

Embora autorizada pela reforma regimental da Camara dos Depu
tados e o subsequente convite dirigido a esta faculdade, a commissão
não redigirá emendas e correcções: crê que melhor cumprirá o seu
dever apontando os artigos e textos carecedores de retoques, ficando a
formulação dellas ao critério da commissão dos 21.

Titulo prelin1inar

Art. 1.0 O texto dispõe que a lei será obrigatoria nos municípios,
30 dias depois da sua promulgação na capital do Estado.

Para os municipios longinquos o prazo é curto. Ha logares em
Goyaze em Matto Grosso, onde as distancias impossibilitam o conhe
cimento dos actos offíciaes publicados 30 dias antes na capital.'

O artigo, além disso, centralizou em extremo a publicação.
O decreto n. 572, de 12 de julho de 1890, firma bem mais juri

dicamente a regra da obrigatoriedade das leis.
Não ha razão para a sua revogação. Mantido o decreto, superfiuos

se tornariam os arts. 2° e 3°.
Cumpre ponderar que a matéria da promulgação dás leis e da

sua obrigatoriedade é antes de direito publico e constitucional que do
direito civil. Della cogita a Constituição.

Com boas razões a lei allernã não dispõe a respeito.
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PARTE GERAL
Livro I:
Arts. 5° e 6° e art. 539 da parte especial- O instituto da prodí-

galidade é abolido. .
Esta suppressão de medida acauteladora dos interesses da família

é altamente inconveniente.
Por que o autor do Pi ojecto, que sorveu a longos haustos o di

reito allemão, não transplantou o§ 6° do livro I do Código Imperial?
. Nem a phrase vaga' « os loucos de todo o genero» reproduzida do

art. 10, § 2°, do Codigo Criminal de 1830 e abandonado pelo Codigo
de 1890 basta.

Ao legislador compete reduzir, o mais possivel, o arbitrio do
executor, definindo com precisão e clareza as espécies.

Bem mais criteriosa é a lei allemã, preceituando que póde ser
interdicto:

« 1°, aquelle que, em consequencia de molestia mental ou de fra
queza de espirito, não é apto para gerir os seus negócios ;

2°, aquelle que, em consequencia de prodigalidade, expõe-se a
si ou a sua família á indigencia ;

3°, aquelle que, em consequencia de embriaguez, .não póde da
mesma fórma gerir os seus negocies ou se expõe a si ou a sua família á
indigencia ou compromette a segurança de outrem. »

E' certo que ha hoje no mundo jurídico uma corrente no sentido
de se restringir a acção dos poderes publicos no mecanismo da vida
privada. Esta preoccupação deve, todavia, subordinar-se a normas
mais positivas do que preconceitos de escriptores.

O Codigo Allemão, que condensa, por assim dizer, o progresso
juridico na sua mais recente evolução, responde victoriosamente a taes
preconceitos.

Nada induz a se revogar a salutar norma da Ordenação, livro 4°,
tit. 103, § 6°. _

O mais que se podia exigir era, mantendo-se o instituto, definir-se
os casos em que o prodigo desordenadamente gasta e destrõe a sua
fazenda.

Art. 6°. A completa eliminação do beneficio da restituição é
perigosa. .

A reforma da lei, sobretudo a da lei civil, não deve romper brusca
mente com os habitos e tradições da sociedade a que tem de se applicar:

Nós somos um povo secularmente influenciado pelo romanismo.
Romana tem sido a nossa educação juridica ; o Direito justiniano é a
fonte historica mais abundante das nossas leis.

Porque repellir in totum o beneficio da restituição, poderosa ga
rantia por elle creada contra as lesões de direitos dos incapazes?

')
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Por mais energicas que possam ser a fiscalização e responsabilidade
dos' representantes legaes dos menores e das outras classes actualmente
beneficiadas pela restiiutio in inteqrum, a falta desta será em muitos
casos sementeira de irremedíaveis damnos.

Si o hodierno Codigo Portuguez e a lei allemã extinguiram-na,
nenhuma razão releva para fazer a lei brasileira divorciar-se das normas
do direito francez, italiano, chileno, uruguayo e outros.

Não é sufficiente a providencia da acção de lesão, prescriptível em
um anno (art. 1.319), uma vez que o lapso de tempo corre durante
a menoridade. E muito pouca segurança pratica offerecea faculdade
concedida ao tutor pelo art. 519, § 8°.

Art. 11. Reproducção do § 20 da codificação allemã, E' deficiente,
podendo, em casos especiaes, dar legar a injustiças e damnos.

A doutrina dos commorientes, tratada nos arts. 720 a 722 do
Codigo Napoleão, é preferivel ..

Capitulo II :
Arts. 12 a 17 - E' por demais resumida a materià, em nosso

direito actual, tão largamente consolidada nos decretos ns , 9.886 e
10.044, de '1888.

A gratuidade dos termos de nascimentos, casamentos e obitos é
vexame imposto a funccionarios bem mal retribuídos.

Tudo aconselha a manujenção das taxas actuaes, a que já está
habituada a população.

O artigo final do Projecto (2.203) revoga todas as leis, decretos,
usos e costumes que constituem o direito civil brasileiro sobre' cada
uma das matérias que fazem objecto do novo Codigo.

Não ha disposições transitarias quanto á prova .dos actos de
estado civil anterior.

Não dará a lacuna legar a interpretações contradictorias em de
trimento dos interessados?

Capitulo III:
Art. 19 (a)-Por que não se empregar a expressão União (Const.,

arts. 3°, 7°, §§ 1°,2° e 3°, e tantos outros) emlogar da' periphrase
« o aggregado dos Estados brasileiros, considerados como unidade
nacional» ?

Receia o illustre autor do Codigo prejudicar a parte esthetica da
sua obra, repetindo a palavra ?

A lei allemã não temeu no tit, 2° da secção 1a do livro 1° usar do
termo Verein (associação) successivamente nos §§ 21, 22, 23, 24, 25,
26, 28 (duas vezes), 29, 31, 32,33 e 34, sendo o mesmo reproduzido
em quasi todos os paragraphos do tituto: « Das pessoas jurídicas».
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Art. 21. O Projecto reconhece as pessoas jurídicas estrangeiras.
Não seria mais consentaneo com as tradições patrias designar

especialmente a Santa Sé, junto da qual mantem o Brasil representa
ção diplomatica, a qual não deve propriamente ser considerada es

. trangeira?

Art. 23. Nos termos do decreto n. 164, de 17 de janeiro de 1890,
art. 1°, dependem de autorização do Governo para se organizárem:

10, os bancos de circulação;
2°, os bancos de credito real;
3°, os montepios, os montes de soccorro ou de piedade, as caixas

economicas e as sociedades de seguros mutuos ;
4°, as sociedades anonymas que tiverem por objecto o commercio

ou fornecimento de generos ou substancias alimentares.
Por que esse art. 23 do projecto?
Ou elle invade o terreno do direito commercial ou reduz sem

razão os casos em que a autorização do Governo se faz mister.
Prima [acie, é evidente a commercialidade das sociedades enu

meradas no texto.
. Nada legitima, por outro lado, a inclusão das agencias ou esta

belecimentos de seguros que, não sendo mutuos, devem constituir-se
livremente.

Art. 28. O que é « sociedade de fins ideaes ahi referidos»?
Si nos codigos são superfluas, na mór parte dos casos, as defini-

ções, é igualmente perigoso o emprego de palavras vagas. .
Temos a vigente lei n. 173, de 1893, que define o modo por que

as pessoas jurídicas de direito privado adquirem personalidade. Temos
ainda os principies de direito romano tão lúcidos neste assumpto,

A Nova Consolidação de Carlos de Carvalho, no art. 152, espe
cifica essas pessoas.

Por que o projecto não manteve a clara nomenclatura e divisões
actuaes, a cuja sombra se tem firmado a jurisprudencia ?

Fazer um codigo não é tudo innovar: ao contrario, será sempre
preferível conservar os institutos ou organismos já experimentados,
subordinando-os, nas partes imperfeitas, ao criterio dos progressos da
sciencia.

Si Savigny condemnava a codificação, porque via nella ou o rom
pimento brusco com o passado ou o obstaculo ás modificações recla
madas pela conscienciapopular, é acto de grande prudencia respeitar
se, quanto possível, na reforma, o elemento tradicional do Direito,

: crystallizado nas leis vigentes.
Dispensavel se nos afigura ainda o vocábulo fundações, de que

se serve a Secção I1I, arts. 30 e seguintes.
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Do domicilio civil - Arts. 43 mque 53 - E' mal ridigido o
art. 45.

Aquelle que não tem residencia habitual' conhecida reputa-se não
ter domicilio, e não póde ser havido como domiciliado no logar em
que fôr encontrado.

E' incorrecta e bárbara a expressão -posse de domicilio.
No mecanismo do tit. Il não ha logar para o vagabundo de que

cogita a lei de 3 de dezembro de 1841, no art. 37. (

Art. 15. O domicilio do militar em serviço activo não é própria
men te o logar onde o estiver prestando.

O Codigo Allemão é mais exacto, quando, no § 9°, diz:
« Que os militares teem o seu domicilio no logar da sua guar

nição.»
O domicilio implica a idéa de permanencia (animus manendi).
Quando o militar deixa temporariamente o seu quartel ou guar

nição, para desempenhar diligencias em outros pontos, elle continua
ainda vinculado ao corpo de que faz parte e de que só se afastou
temporariamente.

Art. 53. A nossa lei penal desconhece o desterro imposto em
cumprimento de sentença, pois que as penas enumeradas no art. 43
do Codigo de 1890 são:

a) prisão cellular ;
b) reclusão;
c) prisão com trabalho obrigatorio ;
d) prisão disciplinar;
e) interdicção ;
f) suspensão e perda do emprego com ou sem inhabilitação para

exercer outro; . "<,

g) multa;
tendo a Constituição, art. 72, § 20, abolido o banimento judicial.
Um codigo civil não altera o systema penal do paíz.
E' desta arte evidentemente incorrecta a noção compendiada no

art. 53.

Livro 11:
Arts. 57 usque 96 - O livro inscreve-se: Das cousas, que o

Codigo Allernão (§ 90) chama, no sentido das leis, « objectos
corporeos »,

O Projecto, porém, nos capítulos em que se desdobra esta parte,
emprega aexpressão bens, que elle divide em moveis e immoveis,
fungiveis e não fungiveis, consumiveis e não consumíveis, divisiveis
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e . indivisíveis, singulares e collectívos, princípaes e accessorios,
publicos e particulares, comprehendendo entre os primeiros os da
União, dos Estados e dos Munícipios.

Finalmente, no art. 96, veem as cousas que estão fóra do
commercio. i

A classificação é incompleta e defeituosa, já não comprehen
dendo as cousas materiaes e immateriaes (art. 68), já mencionando
entre os bens federaes de uso commum os telegraphos e telephones
(art. 85, § 4°), que indubitavelmente são proprios, como as fabricas,
offlcinas, estradas de ferro e diques custeados e explorados pelos
cofres publicos (Carlos de Carvalho, art. 207).

Mas não é tudo.
Na distribuição dos bens moveis e immoveis ha obscuridade e

comprehensão errada.
Presentemente temos as instrucções de i de setembro de 1836

que, embora com intuitos íiscaes e caIc~das so~re o direito francez,
fornecem uma nomenclatura das cousas nnmoveis bem mais correcta
que a dos arts. 57 a 60 do Projecto. .

Art. 57, § 1°. Juridicamente superficie é tudo que se eleva
acima do sólo, FI'. 71, Dig., de usofructo, Segundo os princípios ge
raes, ella pertence ao proprietario; porém, si se compõe de edificios,
tem-se admittido a cessão do seu uso como direito real, embora o
art. 6° do decreto n. 169 A, de 19 de janeiro de 1890, não a consi
dere entre os onus reaes.

Esse mesmo Projecto, arts. 826 usque 832, se occupa com o di
reito de superficie, verdadeiro desmembramento da propriedade.

Ora, si o art. 58 considera immoveis para os effeitos legaes os
direitos reaes, pará que constar no art. 57, § 10

, a superficie do sólo
que só idealmente delle se dífferença ?

O Projecto abandona a clássica divisão de prédios rusticos e
urbanos, que tem não pequena importancia pratica.

Secção 3":
Art. 64. Definindo fungiveis os bens moveis que podem ser sub

stituidos por outros do mesmo genero, qualidade e quantidade, o
Projecto não deu a exacta noção do termo fungivel, que o antigo di
reito romano aliás desconhecia, sendo inventado pelos commentadores.

. « Uma cousa é fungível, diz Mackeldey, § '1M, quando, na relação
legal de que ella forma objecto, se a considera, antes segundo o seu
genero ou a sua quantidade, do que segundo a sua especie, de. sorte
que não se é obrigado a dal-a sinão em genero ou na mesma quanti
dade ou qualidade.»

Ora, sendo falso que as cousas que no commercio diario são
ordinariamente medidas, contadas ou pesadas sejam sempre fungiveis,
porque podem haver casos em que, se apresentando como não fungi-

~ ' ..'-



- 33-

veis, devam ser substituidas in specie, o artigo encerra uma noção
deficiente.

Nada justifica a manutenção desta distincção, que bem se com
prehende no grupo das cousas consumiveis e não consumíveis referidas
no art. 65.

Esta classificação de bens ou cousas em fungiveis e não fungiveis,
diz Demolombe (Curso do Codigo de Napoleão, IX), não resulta neces
saria e exclusivamente de suas propriedades naturaes e constitutivas,
porém deriva antes de tudo da intenção das partes, da relação sobre
que teem sido as cousas por ellas consideradas e do fim a que as
mesmas se propuzeram.

A dístincção não tem, por conseguinte, nada de essencial, nada
de absoluto; é antes toda accidental ou relativa.

Ora, um Projecto que pretende reformar profundamente o nosso
direito privado não deve ater-se a velharias imprestaveís,

Art. 77, § 10
• - Teixeira de Freitas, Consolidação, nota 17 do

art. 63, define bemfeitorias voluptuarias, « as que são de mero luxo
ou recreio ou da exclusiva utilidade para quem as fez».

E' hem mais razoavel esta noção do que a do paragrapho onde
se consideram voluptuarias as bemfeitorias que não augmentam o
valor da cousa, ainda que tornem mais agradavel o seu uso.

Ninguem dirá que uma sala caiada valha tanto como a que é
adornada com finas pinturas a oleo e que tenha o mesmo merecimento
que um tecto ornamentado e estucado aquelle que singelamente é
forrado de taboas.

O fundamento jurídico da distincção das bemfeitorias uteis, neces
sarias e voluptuárias é outro que não o valor venal.

Art. 75. - Considera como accessorio do sólo aquillo que preci
samente o art. 57 reputa bens immoveis.
. Só por figura de rhetorica se poderá chamar accessorio o espaço
aereo e o sub-sólo com os mineraes nelle incluidos,

Aliás, quer a lei n. 1.237, de 24 de setembro de 1864, art. 20 ,

§ 20
, quer o decreto n. 169 A, de 29 de janeiro de 1890, citados

artigo e paragrapho, exemplificam os accessorios immoveis agrícolas,
que podem ser objecto de hypotheca.

Este mesmo Projecto, art. 954, ns. 2 e 7, está em contradicção
com o art. 75.

Nem uma palavra sobre a theoria das deteriorações, que corres-
pondem ás bemfeitorias. .

Art. 78. - E' obscuro e mal redigido.
/

C. c. - Vol. II

Cima,. doa OenlltaDoS ..
Biblioteca'

3
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Art. 80. - Nem Bluteau, nem Moraes, nem FI'. Domingos Vieira,
nem Caldas Aulete mencionaram nos seus diccionarios o vocábulo
dominiaes, gallicismoinutil para quem tem o bom adjectivo portuguez
patrimonial.

No emtanto, este art. 80 emprega duas vezes semelhante ex
pressão, dizendo serem «dominiaes os bens que se comprehendem
no patrimonio do titular, como de direito real ou pessoal, e não estão
applícados a algum uso commum ou especial».

A phrase é má e na definição peior, porque para a caracteri
zação serve-se do processo da exclusão dos §§ 1° e 2°, que tambem
são mal redigidos.

E, si não é bastante o qualificativo patrimonial, os revisores do
Projecto bem poderiam lançar mão do termo vernáculo dominical,
que Aulete define «que pertence ao senhor ou proprietário».

Os edifícios publicos e os outros bens apontados no § 1° como
sendo de uso especial, não podem «pertencer á pessoa a cujo cargo
estiver o respectivo serviço».

E' patente o erro da redacção.
Accresce que a denominação «bens de uso especial» é desne

cessaria e incorrecta.
Desnecessária, porque estes bens são verdadeiramente patrimo

niaes; e incorrecta, porque se póde a todo o momento abrir mão do
uso especial, como tem acontecido com os proprios nacionaes cedidos
aos Estados, ex-vi do art. 64, § 2°, da Constituição.

Art. 83, § 4°.- O regulamento n. 2.433, de 15 de junho de 1859,
art. 11, n. 5, considera «bens vagos» todas as embarcações ou navios
que se perderem ou derem á costa nas praias brasileiras com os seus
carregamentos, sendo de inimigos ou corsarios.

Firmados neste regulamento, Teixeira de Freitas, art. 52, § 2°, e
Carlos de Carvalho, Nova Consolidação, arts. 200 e 211, lettra (, com
prehendem taes embarcações e carregamentos entre os bens patri
moniaes da União.

Nenhum dos dous jurisconsultos se lembrou dos despojos to
mados ao inimigo para figurarem no grupo dos bens nacionaes.

Ora, a Constituição de 24 de fevereiro, art. 88, veda as guerras
de conquista.

Não é extravagante que no Codigo Civil se faça lembrança deste
modo de acquísíção de dominio, incorporando ao patrimonio da União
o producto do saque e da violencia?

Era melhor, como em outros casos, manter-se honrosa omissão.
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Art. 83, § 2°. - Para que a phrase rios (luctuaveis?
A Ord., Liv. 11, fl. 26, § 8°, aponta entre os direitos reaes «os

rios navegaveis, e os de que se fazem os navegaveis, si são caudaes,
que corram em todo o tempo».

O texto é assim considerado por Teixeira de Freitas, art. 32, e
Carlos de Carvalho, art. 198, lettra c.

A noção é clara e comprovada por um uso secular.
Para que innoval-a com o emprego do qualificativo fluctuaveis?
Fiuctuacel é um neologismo que não se encontra em FI'. Do-

mingos Vieira, em Moraes e em outros lexicographos,

Delle se serve todavia o Codigo Civil Portuguez, art. 380, § 1°,
dizendo:

«Entende-se por corrente fluctuavel aquella por onde estiver effe
ctivamente em costume, no acto de promulgação deste Codigo, fazer
derivar objectos fluctuantes durante o decurso do anno inteiro e com
fins commerciaes, ou a que de futuro fór declarada tal pela autori
dade competente.»

Será nesse sentido que o projecto a emprega?
Em todo o caso é preferivel conservar a terminologia antiga.

Capitulo IV:
Art. 96. - Seria mais acertado que o Projecto, em vez de definir

de um modo equivoco as cousas fóra de commercio, as enumerasse,
como fazia o direito romano, Inst., Liv. 11, §§ 1° e 10.

E si é preciso multiplicar no Codigo as definições, a noção forne
cida por Mackeldey é bem mais completa.

«As causas que não estão no commercio, escreve elle, são as que
os particulares não podem ter nem de facto nem de díreito.»

Art. 113, paragrapho unico.-Porque a especificação da suggestão
hypnotica entre os meios de coacção ?

Conservar-se a generalidade da these, compendiada no inicio do
artigo, seria mais acertado.

Art. 185 - E' materia puramente processual, sobre que aos Es
tados compete legislar.

Demais, é livre o direito de propor a acção. Só a sentença deci
dirá si o autor tem nella interesse legitimo, seja economico ou de
ordem moral.

Capitulo Il :
Da prescripção . Art. 200 - Si a prescripção corre contra os

incapazes de que trata o art. 5, porque na acção de rescisão por lesão
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enorme (art. 1.319) dizer que o lapso de tempo corre contra menores
durante o prazo estipulado para o exercício daquelle direito?

São patentes a contradicção e incongruencia.

Art. 212, §§ 7° e 8° - E' a lei commercial que deve regular
aprescripção dos commerciantes, corretores, leiloeiros e agentes de
commercio.

Temos no Codigo de 1850 os arts. ~~1 usque ~õ6 que extensa
mente se occupam da prescripção mercantil.

Pelo art. ~~6, a: acção para demandar o pagamento de merca
dorias vendidas sem titulo escripto, assignado pelo devedor, prescreve
no fim de dous, de tres e de quatro annos, conforme o logar da resí
dencia do mesmo devedor.

Porque encurtar o prazo e deslocar para o direito civil matéria
essencialmente mercantil?

Quanto aos corretores, leiloeiros ou agentes de commercio, são
strictamente commerciaes todos os actos por e11es praticados em razão
de seus officios.

E' justo, conseguintemente, que a prescripção de seus credites
seja igualmente regulada pela lei de excepção.

Art. 212, n. \) - Reduzir a um anno o prazo da prescrípção da
acção dos credores para revogarem os actos praticados pelo devedor
em fraude de execução, é em absoluto ínacceítavel.

Ante a relaxação dos costumes actuaes, já são por demais es~

cassos os recursos das victímas das fraudes.
Porque inda mais affiigil-os com a diminuição do prazo?
Cousa digna de nota:
Actualmente prescrevem no fim de tres mezes as acções dos

officiaes de justiça, porteiros, escrivães, advogados, solicitadores, cura
dores, peritos e procuradores judiciaes para pagamento dos seus
salarios e honorarios,

O Projecto eleva o prazo a um anno e reduz os que são confe
ridos a commerciantes e credores!

Art. 2U, § 3° - Ahi se manda prescrever em dous annos a
acção para pagamento dos salarios dos officiaes publicas.

Os porteiros, curadores, officiaes de justiça e escrivães são no
fôro e pelas leis processuaes equiparados a officiaes publicos.

Como se conciliar o art. 212, n. ~, com este ultimo?



- 37-

Art. 216, 6° - Nada justifica a reducção a cinco annos da acção
para a indemnização dos damnos causados pelo delicto.

Presentemente essa prescrípção é de 30 annos.
Si o art. 210 .conserva a prescripção trintannaria para as acções

pessoaes, contada do dia em que poderiam ter sido propostas, limitar
a um lustro este prazo, na hypothese deste art. n. 216,6°, é ser em
demasia benevolo para com os delinquentes.

Em todo este capitulo da prescripção, como nos outros retro-criti
cados, não ha systema, nem graduação.

PARTE ESPECIAL

Livro I. Titulo I. Capitulo I: íl

Das promessas do casamento - Toda a theoria dosiksponsaes no
direito vigente e que o autor da consolidação compendia nos arts. 76
usque 94, está reduzida ao art. 218, onde se diz ingenuamente que as
promessas de casamento não produzem obrigação legal de contrahír
matrimonio·.

No emtanto, este· assumpto devera ter sido regulado com os ade
quados desenvolvimentos já que a disposição final, art. 2.203, revoga
« todas as leis civis anteriores »,

Si quasi sempre a diligencia é uma virtude, a precipitação na
elaboração de uma obra de tanta monta, como um Codigo Civil, dá
logar a faltas imperdoaveis.

Capitulo 11:

Arts. 219 ~lsque 224 - Reproduzem quasi cerbum ad oerbum
os arts. 1 a 6 do decreto n. 181, de 24 de janeiro de 1890.

Não ha censura para o caso, sendo apenas de se lamentar que o
mesmo não tenha succedido a outras partes importantes do direito
actual, que bem poderiam ter sido incorporadas ao novo Codigo.

Dos impedimentos de casamento.
Com pequenas modificações, os impedimentos são os mesmos a que

se refere o art. 7 do decreto n. 181. Bem assim as regras para a oppo
sição dos impedimentos, capitulo IV, e relativas á celebração e prova
do casamento. Não contêm matéria nova, apenas ligeiras alterações de
construcção .

Até a fórma original do art. 27 do decreto n. 181 é litteralmente
trasladada para o art. 243 do Projecto .
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Capitulo III:
Da casamento nullo e annullavel., Art. 270 "'- Ahi se encerra

uma perigosa novidade, que póde degenerar em portalarga para grandes
abusos.
. Segundo o seu conteúdo, « é nullo o casamento quando não tiver

sido contrahido perante autoridade competente, podendo a declaração
dessa nullidade ser requerida por qualquer pessoa que nella tenha in
teresse, ou pelo orgão do ministerio publico» .

Nem oProjecto, nem a lei em execução (dec. n. 181) designam
a auto ridade competente para presidir ao casamento, pois que o pre
ceito do art. 110 do decreto de janeiro teve um caracter transitorio,
desde que a organização judiciaria passou constitucionalmente a ser
.privativ a das legislaturas locaes, excepção feita do Districto Federal.

Não cabendo desta arte ao Poder Legislativo da União provi
denciar sobre a creação e nomeação da autoridade competente, de
cretar-se a nullidade pelo modo formal por que o artigo preceitúa, é
sem duvida alguma abrir válvula á nullificação de acto de consequen
das tão melindrosas, concorrendo-se para o afrouxamento dos laços fami-
liares. .

.O que.faz a prova do casamento é a inscripção do termo no res
pectrvo registro.

Essa inscripção garante, por assim dizer, aos conjuges a posse do
estado, é affirmação solemne de que o acto foi celebrado com a devida
solemnidade, consistente na presença do funccionarío publico e de
duas testemunhas.

Para que pôr tudo. em questão e admíttir pesquizas em torno de
um acto, em que a reposição das cousas no statu quo anterior é quasi,
sinão impossi vel ?

Si o art. 10S do decreto n, 181 só considera validos os casamentos
celebrados no Brasil, sendo de accórdo com as suas disposições, os tri
bunaes até hoje não formaram doutrina no sentido de se pronunciar
a nullidade resultante da íncompetencia do presidente do acto ,

E a razão é óbvia :
Não só este motivo não vem compendiado no capitulo VIII do

decreto, como o representante do poder publico é, por assim dizer, a
testemunha official que nada delibera, apenas authenticando e solem
nizando a celebração com a sua presença.

Si, segundo as regras do Concilio Tridentino, o parocho era mi
nistro indíspensavel, porque a celebração devia se effectuar coram pa
rocha et duobus vel tribus testibus, é bom não se deixar á margem o
casamento putativo, esse poderoso remedio que ampara contra as nul-
lidades os conjuges de boa fé. .

A novidade é arriscada; o melhor é nada se dispor a respeito.

í)
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Art. 272. - Ahi se considera annullavel o casamento contrahido
com infracção de qualquer dos ns. 9 a15 do art. 226.

Os ns. 12 a 15 deste artigo rezam :
« Não podem contrahir casamento:
12. O viuvo ou viuva que tiver filho do conjuge fallecido,

emquanto não fizer inventario dos bens do casal;
t3. A mulher viuva ou separada do marido por nullidade

ou annullação do casamento, até 10 mezes depois da viuvez ou da
separação judicial dos corpos, salvo si antes de terminado o refe
rido prazo' dér á luz algum filho;

14. Otutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, ir
mãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada,
emquanto não cessar a curatela e não estiverem saldadas as respe
ctivas contas, salvo permissão deixada em testamento ou outro
escrípto authentico pelo pae ou pela mãe do tutelado ou curatelado;

15. Ojuiz e escrivão, os seus descendentes, ascendentes, ir
mãos, cunhados ou sobrinhos com orphã ou viuva da circum
scripção territorial, onde um ou outro tiver exercício, salvo licença
especial do presidente do Tribunal de Appellação do respectivo
dístrícto , »

Declarando annullaveis os casamentos celebrados com quebra
desses preceitos, que são verdadeiramente impedimentos impedientes
na technica canonica, o Projecto commetteu grave cochilo.

A infracção faz incidir em pena os infractores, mas não vicia o acto.
E' regra de direito que onde ha imposição de penas, esta impo

sição importa revalidação .
. Ora, nos arts. 287, 288 e 289 veem inseridas disposições penaes

applícaveis aos paes, víuva, tutores, juizes, escrivães e os seus parentes
que houverem contrahido casamento, violando osns.12, 13, 14 e 15.

Para uns é a perda das duas terças partes dos bens em proveito
dos filhos do primeiro leito; para outra (mulher viuva) é a imposição
do regimen da incommunicabilidade ea recusa do direito de testar em
favor do marido.

Para os tutores, curadores, juizes e escrivães e os seus parentes,
taxativamente designados, é a obrigatoriedade do regimen da separação
e incapacidade do conjuge culpado para receber do outro cousa al
guma por doação ou testamento.

Isso não significa que o proprio Projecto declara legaes estes casa
mentos que, no emtanto, o art. 272 considera annullaveis ?

O Projecto, que seguiu tão de perto o decreto n. 181, no emtanto
se esquece do preceito do art. 63 deste decreto, que só considera annul
lavel o casamento contrahido com a infracção dos ns. 5 e 8 do art. 7,
applícando-se aos casos dos ns. 9 a 12 somente as penalidades dos
arts. ns, 99, 100,101 e 102.
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Arts. 290 e 291 - A pena de multa imposta ao official do re- /
gistro civil e ao juiz é insignificante, attendendo-se á gravidade das'
faltas porventura praticadas por esses funccionarios e ahi definidas.

Bem mais regular seria sujeital-os á sancção dos arts. 207 e ?08
do Codigo Penal.

Titulo 2°:
Effeitosjurídicos do casamento - Arts. 292 e 295 - Muito mais

previdente e mais bem redigido é o art. 56 do decreto n. 181, ex
cepção feita da parte em que declara illegitimaveis per subsequens os
filhos adulterinos.

Capitulo 2° :

Dos direitos e deveres do marido - A rubrica emprega incon
gruentemente a palavra deveres, mais do terreno da moral que do direito.

Aliás a falta é repetida em não pequeno numero de artigos do
Projecto .

Art: 300 - Reproduz a noção compendiada nos arts. 294 e 295.
Esta deslocação de mate rias que se observa em varias partes do

Projecto não é dos seus menores defeitos.

Art. 302, n. 2 ~ Exigir o consentimento da mulher para que
« o marido possa lítígaractiva ou passivamente» (não seria melhor dizer
como autor ou réo?) « sobre os bens immoveis communs ou os direitos
reaes que o casal tiver sobre os mesmos bens», é cercear o poder ma-
rital, sem vantagem ou importancia pratica. .

Para que a outorga da mulher, quando litigando, o marido só tem
em vista defender os próprios interesses desta?

Incontestavelmente merece preferencia o direito vigente, quando
annu1la os litigios sobre bens de raiz em que a mulher não tiver inter
ferido.

Art. 307. - Puro nephelibatismo ...
De que modo a mulher « compartilha da posição social do ma

rido? »
Em um codigo, onde se definem direitos e obrigações, e a que

deve presidir a maior precisão e nitidez de linguagem, o artigo nada
quer dizer.

Art. 311, § 1°. - Si, no regimen da communhão, é o marido
quem aliena e grava os immoveis communs com outorga da sua
mulher, a phrase do artigo é íncorrecta e o teor de1le inconveniente.

\1
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Mesmo com a clausula da incommunicabilidade , não deve caber
á mulher a alienação dos seus moveis proprios sem a autorização do
marido.

Titulo 3°:
Art. 329. - Desneceesario,
A doutrina está incluída no art. 208.

Titulo 4° :
Dissolução da sociedade conjugal e posse dos filhos. Art. 396,

fi. 1 - Conviria melhor precisar o adultério do marido.
Segundo o art. 219 do Codigo Penal, só incorre na pena de adul

terio o marido que tiver « concubina teúda e manteúda » .
A norma penal será a reguladora do divorcio?
A jurisprudencia tem vacillado na intelligencia do art. 82, § 1°,

do decreto n . 181, de 24 de janeiro.

Art. 396. Sevicia ou injuria grave - 'I'ambem são vagas as ex
pressões que deixam ao arbítrio do juiz a qualificação da sevicia ou in
juria, uma vez que não se encontra dellas definições nos arts. 303, 304
e 317 do Codigo Penal.

Arts. 389 usque 401 - E' lamentavel que o Projecto mantenha
o divorcio por mutuo consentimento, em má hora introduzido entre nós
pelos arts. 85 usque 87, do decreto n. 181.

Esta íórma de separação, que os romanos denominavam d~vol'tiwn

bona qraiia, e que tanto concorreu para a relaxação de costumes fran
cezes do Povo Rei, foi desprezada pela propria lei de 27 de julho de
1884, que abrogou os arts. 275 e 294 do Codigo Napoleão.

Segundo o Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, Direito de (amilia, pago 372
·8 seguintes, não a admittem: a Inglaterra, a Russia, a Servia, a Italia
a Suissa, Portugal, a Hespanha e a Ilepublica Argentina.

Igualmente a exclue o modernissimo Codigo Allemão, a que tantas
vezes o Projecto recorre.

Excepção feita do Brasil, a separação ou divorcio por mutuo con
sentimento, achou guarida nos codigos da HollancIa, da Belgica e da
Austria (para os judeus).

Ora, a experiencia brasileira nos ultimos 10 annos tem mostrado
que, á sombra do mutuo consentimento, apparelham-se as fraudes
contra credores) a coacção cIo marido arrancando a adhesão da mulher
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e outras protervias, que vão pouco a pouco contribuindo para a des
moralização. da família.

Demais, sendo incontestavelmente catholica a quasi unanimidade
dos brasileiros e não admittindo a Igreja semelhante meio de suspensão

.do vinculo conjugal, só um pequeno numero de casaes recorrerá a tal
remedio.. .

Valerá a pena, no interesse de tão poucos, manter-se uma insti
tuição detestavel?

O Projecto em boa hora repelle o divorcio, autorizando convo
laçao a novas nupcias.

Porque não dá um passo além, revogando os alludidos arts. 82,
§ 4°, e 85 e.seguintes do decreto n . 181 ?

Capitulo IV - Do reconhecimento dos filhos illegitimos. Art. 443.
A maternidade não se occulta ; antes dá-se-lhe maior publicidade

pelo registro civil do nascimento.
A que vem, pois, o artigo dizer que « quando um dos paes reco

nhece o filho, não póde revelar o nome do outro, salvo si este também
já o tiver reconhecido? »

E como se póde verificar a identidade do reconhecido occultan
do-se a filiação materna?

Art. 444 Para que chamar o filho espurío, si é vedado dizer
que elle procede de concubinato reprovado-?

Art. 450 - Para que esta innovação, quando não só a actual lei
escripta como as nossas tradições jurídicas vedam a pesquiza da pater
nidade?

A' sombra da reforma, vão surgir os escandalosos processos a que
a lei de 2 de setembro de 1847 quiz pôr cobro, taxando a fórma pela
qual o reconhecimento paterno póde ter logar.

Capitulo VI - Secção IV - Extensão. e suspensão do patrio
poder. Art. 483 - Deixando ao criterio do juiz tomar qualquer me
dida, que lhe pareça necessaria para a garantia das pessoas ou dos bens
do filho, o Projecto esquece a salutar regra que uma lei será tanto
melhor quanto menos logar der ao arbítrio c ao abuso. .

Não só convem designar os casos de violação ou negligencia de
deveres (sempre esta palavra impropria), como mencionar taxativa
mente as medidas acauteladoras ou coercitivas, pelo texto deixadas á
discreção do magistrado.

" ,'/
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I.
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Art. 484 - Como no precedente, é neste artigo tudo vago e
indefinido.

Nem se diz em que consiste o castigo moderado, nem o definem as
ordens, conselhos ou exemplos perniciosos, ou os actos contrarios á
moral e aos bons costumes.

O que o artigo parece consagrar é uma vigilancia continua, im
pertinente do poder publico sobre a vida domestica.

A patria potestas será uma sombra do poder ; o chefe de familia
é um titere exposto aos caprichos de juizes, em cujo desagrado incorrer
e que ficará moralmente coacto e impedido de-exercer a sua alta missão.

Proteja-se a prole contra os desvarios dos máos progenitores, mas
é preciso que a acção do pae, calcada principalmente sobre os sen
timentos affectivos, não seja uma vã apparencia .

Titulo VI - Da ;tutela - Secção I - Dos tutores. Art. 503.
- E onde não existirem recolhimentos especiaes ou pessoas que se
encarreguem voluntaria e gratuitamente da creação de taes menores,
como se exercerá a tutela publica do Estado?

A lei vigente manda nomear tutores quer aos orphãos ricos como
aos pobres e aos expostos; logo que completem sete annos o juiz deve
dal-os por soldada, precedendo annuncio por pregão em audiencia.

Podem igualmente os mesmos ser remettidos para os arsenaes
T. de Freitas, Consolidação, arts. 264 e seguintes).

O Projecto devera acautelar a especie.

Secção II - Incapazes de exercer a tutela. Art. 504, n. 5
Porque ainda essa idéa indefinida de probidade duvidosa?

Um codigo só póde ser bom, precisando os termos juridicos que
tiver de empregar.

Secção V - Exercício de tutela - Art. 520, ns , 2 e 3 - Qual
a pena, verificada a infracção destes dous numeros?

Parece que não é a de nullidade, que o artigo reservou á hypo
these do n. '1 0

•

Art. 522. - E' mais um grupo de agentes officiaes, cuja creação
O artigo autoriza, permittindo ao tutor tomar um ou mais auxiliares á
sua administração, mediante retribuição marcada pelo juiz.

Assim um tutor empregará os seus protegidos e o juiz lhes fixará
ordenados, dispondo da fazenda alheia.
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Pelo art. 019, n. 1, compete ao tutor fazer as despezas necessarias
com a conservação e melhoramento dos bens.

Essa faculdade não é sufficionte para a administração e conser
vação dos bens varias e disseminados?

Secção VII - Prestação de contas da tutela. Arts. 528 e 52.9
- Si, no fim de .cada anno, os tutores apresentam ao juiz um balanço
da sua gestão, o qual, depois de approvado , é annexado aos autos de
inventario, a prestação biennal das contas é ociosa, porque a apre
sentação e approvaçãodo balanço é, precisamente, a tomada de contas.

Actualmente, os prazos para apresentação das contas de tutela
variam, conforme se trata de tutores testamentarios, legitimes ou
dativos.

Art. 529, paragrapho unico - A materia do paragrapho é me
ramente processual, sendo excusada a declaração de que as contas serão
prestadas em juizo.

Não podem ser de outro modo, uma vez que é o juiz quem as toma.
O final do paragrapho obriga o tutor a recolher immediatamente ao cofre
dos orphãos o.saldo ou alcance. Pela lei actual (Ord., Liv. 4, tit. 102,
§ 9° ; Regimento 834, de 2 de outubro de 1851, art. 32, § 7°) os tutores
e curadores devem entregar os saldos e alcances dentro de nove dias,
depois da prestação de contas, sob pena de prisão.

Fôra bem melhor manter-se a disposição vigente.

Secção VII:
Cessação da tutela. Art. 538 - Guerreiro enumera 43 casos de

remoção de tutores, apoiando-se na doutrina vaga da Ord , , Liv. V,
Tit. 102, § 10. O artigo presta-se á mesma casuistica . Porque não .')
precisar os motivos de suspeição por negligencia, desleixo ou má con-
ducta ? E' ainda o perigoso processo de se deixar a solução ao arbitrio
do juiz.

í
I

Livro II - Direito das cousas --. Titulo I Posse - Capitulo I.
Da posse e sua classificação. Art. 576 - Em vez de se definir

a posse, define-se o possuidor, quando era excusado definir-se uma ou
outra, porque o Codigo não póde ser uma obra didactica , No emtanto,
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a definição pecca por obscura. Para que, com innovações, abrir mão
da bella definição de posse, dada por Savigny, e que Lafayette concre
tizou no seguinte enunciado :

« A posse consiste no poder de dispor physicamente de
uma cousa, com a intenção de dono e de defendel-a contra as
aggressões de terceiro. »

Capitulo II:
Art. 607. - O art. 77, § 10, diz que as bemfeitorias voluptuarias

não augmentam o valor da cousa. Este dispõe que o «possuidor de boa
fé pôde levantar as bemfeitorias voluptuarias, si não lhe fôr pago o
volor », Como conciliar os dous textos?

Capitulo V:
Da protecção possessoria. Art. 613 - Diíferençando os casos

de acções summarías para a manutenção ou reintegração da posse, o
Projecto invade a esphera do direito [udiciario, sobre que não é dado á
União legislar.

Não obstante o preceito, as legislaturas locaes poderão adoptar,
dentro da orbita constitucional de suas attribuições, outras normas
processuaes que não as do texto.

Capitulo II:
Propriedade - Fóra de melhor effeito pratico escrever - do

minio.

Capitulo II:
Da propriedade immovel. Art. 619, paragrapho unico - Não

é da inscripção no registro judicial do titulo de transferencias que
se deve fazer derivar a acquisição da propriedade immovel, uma vez
que o texto exige o referido titulo. Segundo a lei actual (decreto
n.169 A, de 19 ele janeiro de 1890) só em relação a terceiro é que a
transmissão inter vivos por titulo oneroso ou gratuito, dos bens sus
ceptiveis de hypothecas ou a instituição de onus reaes depende da
transcripção para operar os seus effeitos. O dominio adquire-se, isto é,
é cedido pelo antigo proprietario por escriptura publica ou particular
nos casos em que esta é permittida , Ha, portanto, defeito na redacção
do artigo e mesmo na doutrina, tanto mais que o paragrapho unico,
reproduzindo o art. 8°, § 4°, do decreto n. 169 A, diz que a trans
cripção não induz prova de dominio, que fica salvo a quem de direito.
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Por seu turno, o Projecto, no art. 625, estabelece que os actos sujeitos
á inscripçãonão operam a transmissão do dominio sinão depois de
registrados, o que, evidentemente, contradiz a regra firmada nesse
art , 619,.lettra a,

Secção lI:
Acquísição pela inscripção do titulo - O fundamento principal

da inscripção é a publicidade, que della resulta como garantidora dos
interesses de terceiros, que não intervieram no contracto. E'por isso
que o art. 237 do regulamento baixado com o decreto n . 370, de .2 de
maio de 1890, dispensa de transcripção as transmissões causa mortis,
por testamentos e actos judiciarios.

No emtanto , este artigo obriga a esta formalidade:

1°, as sentenças proferidas nas acções divisorias;
2°, as sentenças que, nos inventarios e partilhas, adju

dicam bens de raiz para pagamento das dividas da herança;
3°, as arrematações em praça publica e as adjudicações.

Tal exigencía acarreta despezas superfluas ás partes, já tão so
brecarregadas com os gastos judiciaes, - a menos que não se repute
a inscripção necessaria para. o levantamento do cadastro, que só uma
lei especial terá de regular (art. 622 do Projecto],

Esta secção II é lacunosa, o que se prova, comparando-a com a
lei hypothecaria (art. 18) e regulamento n , 370, de 2 de maio de 1890
(arts. 233 usque 256).

Secção VI:

Perda da propriedade immovel. Art. 686, § 2° - E' insufficiente
o prazo de 10 annos para ser arrecadado como bem vago o immovel
abandonado. Este abandono é uma fórma de prescripção acquisitíva
pelo Estado com a dispensa dos requisitos legaes. )1

Ora, comquanto a lei vigente não fixe o lapso de tempo necessa
rio para a prescripção, tem a jurisprudencia applicado ao caso as dis
posições da Ord., Liv. 4°, tit. 3°, § 1°, e tit , 79, § 3°, relativas á pre
scripção do direito real da hypotheca, .exigindo o curso de 10 annos
entre presentes 20 entre ausentes. Não ha motivo para se alterar
o direito vigente, tornando-se. o fisco rnais 'favorecído do que os parti
culares, para os quaes o art. 645 mantem a regra, consolidada no
art. 1.322, nota 4, da obra de Teixeira de Freitas.

Accres~eque, segundo o art. 690, paragrapho unico, do Projecto,
.o abandono não se presume em cousas de valor ..

I'i
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Capitulo III:
Secção I ---.:. Occupação . Art. 691, n. 3 - Quando a reclamação

do s enxames de abelhas pelo dono da colmeia se reputa immediata?
O texto não esclarece, isto é, não diz que o prazo deva correr da apro
pr iação por. terceiro ou da sciencia della pelo proprietario anterior.

Secção V - Da tradição - Desde que o Projecto exige para a
transferencia do dominio das cousas moveis a tradição, são por demais
deficientes as regras compendíadàs na secção. Cumpria especifica
rem-se os casos da tradição symbolica, o que tão acertadamente fez o
art. 200 do Código do Commercio,

Capitulo VI :
Secção III - Marcas de fabricas. Arts. 789 usque 801-,0 .fa

bricante ou industrial exerce actos de commercio expondo á venda os
productos de sua fabrica ou industria (Regulamento 737, art. 19, §§ 1
e 3). Assim, toda esta secção deve ser destacada do Projecta, por ser
extranha ao dominio do Direito Oivil.

, Não a comprehende o Codigo Civil Allemão, que tantas vezes ser
viu de modelo para o autor e os revisores da presente obra.

- Basta ler os artigos compendiados na secção e confrontal-os com
a lei n. 3.346, de 14 de outubro de 1887, para se tornar evidente a
invasão feita pelo Projecto na esphera do Direito Mercantil. Sómente
abolida a dualidade dos direitos e decretando-se um Codigo Geral de
Direito Privado é que esta secção se justifica.

Capitulo X:
Do penhor - Secção - Disposições geraes.
Art. 907. ~ O art. 271 do Codigo Commercial encerra bem mais

clara noção do penhor, em redacção elegante e vernacula.
Eliminada a palavra commerciai, poderia sem inconveniente fa

zer- se o seu transporte para o Projecto .
Art. 916. - As emprezas de transporte são mercantis (Codigo

Commercial, arts. 99 usque 118. Regulamento Commercial, art. 19,
§ 3°). - O privilegio garantido ás mesmas pelo art. 166 do Codigo de
1850 é mais razoável que a nova disposição.

Secção III - Penhor agricola e pecuario. Arts. 924 e 925 
Reduzir a um anno o prazo ·da duração do penhor agricola, que pela
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legislação actual pôde ser triennal, é ainda mais difficultar as opera
ções de credito da lavoura.

Si, para obviar o mal, é permittida a prorogação (art. 925) por
mais dous annos, a mesma se fará com accrescimo das despezas da
averbação. Além disso, o credor não é adstricto á prorogação, que
só póde ser obrigatória para o devedor.

São por demais restrictos os casos do penhor agricola, sendo delle
excluídos:

a) fructos armazenados em ser, ou beneficiados e acon-
'dicionados para se venderem; . .

b) lenha cortada, ou madeiras das mattas preparadas
para córte ;

c) capitaes agrícolas em via de producção,
Com toda a razão o art. 362 do decreto n. 370 contempla estas

especies, alargando assim a esphera do credito agrícola.

Capitulo XII:
Da hypotheca - Secção I - Disposições geraes - Observação

geral- Em todo o capitulo da hypotheca, abundam lacunas.
Desde que um Codigo Civil não é objecto de regulamento e antes

é elle mesmo a lei regulamentar dos direitos e obrigações privadas,
era preciso que o serviço do registro geral fosse tratado com toda a
mínudencia, como fez o decreto n. 169 A, de 19 de janeiro de 1890,
arts. 7° usque 9°, e especialmente o regulamento n. 370, arts. 1° usque
106 e 171 usque 215. Ainda uma vez, não se devia esquecer o
art. 2.203 do Projecto, que revoga « todas as leis, decretos, usos e
costumes, que constituiam direito civil brasileiro, sobre cada uma das
materias que fizeram. objecto do novo Codigo ». Isto significa que os
referidos decretos ns. 169 A e 370 ficaram, com o novo Codigo, vir
tualmente sem vigor..

Art. 957, 2" parte - Em logar de permittir ao segundo credor
executar a hypotheca independente da intervenção do primeiro,
quando este não tenha usado do seu direito, bem se poderia garantir
ao segundo credor o direito de remissão da primeira divida, vencida
pela consignação do valor della, nos termos do art. 10, § 4°, do de
creto n. 169 A.

Art. 971, § 5° - A hypotheca legal da fazenda publica sobre os
immoveis dos thesoureiros, collectores; administradores, etc., não se

I.
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justifica nos regimens democraticos. O fisco não deve ter privilegios,
cabendo-lhe, no acto de nomear os seus exactores e prepostos, tomar
todas as providencias assecuratorias do seu direito, figurando entre
ellas a hypotheca especial. Segundo a lei vigente, sem a especiali
zação, não vale contra terceiros a hypotheca geral ou legal (decreto
n. 169 A, art. 3°, § 10). O Projecto torna superflua a especializa
ção, desde que manda prevalecer sem esta formalidade a hypotheca
geral. Nenhuma razão existe para se voltar ao regimen anterior,
cujos inconvenientes a pratica de 26 annos demonstrou. Osystema das
hypothecas geraes não especializadas, nem mesmo inscriptas, póde
muitas vezes ser causa de fraudes e damnos inca1culaveis.

Art. 998. Para que se exigir a prévia autorização do Governo
ou dos Estados, em se tratando das hypothecas das estradas de ferro?
O interesse publico está na regularidade e não interrupção do trafico.

Desde que a hypotheca não perturba o serviço, devem as estradas
de ferro ficar sujeitas ao regimen commumda propriedade immovel.
Ainda a lei vigente (decreto n. 169 A, art. 2°, §1°, 7a alinea) é pre
ferível.

Livro III:
Direito das obrigações- Titulo II - Effeitos das obrigações

Capitulo II - Do pagamento - Secção V- Tempo em que eleve ser
feito o pagamento-Art. 1.101-0 Codigo do Commercio, art. 137,
dispõe «que toda a obrigação que não tiver prazo certo estipulado
pelas partes ou fixado em lei, será exequivel 10 dias depois de sua
data». E' bem melhor esta regra do que a do artigo, « que dá ao
credor, na falta de ajuste, ° direito de exigir immediatamente o paga
mento, salvo si, pela natureza da obrigação, ou pelas circumstancias,
não se tornar indispensavel certo lapso de tempo, que será fixado em
caso de duvida». Além da redacção obscura, surgem novamente o
vago e o indefinido. E a quem caberá marcar, no caso de duvida, a
época do pagamento? Parece que não é ás partes, porque isso seria o
ajuste.

Capitulo III:
Do pagamento por consignação- Os arts. 1.123, 1:124 e 1.125

são puramente processuaes. E' o regulamento commercial (arts. 393
tlsque 402) e não o Cocligo Commercial (arts. 429 usque 437) que trata
do deposito em pagamento.

C. c. - vol, Ir "
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Capitulo X:
Do compromisso - Arts. i. i 85 a i. i 95 - E' o verdadeiro juizo

arbitral. Escapa, portanto, a materia á competencía do Poder Le
gislativo da União, cabendo aos Estados decretar a fórma por que o
compromisso deve ser processado e executado.

Titulo V:
Capitulo I - Da compra e venda - Art. 279 - Presentemente, o

que os paes não podem fazer é vender a seus filhos, sem que os outros
descendentes consintam expressamente na venda.

Para que prohibir a compra, ainda mesmo em hasta publica, dos
bens dos filhos sob o patrio poder?

Desde que ha concurrencia e a hasta não póde ter logar sem a
intervenção judicial, a disposição do artigo não tem razão de ser.

E, antes, a faculdade concedida ao pae, de comprar os bens dos
filhos, evitará muitas vezes sahir do patrimonio familiar bens que
tenham valor de affeição .

1\.r1. 1.282 - E' um prolongamento da quota litis da lei portu
gueza, que muitos jurisconsultos entendem abolida e que, em todo
caso, é uma vetustez. A honorabilidade da profissão do advogado não
está ligada a estas nugas.

Capitulo 11:
Da lesão-Art. L3i3-Porque alterar a regra das Ord. do livro

IV, T. ts.
« .•• e da parte do comprador se entende ser enganado, si
a cousa comprada ao tempo do contracto valia por verda
deira e geral estimação 10 cruzados - e deu por ella mais
de 1!S? »

*

Art. i .319 - E' altamente injusta a prescrípção annual ahi esta
belecida. Quid na lesão enormissima, cuja acção, pela lei actual,
prescreve em 30 annos? Terá sido propositalmente omittida? Nesse
caso, a palavra enorme é dispensavel.

Capitulo V:
Da doação - Secção 11 - Revogação da doação - Ar1. 1.343

E' simplesmente iniqua a disposição deste artigo.
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Capitulo IX:
Do mandato - Secção V - Do mandato judicial- Art. 1.552,

ns. 1 e 2 - Materia puramente criminal, prevista e punida no art. 209
do Codigo Penal.

Art. 1.552, n. 3 -- Aos regulamentos judiciários, previstos no
inicio do artigo, cabe dispor a respeito. Estes regulamentos constituem
direito adjectivo, da competencia dos Estados.

Capitulo XI:
Da edição - O contracto de edição apparece, pela primeira vez,

com este nome, em nosso direito. E', porém, da exclusiva competencia
da [urisdícção mercantil.

O art. 1°, n, 8, do recente Codigo do Commercío Allemão, de 10 de
maio de 1897, considera profissão commercial a edição de livros ou
todo outro commercio de livros ou de obras de arte. Convem, ou
extinguir de vez a legislação especial, ou manter-se as linhas divi
sorias de que a sciencia actual trata.

Capitulo XVI:
Do contracto de seguro - E' igualmente um daquelles que o

Codigo Allemão considera mercantil (art. 1°, n. 3). Indubitavelmente
o são os seguros mutuos e contra os riscos de transporte (arts. 1.736
usque 1.740 e 1.746 usque 1.749).

Cumpre notar que as sociedades de seguros mutuos dependem
actualmente de autorização do Governo para se encorporarem , (Dec.
n.164,de17 de janeiro de 1890, art.1°, § 1°, n. 111.)

Assim, deve ser reconsiderada a inclusão de taes contractos em
um Codigo Civil.

Capitulo XVII:
Do jogo e da aposta - Arts. 1.761 e 1.762 - A' lei civil não

cabe a funcção de fortalecer disposições de direito penal.
A tavolagem, a rifa, a loteria não autorizada, constituem con

travenções definidas nos arts. 367, 368, 369 do Codigo Penal e outros
actos legislativos posteriores. Estariam porventura revogados esses
artigos si o Projecto não lhes fizesse referencias? Nem mesmo o final
do art. 1.76 J «. .. reputando-se illicito o ganho nos respectivos
jogos ... » beneficia a inserção. E' sabido que actos illicitos não podem
ser fonte de lucros.

Titulo X - Insolvencia do devedor e concurso de credores - O
decreto n. 169 A, de 19 de janeiro de 1890, art. 20, havia sujeitado á
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jurisdicção commercial e á fallencia todos os signatarios de effeitos
commerciaes, incluindo-se os que contrahirem emprestimos mediante
hypotheca ou penhor agrícola, por somma superior a 5: 000$000.

Parece, no emtanto, que este preceito, reproduzido no art. 380
do regulamento n. 370, de 2-de maio de 1890, foi revogado pelo art. 1°,
§ 2°, do decreto n. 917, de 2q, de outubro de 1890, não se permittindo
declarar a quebra por clividascivis, não obstante poderem as mesmas
concorrer com obrigações mercantis para a constituição do estado de
fallencia. Agora surge o processo pela insolvabilidade do devedor e
concurso de credores.

E'materia de maxima gravidade. O Cocligo Allemão não julgou'
prudente comprehendel-a nas suas disposições.

. Quando o instituto commercial da fallencia é objecto dos mais
vivos ataques, será razoavel alterar-se profundamente o nosso Direito
Civil, introduzindo a insolvencia, nos termos em que o faz o Projecto,
já permittindo a cessão amigavel de bens, já a impondo judicialmente
aos dissidentes desde que tres quartas partes dos credores a concedam
(art. 1.862)?

A reforma da lei de fallencia, votada ultimamente pela Camara
dos Deputados, revoga a secção III do titulo X do decreto n. 917. A in
dicação de numerosos casos de fraudes descobertas judicial e extra
judicialmente justificam o voto do Congresso. Ora, si se tratando de
commerciantes que teerrra obrigação de ter livros authenticos, em que,
por assim dizer, toda a sua vida profissional é escrípturada, em que
são tomadas as devidas cautelas afim de se obviarem o mais possivel
os manejos da fraude, esta se reproduz, não será perigoso permittir-se
aos particulares essa fórma de quitação das suas dividas, quando bem
mais difficilmente se poderão denunciar os titulos ficticíos, cuja ante
data o sello adhesivo tanto facilita?

Presentemente o concurso de credores póde ser aberto a proposito
das execuções.

Os capitaes são cautelosos. São os capitalistas os melhores zela
dores de seus interesses. A publicidade dos actos judiciaes, a fixação
antecipada dos editaes de praça bastam para despertar o credor inda
benévolo ou negligente, de modo a promover o concurso, onde
disputará a preferencia e pagamento a que tiver direito.

Toda reforma legislativa deve corresponder á necessidade social
do momento. Entre as reclamações formuladas para a codificação do
nosso Direito Civil, não apparece esse instituto.

Art. 1.897. Nadajustifica a preferencia em prol da Fazenda
Publica. Não poucos são os privilegios de que goza o fisco; para que
augmental-os em detrimento dos outros credores mencionados no
art. 1.895?



- 53-

Das inversões - A difficuldade das definições, maxime em um
Codigo Civil que deve ser de redacção limpida e não indecisa, torna
se sensivel no Projecto, no art. 1.898. Este artigo occupa-se unica
mente em definir o que seja herança, herdeiro e legatario. A pri
meira observação a fazer-se é a seguinte: porque definir o que é
herança em um Codigo elaborado depois de tantos outros que
teem procurado evitar este defeito? Um Codigo, dizia Rousset, não
é um livro de Direito.

A lei ordena ou prohibe ; o livro ensina.
A missão do legislador e a do professor differem essencialmente.

No art. i .898 define-se incompletamente o que seja herança, além de
confundil-a com a successâo nas disposições subsequentes. Não é a
herança a universalidade dos bens, direitos e obrigações de uma
pessoa (allecida, como ahi se diz, pois que, pela successâo, não se
transmittem ao herdeiro os direitos e as obrigações personalíssimas.
Ao herdeiro attingem as obrigações oriundas de factos illicitos.

No silencio desta disposição não está prevista essa essencial dis
tincção scientifica, claramente formulada pelo illustrado autor do
Projecto no art. 1.730.

Portanto, si tem de persistir no Codigo o art. 1.898, é indis
pensavel completal-o, accrescentando á palavra - obrigações 
as seguintes: não personalissimas .

Mas ainda assim não ficará completa a definição de herança,
porque nesta se devem comprehender as obrigações oriundas de
factos illicitos, e para evitar esta lacuna seria necessario accrescentar ;

excepto as oriundas de factos illícitos.
Tal definição, porém, é excusada; o mais notavel dos codigos

modernos, o Allemão, define porventura o que seja herança? Não.

No art. 1.749, com que se abre o Livro V, segundo a traducção
de Grasserie, diz simplesmente:

« Pela morte de uma pessoa (abertura da successão)
seu património, como universalidade (successão) passa a
uma ou mais pessoas (herdeiros) » •

Definiu-a o Codigo Italiano? Não.

O art. 720, diz laconicamente, abrindo o titulo das successões :

« As successões são deferidas pela lei ou por testa
tamento » •

Tambem o Codigo Hespanhol, de 1889, e o Belga, não definem
a herança, e menos ainda a successão, e nem tão pouco o Codigo
Portuguez.

Nenhum destes codigos definiu porque esta palavra, que existe
nas linguas com significação geralmente conhecida, não póde ser de
finida, por ter significação propria, fixa, determinada, <1ue a distingue
de qualquer outro vocabulo.
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Além disso, a definição de herança vem crear, nas disposições
subseqüentes do Codigo, duvidas muito sérias sobre as dífferenças
jurídicas que existem entre herança e sucoessâo, o que não foi de
certo objectó de cogitação dos illustres revisores.

Si' a herança é a universalidade de bens, direitos ou obrigações,
o que é a successão ?

São principios muitissimo conhecidos: a herança é o património
do defunto com todos os seus encargos (Malhenbreck:-Doutr. Pandect.
Parto Spec , L. l)o,Cap. fl ., § 614),sendo que, respectivamente con
sideráda;' diz Ramalho em suas Inst. Orphanologicas, se define
a . successão em todos os direitos que tinha o defunto ao tempo de
sua morte (Dig" liv, DO, tit. 16, fi. 24,- tit. 17, fi. 62)~ Ora, esta
definição, diz o sabio mestre, não é scientificamente exacta, porque
a successão é a transmissão dos direitos activos e passivos do defunts
para a pessoa do herdeiro, e não a universalidade dos mesmoo
dil'eitos~que é o que constitue a lwmnça(Inst., L. 22, art. 2°, n. 4)
- Herança e successão sendo, portanto, cousas essencialmente diffe
rentes, tendo sido definida a primeira, era absolutamente necessario
definir a segunda, para não crear confusões no direito moderno.

O art. 1. 904 estabelece « que a successão abre-se pela morte do
autor da herança, e no logar do seu ultimo domiciiio ».

A redacção deste artigo é defeituosa, além de conter em suas
linhas uma das mais graves questões de direito privado, inter
nacional, que de certo não fica resolvida e antes muitíssimo ema
ranhada.

O artigo é quasi fiel transcripção do art. 1.736 do Projectopri-
mitioo, antes de revisto. '

E' ,certo que ~m mais de uma monographia e em trabalhos de
recente data se lê - pela morte do autor da herança, quando se faz
referencia ao de cujus; mas é defeituosa esta redacção, pelas se-
guintes razões: . _

Não se póde dizer « autor, de herança», porque esta é uma
creação juridica, depende da lei, como tambem o são a hypotheca e
o usufructo, desde que, como dizia Cinbale, o fundamento juridico
do direito successorio encontra na justificação, na ordem social, na
continuidade do goso com relação ás matérias, e aos agentes da
natureza, utilizados e apropriados pelo homem, como na ordem physica
a geração representa a continuidade da vida humana, a cujas neces
sidades devem aquelles attender constantemente.

Mas nem por isso a herança deixa de ser uma ereaçâo juridica ;
é precisamente por isso que ella, ou melhor, a successão e trans
missão dos direitos activos e passivos do defunto passa á pessoa do
herdeiro.

No art. 1.904 se acha estabelecida uma disposição generica. A ser
verdadeira, scientificamente considerada na doutrina, a redacção seria:
« A successão da pessoa natural abre-se por sua morte e-s- evitando-se

./
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assim o defeito apontado. E porque o capitulo do Projecto se inscreve
« da transmissão de herança », seria logico determinar, em seguida,
a lei que a deve reger, accrescentando : (C sendo regulada pela le
gislação vigente no logar de seu ultimo domicilio, quanto aos
nacionaes, e quanto aos estrangeiros regendo a disposição do art. 37
do titulo preliminar »"

E já que veio á tona o art. 37 do titulo preliminar, que preenche
incontestavelmente sensivel lacuna, posto seja ainda pallida e incom
pleta a reproducção da disposição dos arts. 80 do Codigo Italiano,
e 24, § 1°, e 25 do Codigo Allemão, que firmam os principíos de que
« a successão legitima ou testamentaria, quer quanto á successão
propria, quer quanto á quota hereditaria, bem como á validade in
trinseca das disposições da ultima vontade, são reguladas pela lei da
nacionalidade daquelle cuja successão se abre, quaesquer que sejam
os bens e o paiz em que estejam», parece que seria indispensavel
completai-a. Sem essa ultima disposição o art. 37 ficará essencial- .
mente defeituoso. - P6de-se dividir as legislações no tocante á sue
cessão de estrangeiros, com exclusão dos codigos Italiano e Allemão,
em dous gru,pos :- as da incapacidade e as da reciprocidade, sendo
que os systemas por ellas adoptados se reduzem igualmente a dous :
10, o que distingue a successão em mobiliaria e immobiiiaria, rejei
tando cada uma dellas as leis de natureza differente ; 2°, o que esta
belece uma reçra unica para regular intencionalmente tanto a
successão inunobiiiaria como a mobiliaria, O primeiro systema estabe
lece como regra uniforme que aos immooeis applica-se a lei da sua
situação, prevalecendo para os moveis a lei do domicilio. A este sys
tema pertencem o Codigo Civil Francez, o Belga, o Hollandez, o de
Monaco, a lei austríaca de 9 de agosto de 1854, as leis de successão
no Mexico e Perú, e, finalmente, a legislação da Turquia. O segundo
systema, da não distincção dos bens em matéria de successão interna
cional, é consagrado na Russia, no Codigo Argentino, art. 3.283, e no
Chileno, art. 907. Ora, si este é o estado actual da legislação da maior
parte dos povos cultos, é claro que o art. 37, sem o accrescimo lem
brado, ficará defeituoso. Seria fácil descer á explicação de outras
hypotheses de difficil solução.

O art. 1.906 do Projecto é, sem duvida, lacunoso. Estabelece, em
sua primeira parte, a antiga noção de « cabeça do casal», mas impro
priamente. Assim, o grande Valasco, cap. 6°, 84, Menezes - Pratica
dos Juizes Divisorios e Ramalho - Inst. Orphanologicas, estabelecem
e elucidam a regra geralmente seguida pela jurisprudencia brasileira,
de que não é a mulher cabeça do casal quando o seu casamento
é segundo o reqimen dotal e os bens se não communicam, salvo ex
pressa estipulação em contrario no próprio contracto ante-nupcial.
Entretanto, essa mulher devia oioer com o marido ao tempo de sua
morte, e, portanto, segundo a regra do art. 1.906, devia ser cabeça
de casal e inventariante do de cujus. Ao passo que o Projecto
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firma esta regra, estabelece tacitamente que não é cabeça de casal
o herdeiro maior em cujo poder ficarem os bens na occasião da morte
do de cujus, dispondo assim em contrario á sabia regra da Ord., L. 1°,
tit. 88, § 4°, V; 4°, tit. 95, pro e tit. 96, §§ 9,15 e 23, pois dá
ao juiz o arbítrio da nomeação de inventariante. Ainda estabelece, do
mesmo modo, que não é cabeça de casal, e, portanto, inventariante,
na falta de ascendentes ou descendentes - o testamenteiro, revogando
assim o preceito salutar da Ord., L. 4°, tit. 96, pr. Porque deixar ao
arbítrio do juiz o que estava perfeitamente regulado por lei escripta?
Por outro lado," encontra-se uma disposição não scientiflca no
art. 1.905. Diz-se neste artigo que o « dominio e posse da herança se
transmittem ao herdeiro desele a morte do de cujus», O alvará de 9
de novembro de 1754 e o assento de 16 ele fevereiro de 1786 dis
punham que a posse dos bens, e não a herança, se transmittia aos
herdeiros; que essa posse era civil em todos os effeitos da natural,
e isso porque aos herdeiros e successores competiam e competem in
terdictos possessorios .

O Projecto, porém, diz que o dominio e posse da herança se
transmíttem ao herdeiro desde a morte do de cujus. Ora, isto não
é exacto, pois que ao herdeiro só compete dominio sobre a quota de
bens que lhe cabe em partilhas, e não sobre a herança, que é sua
universalidade, como preceitua o art. 1.898.

A posse civil, com todos os elfeitos da natural, essa, sim, é que
se transmitte aos herdeiros e successores. - E', portanto, indispensa
vel corrigir este equivoco, pois de outro modo ficará absolutamente
esquerda tal disposição, em face da doutrina do art. L 905.

Dispõe o art. 1.908 que a acção de petição de herança prescreve
no prazo indicado no art. 210.

Este dispõe :

« O prazo ordinario para a prescripção das acções pes
soaes é de 30 annos, contados do dia em que poderiam ser
propostas. »

Entre as acções reaes que nascem do direito heredítarío, desde
o Direito Romano até os tempos actuaes, se contou sempre a acção
de petição de herança. - Ora, se esta acção é real, como não se
póde constestar, por que razão se a não resalvou no art. 210 do
Projecto?

Não é um grande defeito estabelecer uma these geral, como a do
art. 210, e depois violar essa these, como se faz no art. 1.908?

Porque tomar, em materiade prescrípção, como criterio absoluto,
a divisão de acções em reaes e pessoaes ?

:"-Dispõe o Projecto no art. 1.912 que o herdeiro que fôr notifi
cado da abertura da successão tem o prazo de 30 dias para decla
rar se acceita, sob pena de se entender que repudiou a herança, ao
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passo que o herdeiro ausente ou que ignora a abertura da successão
tem o prazo de 30 annos, na forma dos arts. 1.913, 1.908 e 2'10.

Mas acaso não são ambos herdeiros legitimas?
Não parece que ha inversão de normas juridicas nestas dispo

sições, pois que a renuncia, só é tal, desde o antigo Direito Ro
mano, quando se verificarem taes condições: primeira, que seja ju
rada; segunda, que haja consentimento da mulher do renunciante?
A acção de petição de herança não é o meio legal que tem o herdeiro
para que se o declare herdeiro, e se lhe mande entregar a herança
com todos os fructos e accessorios, como ensina Paula Baptista no
§ 12, Theor. e Prato do Processo? E qual é o tempo da prescripção
desta acção senão o de 30 annos, na forma dos arts. 1.908 e ~'1 O
do Projecto ?

Como, pois, elevar a simples reoelia do herdeiro á categoria de
renuncia da herança?

Demais, se a renuncia deve ser clara, positiva, jurada e depen
dente do consentimento da mulher do herdeiro; se contra ella, mesmo
verificadas essas condições, póde ainda reclamar o proprio renun

. ciante,quando se verifica a hypothese da lesão, como ensinam Merlin
(vert. Legit.) e Guerreiro (TI'. 2°, L. 1°, capo 10, n . 100), porque
tomar a receiia como renuncia, dar-lhe um effeito que não póde ter?

A quantas fraudes não dará legar a disposição do art. 1.912, se
elle constituir norma legal neste paiz, quando, segundo o art. 1.9'17,
é esse o unico e exclusivo caso de renuncia tacita, pois que todos os
mais devem ser expresos em instrumento publico ou termo judicial,
pois que se os não presume?

Pois uma citação com hora certa, feita na pessoa de um visinho,
não póde privar o herdeiro da herança, a vingar a doutrina do artigo
impugnado? De certo que sim.

Mas dir-se-ha : o herdeiro póde reclamar contra o repudio, uma
vez provado e1'1'O, violencia ou dolo. Mas a hypothese figurada não é
nenhuma destas: - o visinho guarda a contrafé da citação e entrega-a
ao herdeiro, quando este apparecer, e poderão já ter decorrido os fa
tidicos 30 dias e, portanto, a renuncia fica de pé; isto parece irrecusa
velo Merece corrigenda importante tal artigo.

Uma ultima ponderação:

E se o herdeiro, antes de citado para o inventario, tiver feito
cessão legal do direito hereditario a um terceira, e por essa razão não
acudir ao chamamento do juizo - ainda assim haverá renuncia da
herança? Parece que sim, porquanto, esgotada a dilação dos 30 dias,
a herança está renunciada pelo art. 1.912, e na forma do art. 1.9'19
não se póde succeder representando o herdeiro que renuncia.

Note-se ainda que o Projecto emprega a palavra repudio, que é
essencialmente differente ela palavra renuncia, Renuncia não póde
ser repudio. E' indispensavel tambem tal emenda elo Projecto .
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E' defeituosa a redacção do art.1.927e seus paragraphos, sendo
lacunosas suas disposições.

A epigraphe declara que se vai tratar dos indignos de succeder,
entretanto, todo o capitulo só se occupa da indignidade dos. descenden
tes, esquecendo a dos ascendentes, de que cogitaram as Ord., L. 40 ,

títs. 89 e 98. .
O art. 1.927 assim dispõe: « são excluidos da successão ... J)

Em primeiro lagar convem observar que nenhum dos modernos co
digas se exprime deste modo. O Codigo Italiano dispõe: « são incapa
zes, como indignos de succeder .. . J) O Codigo Hespanhol, art. 756,
consigna: « são incapazes de succeder por causa de indignidade... "

, No Codigo Portuguez se lê, art. 1.875, « que os herdeiros legitimarios
podem ser privados pelo testador de sua legitima, ou desherdados... J)

'O proprio Ccdigo Allemão, art. 2.045, assim reza: « são indignos de
succeder ... ", passando em seguida a enumerar as causas da-indigni- .;.
dade,

O Projecto, em vez de seguir qualquer destes codigos, delles se
afastou, creando uma disposição viciosa e não precisa. A successão só
se abre com a morte do' de cujus; ora, para ser della eaciuido, é pre
ciso; em relação ao tempo, que ella esteja aberta. :Mas o que se pretende
no Projecto é legislar sobre a. incapacidade pam succeder ao de cujus,
o que é cousa diversa da exclusão da successâo . Esta é consequen-
cio. da indignidade, .sendo esta causa daquella, .

Parece, portanto, preferivel a redacção do Codigo Italiano: « são
incapazes como indignos de merecer ... J)

Enumera o Projecto apenas quatro casos de incapacidade, esque
cendo os seguintes, mantidos em nosso direito, e que assim devem
continuar:

a) os que irosamente lhes puzerem as mãos;
b)se gravemente os injuriaram em logar publico;
c) se tiverem relações carnaes com a madrasta;
d) se o filho familia, em qualquer idade, e a filha fami

. lia, antes dos 21 annos, casarem sem consentimento dos paes,
ou supprimento deste na fórma da lei.

Tudo isto, que Teixeira de Freitas enumera no art. 1.016 da sua
Consolidação, e Carlos de Carvalho no art. 1.784, foi esquecido pelo
Projecto -,

E a omissão dos casos de desherdação por indignidade dos as
cendentes? Qual a razão scientifica dessa exclusão? A successão pre
suppõe o direito de probidade, que é complexo, quer em relação aos
elementos de que dispõe, quer em relação aos seus coeffícientes, como
diz Cinbale, isto é, elemento familiar - elemento individuale elemento
social- sendo a successão de caracter essencialmente familiar. O Pro
jecto dispõe no art. 1.928 que a declaração da: indignidade será em
acção contenciosa, movida por interessado. Não temos em nosso di-
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reito processual acção contenciosa. Os escriptores ensinam 'que as
acções, em sua accepção objectiva , podem se dividir :

a) com relação ao elemento gerador da acção, em pre
judiciaes,pessoaes, reaes e miatas;

b) em relação ao resultado, em reipersecutorias, pe
naes e mistas.

Portanto, se não existem propriamente acções contenciosas, como
dellas usarão os interessados?

Por outro lado, oart. 1.928 e o resto do capitulo são absoluta
mente mudos em relação ás consequencias da acção. O Codigo Alle
mão, geralmente seguido no Projecto , cogitou da hypothese no
art. 2.046, dando acçâo de nullidade contra a não devolução da he
rança, I!O caso da indignidade, e chega a fixar os casos de prescripção
desse direito.

Verificada a hypothese de ser intentada por interessados acção
contenciosa, o indigno ficará inhibido de intentar uma acção p1'ejudi
cial, que é a de que depende o estado da pessoa, liberdade e fami
lia, como se vê na Ord., L. 3°, TiL, 11, Garreau, not. n. 152 e no
próprio Savigny?

Taes são, a traços largos, as observações que a Commissão en
tendeu dever trazer ao vosso conhecimento, no desempenho do hon
roso encargo que lhe foi confiado.

A escassez do tempo, a necessidade de attender a deveres profis
sionaes forçam-n'a a deixar de parte muitos artigos do Projecto, sus
ceptiveis de justos reparos.

D que vai analysado, porém, basta para pôr em alto relevo os
graves defeitos desta ultima tentativa de codificação.

Se ella não tem o estylo lapidar que caracteriza algumas das nossas
leis organícas, não prima igualmente pela vernaculidade das expres
sões, nem pela elegancia das construcções grammaticaes.

Ao contrario, não raros são os neologismos, alguns dos quaes
vão apontados.

Muitas vezes á ídéa não corresponde o termo jurídico adequado,
e o pensamento dilue-se em periphrases e circumloquios que um co
digo deve, sobretudo, evitar.

Por outro lado, as lacunas numerosas de que se resentem certos
capitulos ; a fórma vaga e indecisa de algumas disposições; o enxerto
não justificado de materias heterogeneas; a omissão de algumas das
garantias protectoras do direito, consignadas na legislação actual
como a inteçrum restitutio ; a mineração dosprazos para a prescripção;
o afrouxamento dos laços de família pelos golpes desferidos contra o
patrio poder; a exageração da tutela do Estado em uns casos, e a sua
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extincção em outros - indicam que ao trabalho não presidiram a sys
tematização logica, a nitida comprehensão das multiplas relações de
direito que se trata de regularizar.

Mais vale não ter Codigo algum do que um defeituoso.
A modificação ou reforma das leis extravagantes se opera com

maior celeridade do que a dos artigos de uma vasta consolidação,
cujas engrenagens podem soffrer pela deslocação,

Será susceptivel de retoques e melhoramentos, de modo a tornar-se
viavel o Projecto ora entregue ás deliberações do Congresso?

A Commissão não acredita nessa possibilidade.
Por maiores e mais profundas que sejam as emendas formu

ladas durante o debate legislativo, ellas não conseguirão corrigir os
defeitos entranhados em todo o corpo do Projecto, e que só pode.
riam ser sanados com uma revisão total.

Para emprehendimento de tal ordem é menos apto o processo
parlamentar.

Em assumptos que entendem com a quasi transformação do di
reito organico de um povo, a lei sahe, por assim dizer, prompta da
mão do jurisconsulto que a elaborou, e das commissões que a reviram.

As Camaras votam quasi por acclamação, acceitando ou rejei
tando o artefacto dos homens da sciencia.

Foi a lei allemã de 20 de setembro de 1873 que collocou a codi
ficação do Direito Civil entre os objectos confiados á legislatura
(Reichstag) pela Constituição de 16 de abril de 1871.

Nomeada uma commissão de cinco membros para assentar as
bases do trabalho, só a 2 de julho de 1874 o Conselho Federal nomeou
uma outra commíssão de 11 juristas, incumbida de preparar o
Projecto .

Entre elles, notavam-se Windscheid e Roth, dous dos mais altos
representantes da sciencia allemã ,

O trabalho durou 13 annos, sendo o Projecto do Codigo Civil
apresentado ao chanceller do imperio sómente em 27 de dezembro
de 1887.

Offerecido ao Bundensrath, este decidiu preliminarmente sub
mettel-o ao exame de toda a nação.

Só a 4 de dezembro de 1890 foi no Conselho Federal (Bundens
rath) admittido a segunda leitura.

Nomeada uma commissão de 21 membros, composta de juriscon
sultos, economistas e representantes do commercio, da industria e da
agricultura, encetou ella os seus trabalhos em abril de 1891, dando-os
por concluidos em junho de 1895.

Transmittido, a 27 de janeiro de 1897, ao Beichstaq o Projecto
teve sua discussão definitiva de 19 de junho a 1 de julho do mesmo
anno ,

Quasi nenhuma emenda foi apresentada durante a discussão, isto
é, evitou-se o mais possivel perturbar a economia da magna lei.
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Esta referencia, se prova a ordem, a dignidade e o patnonsmo
manifestado durante a deliberação, assignala, ao mesmo tempo, a alta
comprehensão que de seu dever legislativo mostraram os membros do
Reichstag, entendendo que a obra poderia tomar uma feição defeituosa
sob a acção das emendas e additivos oriundos da iniciativa individual
dos deputados.

O exemplo apontado é o melhor dos ensinamentos na hora pre
sente.

Taes são as opiniões da Commíssão, e dellas se vê que, emendado
o Projecto no sentido das profundas alterações de que carece - melhor
fóra não tomal-o como base da projectada codificação, a que, aliás,
poderá servir de valioso subsidio.

Os males derivados da lei que affecta as relações privadas de um
povo são muito mais graves do que os produzidos pelas constituições
políticas.

A França, em um seculo, viu succederem-se oito regimens poli
ticos, e mais de uma duzia de constituições. No emtanto, raras, quasi
nullas, teem sido as alterações do Codigo Napoleão.

Sem duvida, é insigne gloria para um governo ligar o seu nome
ao grandioso monumento da Codificação Civil- cereperennius-. Esta
ambição deve, porém, subordinar-se aos estimulos do patriotismo para
que a reforma consulte os reaes e permanentes interesses da sociedade.

O Projecto é mais uma tentativa a accrescentar-se ás de Teixeira
de Freitas, Nabuco, Felicio dos Santos, Commissão de 1889 e Coelho
Rodrigues.

Não será a solução ultima do problema da Codificação.
Em congregação da Faculdade Livre de Direito da Cidade do Rio

de Janeiro, 2 de agosto de 1901. - Candido de Oliveira, relator. 
Paula Ramos Junior, relator.- Frôes da Cruz.- Mario Vianna.

Approvado em congregação, reunida em sessão de 3 de agosto
de 1901. - O secretario, Raul Pederneiras.

PARECER
DA

Faculdade Livre de Direito do Estado de Minas Geraes

A commissão encarregada pela Faculdade Livre de Direito do
Estado de Minas Geraes de emittir parecer sobre o Projecto de « CODIGO
CIVIL BRASILEIRO}), elaborado pelo illustrado professor Sr. Dr. Clovis
Bevilaqua e revisto por uma commissão de jurisconsultos, sob a pre
sidencia do Exmo. Sr. Ministro da Justiça, apresenta, em synthese, o

,,
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resultado dos seus trabalhos iniciados em 28 de fevereiro e encerrados
a 30 de junho do corrente anno, como consta das actas de suas sessões.

A commissão resolveu remetter ao Congresso Federal o trabalho
já feito, que vae até o art. 575, ultimo do Liv. 1° da Parte Especial,
esperando completar o seu estudo, si íõr, porventura, dilatado o prazo
para tal fim concedido,

Não entrou a commissão na analyse critica da classificação das
materias adoptadas peloprojecto.

Todas as classificações até hoje propostas teem tido impugnadores;
nenhuma se póde considerar extreme de senões,

A do projecto é, em regra, acceitavel e, acceitando-a, a commissão
cingiu-se ao trabalho de revisão, para emittir o seu parecer, .

Nessa revisão, não pretendeu ella fazer obra doutrinaria, aliás
descabida, mas ateve-se ao ponto de vista pratico das relações de
direito que o Codigo Civil virá regular.

Com estas ligeiras explicações, passa a commissão a expor, de
modo synthetico, as observações que lhe suggeriu o projecto e que são
as seguintes:

TITULO PRELIMINAR

Art. 1° - Parece mais conveniente adoptar-se um prazo unico e
uniforme para a obrigatoriedade das leis, em todo o territorio da Re
publica.

Assim deve o artigo ser redigido da seguinte fórma:
« A iei promulgada na fôrma da Constituição, si não

fixar Out1'O prazo, será obriçatoria 45 dias depois de publi
cada na (olha olficial do Governo da União.»

Art. 20 - De accórdo com a emenda anterior, deve dizer-se: « o
p1'aZO» e não « osprazos)) ,

Art. 3° - A segunda parte deste artigo é desnecessaria, pois
apparenta abrir uma excepção quando nada mais faz do que repetir a
regra. Convem supprimir a disposição referida ou substituil-a por um
preceito que seja consequencia da regra estabelecida sobre obrigatorie
dade das leis.

Para tal fim satisfaz a disposição, ligeiramente modificada,do
art. 4° do Pnornoro Nsnuco:

« Os actos e {aptos juridicos, que occorrerem entre a
publicação da lei nova e o dia em que ella tiver (orça obri
gatoria, serão regidos pela lei anterior,»

Art, 4°_ Devem ser supprimidas as palavras 'cc ou a sua occul
tação », que se encontram. também no PRomCTO BEVILAQUA(art. 4°)
e no PRomCTO COELHO RODRIGUEsi(art. 4°), onde teem razão de ser,
pelo systema por elles adoptado para a publicação das leis, Desde,

I" '(.)
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porém , que a Commissão Revisora adaptou outro systema, a hypo
these prevista naquellas palavras não pode verificar-se.

Art. DO - A ser mantido este artigo, convirá declarar de modo ex
presso quaes as Ieis que, .por sua natureza, retroagem , Para esse fim
satisfaz a disposição do art. 8° do Paorscro FELICIO DOS SANTOS:

« A disposição do artigo antecedente não comprehende :
1°. As leis constitucionaes ou politicas;
2°. As leis que reçulam as condições de aptidão para

os cargos publicas ,. .
8°. As leis de orqanizaçâo [udiciaria e de competencia

civil ou criminal ;
4°. As leis do processo;
5°. As leis interpretativas ).
6°. As leis penaes que modijicam uma pena mais seuera

ou deroçam uma criminaiidade prevista PG1' lei anterior ;
. 7.° As leis que deroqam leis facultativas.

§ 1°. Não se entendem por leis interpretatioas as leis
correctioas ou rectificatioas . .

§ 2°. As leis interpretativas não alteram os e/feitos do
caso julgado e da transacçâo . »

Art. 6° - Adaptada a emenda additiva anterior, deve ser sup
primido este artigo.

Na hypothese contraria, por motivo de methodo, devem ser
invertidas as proposições deste artigo, de modo a collocar-se em pri
meiro lagar a regra e em segundo a excepção .

Esta observação applica-se a muitos outros artigos do Projecto,
aos quaes fica desde já extensiva para evitar inuteis repetições.

Art. 9° - Parece dispensavel a disposição. .
Art. 10 - Devem ser supprimidas as palavras « ou directa

mente», que só servirão para abusivas interpretações e diíficuldades
praticas.

Art. 19 - Comvem, neste artigo, para maior clareza, uma indi
cação remissiva aos arts. 60 e 61 da Parte Geral do Projecto .

Art. 20 - Pelo mesmo motivo, deve este artigo fazer remissão
aoart , 21 da Parte Geral do Projecto, quanto ás pessoas juridícas es
trangeiras.

Art. 22 - Deante do texto expresso do art. 72, § 4°, da Consti
tuição Federal, pelo qual « a Republica só reconhece o casamento
civil», parece conveniente dizer-se «[ôrma ciuil » em vez de « fôrma
legal »" que póde comprehender os casamentos religiosos que sejam
porventura legalmente reconhecidos pelos paizes estrangeiros, fazen
do-se indicação remissiva ao citado artigo da Constituição Federal.

Art. 23 - No § 1° é necessário prever o caso de não ter havido
« ultimo domicilio nacional», accrescentando-se depois destas pa
lavras « e na (alta deste na Capital Federal».
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Arts. 27 e 28 -:.. E' preferível adoptar-se como unico principio
regulador do regimen de bens no casamento - a lei nacional dó ma
rido, como fez o CODIGO CIVIL PORTUGUEZ .

As multiplas e complicadas questões a que dá logar o estabe
lecimento do regimen de bens, de accôrdo com a lei do primeiro
domicilio, bastam para aconselhar a rejeição deste systema.

As razões em contrario á adopção da lei nacional do marido
não procedem para o regimen dos bens, como não procederam para
ser ella a adoptada quanto aoseffeitos civis do casamento relativa
mente á pessoa dos conjuges (Proj . , art. 26). Demais, a adoptação da
lei nacional do marido tem a. vantagem de estabelecer uma regra
uníca, de ante-mão certa, ao envez da dualidade consagrada pelo
projecto e da incerteza de regimen, dependente do estabelecimento do
primeiro domicilio conjugal. Devem, pois, os arts. 27 e 28 ser substi
tuidos pelo seguinte:

« O reqimen de bens erure os conjuqes, na ausencia de
pactos aiue-nupciaes, será regulado pela lei nacional do
marido. »

Art. 32 - E' preferível redigir este artigo, com remissão aos
arts. 57, 58 e.60 a 63 da PARTE GERAL do Projecto, pela fórma seguinte:

« Os bens moveis (arts. 61 a 63) são reçulados pela lei
pessoal do proprietario e os immooeis (arts. 57, 58 e 60)
pela lei do logar de sua situação. »

Art. 3~ - A redacção do PROJEeTO BEVILAQUA (art. 35) é melhor.
Não ha razão pela qual os effeitos das obrigações convencionaes devam
ser regulados pela lei do logar da execução e não pela do logar da
celebração dos actos que as originarem.

Deve ser, portanto, restabelecida a disposição do referido Projecto
em substituição á deste artigo, conservando-se a sua parte final.

Projecto Beoilaqua

A1't. 35. As obrigações conven
cíonaes, assim como as que se ori
ginam de declarações unilateraes da
vontade serão reguladas:

a) em stta subSlancia e effeitos,
pela lei do Jogar onde fOl:e:n cele
brados os actos que as originaram,
salvo estipulação em contrario, offensa
ao direito nacional dos pactuantes
e á ordem publica;

b) quanto ao modo de sua exe
cução, pela lei do logar onde se cum
prirem.

Projecto revisto

A1,t. 34. As obrigações conven
cíonaes, assim como as que se ori
ginam de declaração unilateral da
vontade, serão reguladas:

a) quanto. á sua substancia, pela
lei do logar onde foram celebrados os
actos que as originaram, salvo esti
pulação em contrario, offensa ao di
reito nacional dos pactuantes ou á
ordem publica;

b) quanto aos seus effeitos e ao
modo de execução, pela -lei do legar
onde se cumprirem.

Seguirão, porém, a lei brasileira
as obrigações que, pelo seu objecto, só
no Brasil forem exequiveís.
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Art. 37 - A disposição deste artigo póde comprehender casos de
ordem de successão e direitos de herdeiros que firam os principios
democraticoe de nossa legislação? Será admissivel, por exemplo,
a constituição de vinculos? Si a lei estrangeira excluir herdeiros por
motivo religioso, terá applicação no Brasil? Si o fizer por motivo
da ficção da morte. civil, será exequivel no nosso paiz? Certo
que não.

A' primeira vista parecerá que estes e outros casos semelhantes
podem ser abandonados ao dominio da doutrina e da jurisprudencia,
que saberão determinar o que é contrario á ordem publica, aos bons
costumes, á soberania.

Cumpre, entretanto, não perder de vista que os autores, mesmo
os de melhor nota, encaram sob prismas differentes o mesmo caso)
a mesma questão. .

" E' indubitavel que existe laço intimo entre o systemahereditario
e o regimen democratico ou aristocratico de cada Estado.

Entretanto, as opiniões dividem-se.
E' assim que Laurent, nos seus Principes de droi: civil, sus

tenta a applicabilidade das leis estrangeiras no tocante á successão,
qualquer que seja a natureza dos bens, por tratar-se de interesse'
privado, e mais tarde, no Avant Projet adopta opinião contraria.

Como quer que seja, convem tornar claro que as disposições do
art. 37 são limitadas pelas dos arts. 15 e 33 do Projecto .

PARTE GERAL

TITULO UNICO

Art. 10
_ Parece que a expressão « deveres», empregada no a. 1

do artigo, deve ser substituida pela palavra « obrigações».

LIVRO I - TITULO I

CAPITULO I

Art. 30
- Parece muito ampla a disposição deste artigo. Nãoseria

conveniente exigir para o goso dos direitos autoraes a residencia no
Brasil? Já não está estabelecida pela Constituição Federal a qualidade
de nacional para a navegação de cabotagem?

Art. 40
- E' conveniente definir o que se entende por «nasci

mento com vida» para resolver questões possiveis sobre a viabili-
C.C.-VoI.'II 5
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dade , Para. este effeito, deve accrescentar-se, como alínea deste
artigo, o disposto no art. 4° do Pnorncro COELHO RODRIGUES:

« Considera-se nascido com 'vida todo açuelie que foi
expulso ou eurahido do ventre materno e respirou o a?'

aimospherico . »

Quanto aos onus da prova da viabilidade, deve adoptar-se o pre-
ceito do art. 228 do ESBOÇO DE TEIXEIRA DE FREITAS : .

« Duvidando-se de ter nascido vivo ou morto, p1'e
sumir-se-luz que nasceu vivo, incumbindo o onus da prova
a quem alleqa» o contrario .» .

Art. 5° - Apesar de já usada pelo Codigo Criminal de 1830,
a expressão li: loucos de todo o genero » é defeituosa. E' melhor a ex
pressão do Pnorncro BEVILAQUA.

Art. 6° - Parece que se devem additar tres numeros, para com
prehender-se entre os incapazes relativamente a certos actos : 1°, os
('allidos, nos termos da Legislação Commercial ; 2°, o deuedor civil,
judicialmente declarado em estado de insolvencia (art. 1.877 do
Projecto) ; 3°, osprodiços, declarados por sentença.· -

Si é certo que a tendenoía do direito moderno é para abolir a
interdicção por prodigalidade, não é menos certo que, enraizada nas
nossas tradições juridicas, tal instituição prestou optimos serviços
á familia brasileira e deve ser mantida, sem inconveniente.

Art. 9°- Parece que é conveniente alterar-se da seguinte fórma
a redacção das duas ultimas partes do artigo:

Projecto revisto

« Si o menor estiver sob o pátrio
poder, essa declaração será feita por
quem exercer esse poder e homologada
pelo juiz. .

Si estiver sob tutela, será feita ju
dicialmente, a requerimento do menor,
autorizado pelo tutor. II

Modificação

« Si o menor estiver sob o patrio
poder, essa declaração será feita por
quem exercer esse poder, consentindo
o menor, e julgada por sentença.

Si estiver sob tutela, será feítàju-.
dicialmente, a requerimento do menor,
ouvido o tutor. II

As modificações resultantes dessa redacção são, pois, as seguintes:
a) o emprego da palavra «julgada» em vez de « homologada» ;
b) a exigencia do consentimento do menor para a sua emancipa

ção, que póde não lhe ser conveniente, exigencia que se encontra no
art. 27 do CODIGO CIVIL ALLEMÃO ;

. c) a substituição do termo « autorizado », que indica que sem
acquiescencia do tutor não póde o menor requerer a sua emancipação,
o que seria inacceitavel, pelo termo « ouvido », que indica que a eman
cipação não será concedida sem prévia audiencia do tutor ..

Art. 11- E' conveniente substituir as expressões' vagas (C se
saiba» pelas palavras « sepossa provar», que tem mais rígortechnico ,
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CAPITULO rn

SECÇÃO I

Art. 19 - Póde ser substituida a lettra a desse artigo pela ex-
pressão « União Federal». .

A lettra c contém disposição muito restricta, pois nega, com des
vantagem para a publica administração, personalidade jurídica a
outras circumscripções administrativas que os Estados podem crear,
além dos municipios, como sejam cantões e departamentos, como se
jam os districtos existentes no Estado de Minas Gemes.

Convém, pois, accrescentar ao artigo o seguinte: « D) cada uma
das subdivisões dos Estados e dos municipios que~ consti
tuindo uma unidade administrativa, tenha autonomia em
tudo quanto respeita ao seu peculiar interesse. »

Art. 20 - E' preferivel, por mais clara, a disposição do art. 20
do PROJECTO BEVILAQUA.

Projecto Bevilaqua

« São pessoas juridicas do direito
privado:

a) as sociedades civis organiza
das de accôrdo COlO este codigo ;

b) as sociedades commerciaes,
organizadas de accõrdo com as pres
cripções das leis commerciaes;

c) as fundações instituidas de ac
côrdo com o disposto na secção IH
deste capltulo ,»

Projecto revisto

« São pessoas juridicas de direito
privado: as sociedades civis e fuu
dações, quando devidamente ínscríp
tas e as sociedades commerciaes,
observadas as disposições do direito
commercial. »

SECÇÃO II

Art. 23 - Convem manter a disposição final do art. 24 do PRO
JECTO BEVILAQUA quanto á fiscalização das sociedades a que se refere
o artigo e, como o projecto incluiu entre essas sociedades as desti
nadas ao fornecimento de generos alimentares, é necessario incluir,
entre as pessoas que podem provocar a fiscalização, o consumidor,
redigindo-se :

« Ficam sujeitas á fiscalização do Ministerio Publico
todas essas sociedades, agencias ou estabelecimentos, sem-
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pre que algum segurado, contribuinte ou consumidor, jus
tificar ter sido victima de qualquer fraude ou dolo commet
tido pelos respectivos representantes. »

Entre as sociedades de que trata o art. 23, é necessario incluir
as caixas economicas e montes de soccorro ou piedade, nos termos da
legislação vigente.

Art. 26 - Parece que se deve enumerar entre os casos de extin
cção da sociedade com personalidade juridica mais o seguinte;

« Quando não puder realizar o fim para que foi orga
nizada. »

E' o que se encontra no art. 1.624, n. 2, da parte especial do
proprio projecto ,

O n. 5 do art. 26 deve ser supprimido ; a decretação da disso
lução da sociedade pela autoridade competente não póde ser causa da
dissolução, mas modo de realizal-a nos casos previstos em lei.

Não ha, finalmente, razão para exigir, como faz o final do n. 6
deste artigo, a existencia de, pelo menos, tres socios (porque não bas
tam dous?) para que seja mantida como pessoa juridica a sociedade
que não tenha forma anonyma.

Art. 27 - E' preferivel o art. 28 do PROJEeTO BEVILAQUA, pelo
qual deve ser substituido este artigo.

Projecto B evilaqua

« A dissolução póde ser decretada
pela autoridade, si por actos illeqaes
dos socíos ou da directoria, a sociedade
comprometter o interesse puolico e
nos casos dos ns. 2, 3 e 6 do artigo
antecedente.

Projecto revisto

« A dissolução só póde ser decre
tada pela autorrda.ie nos casos dos
ns. 2, 3 e 6 do artigo antecedente, ou
a requerimento de qualquer socio,
quando a direcçao da socíedade com
prornetter o interesse publico ,»

Art. 28 - Convém permittir a devolução do património, de que
trata este artigo, não só a estabelecimentos que prosigam « o mesmo»,
como os que prosigam « analogo» fim.

Art. 29 - Deve adoptar-se uma redacção mais clara, supprimin
do-se por desnecessarias as palavras « estando o instituidor na livre
disposição e administração de seus bens».

A modificação seguinte é preferivel ao artigo do projecto:

Projecto revisto

« A fundação póde ser constituída
por escriptura publica, estando o ins
tituidor n'l livre disposição e adminis
tração de seus bens, ou por acto d« ul
tima vontaae. »

Modificação

« A fundação póde ser constituida
por acto entre vivos ou de ultima von
uuie, sendo no primeiro caso indispen
saoet escriptura publica, e no segundo
testamento valido como tal. »
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SECÇÃO III

Art. 32 ~ E' conveniente decretar a conversão de todos os bens
immoveis das fundações em titulos da divida publica, exceptuados só
mente os que forem necessários aos fins directos da instituição.

Arts. 33 e 34 - E' mais clara a redacção do art. 35 do PROJECTO
BEVILAQUA, que deve ser preferida.

Projecto Bevilaqua

« As pessoas encarregadas da ap
plicação uos fundos, Jogo que tiveram
conhecimento da instituição, formula
rão de accôr do com as bases desta, os
estatutos, pelos quaes se ha de reger
a fundação, submottendo-os logo em
seguida á approvação da autoridade a
quem competir a inspecção, Denegada
a approvação, poderá a parte recorrer
aessa decisão para o tribunal superior
do Estado, si a fundação estiver com
prehendida na primeira parte do ar
tigo antecedente e para o Supremo Tri
bunal Federal, s1 estiver comprehea
dida na segunda.»

Projecto revisto

« As pessoas encarregadas <ia ap
plícação dos fundos, logo que tiverem
conhecimento da instituição, formula
rão, de accôrdo com as bases desta,
os estatutos pelos quacs se ha de reger
a fundação, submettendo-os, em sc
p;dda, á aporovacao da aworidade
competente. (?) Si for denegada a ap
provação, poderá esta ser supprida
pelo juiz competente do Estado ou do
Districto Federal, com os recursos le
gaes. »

Em consequencia da substituição lembrada, convem restabelecer
o art. 34 do PROJECTO BEVILAQUA, em logar do art. 33 do Projecto
revisto.

A disposição daquelle artigo parece mais consentanea com a in
dole do regimen federal e evita os possiveis conflictos de inspectores,
que podem surgir com o systema do Projecto revisto.

Projecto Bevilaqua

"Art. 31,. As fundações ficarão
sob a inspecção do Minister ia Publico
do Estado onde estiverem situadas.

Si estenderem a sua acção a mais
de um Estado, ficarão sob a inspecção
do Ministerio Publico Federal, etc. li

Projecto revisto

u: Art. 33. As fundações ficarão
sob a íuspecção do Ministerio Publico
do Estado onde estiverem situadas.

Si estenderem a sua acção amai s
de um Estado, ficarão sob a inspecção
do Ministerio Publico de cada um deites,
etc. »

Art. 35 - No n. 3 deste artigo é necessário prever a hypothese
de denegação de approvação pelo inspector, sem fundamento razoável
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ou justo. Lembra-se para isso a conveniencia de restabelecer-se o
art. 37 do PROJECTO BEVILAQUA:

« No caso de recusa de approvação .pelo inspector, a
maioria, provando motivo releoante, poderá. requerer o sup
primento della ao tribunal que tiver competencia para
conhecer da causa, conforme Odisposto no art. 35.» (34 do
projecto revisto.)

Art . .38- E' preferivel a disposição do art. 40 do PROJECTO BEVI
LAQUA, que assegura á minoria o mesmo direito conferido á maioria.

Projecto Bevilaqua

« Essa verificação póde ser pro
movida pela maioria ou pela minoria,
de que faliam os arts. 36 e 37 (35 e
36 do projecto revisto), etc.»

Projecto revisto

« Essa verificação póde ser pro
movida pela maioria de que trata o
art. 35, etc.»

í·'í')

SECÇÃO IV

Art. 39 - Não se justifica a centralização do serviço de registro
das associações e fundações nas capitaes dos Estados. Convem mo
dificar a redacção, dizendo-se:

« • . • haverá na Capital Federai e em todas as comar
cas dos Estados, etc. »

Art. 41-Parece que o intuito do Projecto é dizer « capital do
Estado onde, etc ,» e não {( capital onde, etc.», como se lê no artigo.

SECÇÃO V

A epigraphe desta secção deverá ser « Da responsabilidade das
:{>.essoasjuridicas de direito publico»; e não como está, porque a secção
(art. 42) só se occupa com essa responsabilidade.

TITULO II

CAPITULO I

Art. 48 - Parece conveniente accrescentar antes da phrase « cada
um delles, etc ,» as palavras « o Ioça» da situação de ).. '

Da mesma fórma dever-se-ha modificar a ultima parte do artigo,
dizendo-se « si a séde... se achar no estrangeiro, o logm'dos estabe
lecimentos situados no Brasil será havido por domicilio, etc.»,
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CAPITULO II

Art. 49 - E' conveniente accrescentar a este artigo, como § 2°,
passando a 1° o paragrapho uníco, a disposição do art. 75 do PRO-
JECTO COELHO RODRIGUES: .

« A oiuoa conserva o domicilio do marido, salvo si ao
tempo da morte deste.estavam judicialmente separados .»

Art. 56 - A expressão « estipular» é preferivel a « escolher»,
empregada pelo artigo. .

Em seguida a este artigo é conveniente restabelecer-se o art. 59
do PROJECTO BEVILAQUA:

« A pessoa que tiver de accionar dioersas outras, soli
dariamente obrigadas por um mesmo titulo e domiliciadas
em loçares di/fe1'entes, poderá fazel-o no domicilio de
qualquer dellas, sempre que não houver outro estipulado no
contracto.Todavia, si essas pessoas forem coobrigadas na
qualidade de herdeiros, por não se ter ainda ellectuado a
partilha da herança, terão por fôro commum o do loqar
onde se tiver aberto a successâa.,

Art. 59 - Devem accrescentar-se as palavras: « ou fraude da
lei» depois das palavras « direiio de terceiro».

Art. 62 _. E' preferível a expressão « direitos pessoaes» em vez de
« direitos de ob1'igação », usada pelo n. 2 deste artigo, que assim mo
dificou o art. 65, n , 2, do PROJECTO BEVILAQUA.

Para maior clareza da lei, convem accrescentar a este artigo o
§ 2° do art. 110 do PROJECTO COELHO RODRIGUES, isto é, consideram-se
bens moveis:

« as acções ordinarias ou preferenciaesdas companhias
ou sociedades anonymas ou em commamdita, de finanças,
commercio ou industria, ainda que o seu capital seja consti
tuido por bens immooeis, »

LIVRO II - TITULO UNICO

CAPITULO I

SECÇÃO III

Para guardar a harmonia de redacção, deve substituir-se a epi
graphe destasecção pela seguinte: « cousas fungiveis e não fungiveis».
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SECÇÃO 'IV

Art. 67 - E' preferivel a redacção do art. 70 do PROJECTO BEVI
LAQUA.

Projecto Bevilaqua

« São tombem indivisiveis:

:1.", os bens cujo fraccíonamento de
termina uma. oonsideraoel diminuição
do seu oalôr ;'

2a, aquelles que, embora natural
.mente divisíveis, a lei ou a convenção
das partes considera Indlvisíveís ,»

Projecto revisto'

.«São indivisiveis :

:1 a, os bens que não se podem part'tr
sem damno;

2a, os que, embora naturalmente
dívíslveís, a lei ou a convenção das
partes considera indivisiveís.»

CAPITULO III

Art. 79 - Será mister incluir entre os bens publicos os que per
tencerem ás pessoas juridicas de direito publico mencionadas na
emenda additiva ao art. 19.

A.rts. 80 e 81 - Osarts. 79, 80 e 81 do projecto Bevilaqua são
preferiveis a estes.

I, !

Projecto Bevílaqua

(C Art. 79. Os bens publicos são de
'usocommum, de uso especial, e patri
moniaes.

§ ia. São. de uso commum os bens
mantidos geralmente sob a tulministr«:
ção da União, dos Estaelos ou dos mu
nicipios e dos quaes todas as pessoas se
podem aproneitor, respeitando as leis e
regulamentos.

§ 2a• São de uso especial os bens
pertencentes á União, aos Estados e
aos municipios, e por elles applicaaos
ao respectioo serviço publico.

, § 3. a São patrimoniaes ela União,
dos Estados e' dos municipios os bens
sobre os quaee essas pessoas publico»
exercem direitos de proprietario ; se-
gundo as prescripçôes teqaes• .

Art. 80. Tornam-se patrimoiliaes
da União, dos Estados e dos municipios
os respectivos bens de uso commum ou
especiai, cuja elestinação particular
haja cessado.

Art. 8i. Os bens comm1tns, em
quanto conservar'em este caracter não
são alienáveis, nem sujeitos á usu
capiiio ; os de uso especial e os patr>
,moniaes podem ser alienados, de con
formidade com as leis quo 'os regulam..

Projecto revisto

« Art. 80. Os bens publicospodem
ser de 11SO especial, de uso commum
ou tlominiaes , '

§ ia. São de uso commum os bens
que se applicam á' commodidade ou re-
creio da população em geral. '

§ 2a• São de uso especial os edificios
publicos li .os terrenos applicados a
retuirtiçães ou estabelecimentos de ser
viço da União ou de al!J1tm dos Estados
ou rmmicipios e pertencentes a pessoa
a cujo Cal'go estiver o serviço, bem
assim os accessorios dos mesmos edi
(idos ou terrenos.

§ 3. a São d0711iniaes os bens que
se eomprelierulem no patrimonio do
titular', corno objecto ele direito real ou
pessoal, e não estão applicados a algum
uso commum ou especial.

Art. 81. Os comprehendidos nos
§§ 1° e ,2a do artigo antecedente são
inalienaveis, emquanto conservarem o
respectivo uso especial ou eommum ;
os do § 3a,porém, podem ser alíenados;
na conformidade da lei .»
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SECÇÕES rr, III E IV

Seria preferivel supprimírem-se as disposições destas secções
(arts. 83 a 95), que não se encontram no PROJECTO BEVILAQUA.

Não convém ao Codigo Civil descer a enumeração dos bens da
União, dos Estados e dos municípios, nem a detalhes que parecem
mais próprios de regulamentos de publica administração. Todavia,
sendo mantido o systema do projecto, convém algumas modificações
que passamos a expor.

Art. 84, - No § 1°, a manter-se a disposição que entrega ao
dominio da União os terrenos de marinha, ao envez de entregal-os
ao dominio dos municípios, como fazia o PRomCTo COELHO RODRIGUES
(art. 126, § 3°), será necessário estabelecer em favor das munici
palidades a restricção que no citado Paorscro era estabelecida em
favor da União, accrescentando-se, depois das palavras « segurança
da costa» as palavras « e os necessariosaos usos commum e especial
das municipalidades».

Seria, porém, mais natural deixar os terrenos de marinha no
dominio das municipalidades, « reservados os que forem precisos á

.União para prover á facilidade da navegação e á defesa ou segurança

.da respectiva costa» (COELHO RODRIGUES, Projecto Codigo Civil,
art. 126, § 3°), porquanto « a Republica já veiu encontrar o dominio
dosterrenos de marinha e accrescidos pertencendo ás municipalidades,
á da Capital da União, desde 1831, e ás demais desde 1887» (Ro
DRlGO OCTAVIO, Do dominio da União e dos Estados, segundo a
Constituição Federal, pags. 80 e 81).

Art. 85 - No art. 85, § 2°, convém inverter-se a redacção, de
modo a não soffrer duvida que os rios que servem de limite ao ter
ritorio da Republica, mesmo que não sejam navegaveis, consideram-se
bens [ederaes .

Poderá ser adoptada a seguinte redacção :

« Os rios que servirem de limite entre o Brasil e outro
paiz, e os rios navegaveis ou ftuctuaoeis, até onde o forem,
que ligarem, um dos Estados á Capital Federal, ou dous
delles entre si, ou desaguarem no oceano. »

Art. 88 - Para evitar a confusão resultante do termo «Estados»,
ora para significar os membros componentes da União Brasileira, ora
os estrangeiros, convirá dizer-se, na 2n parte do artigo:

« Este direito é extensivo aos outros paizes em relação
aos rios, etc .»

. Este art. 88 deve ficar em seguida ao art. 89, que tem ligação
dírecta com o art. 87, como se vê dos seus dispositivos.



Projecto l'evisto

« Art. 102. Os actos juridicos po
dem ser annuIlados quando as decla
rações de vontade lunnierem sido feitas
por erro substancial ,»
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LIVRO 3°, TIT. 1°

CAPITULO SEGUNDÓ

SECÇÃO I

/
Art. 102 - Convém supprimir as palavras «declarações de von- /

tade », redigindo-se de accórdo com a suppressão do art. 102. (
/

j}[odi(icações /

« Os actos jurídicos 'podem ~ér
annullados quando houverem sido fe90s
por erro substancial." /

/
t . \

Art. 103 - Pelo mesmo motivo - que é o de evitar ambiguidades
e erroneas interpretações -:- é preferível a seguinte redacção: /

C( Considera-se erro substancial o que versa sobre \ o
o~jecto principal do acto ou ~obl'e algumas das suas qJq;-
lidades, em relação ao fim oisado pelo açente,» /

Art. 104. Diga-se in fine (C a quem se refere o acto» em vetde
« a quem se refere a declaração» .

Art. 105 - Convém igualmente modificar a redacção dízendr -se;

C( O acto juridico praticado por transmissão erroneaf
vontade do agente, por intermédio de alçuem ou de algu
instrumento, põde ser a?'guido de nullidade por. erro ns
mesmos casosem que o pôde se?' o acto directamerue pratica o
pelo' agente. »

Art. 106 - A materia desse artigo ficará melhor collocadapo
capitulo que trata da prescripção extinctiva, não obstante o Cod~o

~~. \
Art. 107 - Parece que neste artigo, subordinado á secção que 'se

occupa do erro nos actos jurídicos, só se deve tratar do erro ria
causa desses actos , \

A falsidade da causa, resultante do dolo ou da simulação, ficará
subordínada aos principios que regulam a nullidade dos actos juridicos
inquinados de taes vicioso

O Codigo Civil Portuguez dispõe, nos arts. 658 e 659:
« O erro do direito acerca da causa produz nullidade,

salvo nos casos em que a lei ordenar o contrario .»
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« Si o erro acerca da causa for de facto, só produzirá
nullidade si o contrahente enganado houver declarado ex
pressamente que só em razão dessa causa contractára, e esta
declaração ·tivm· sido expressamente acceita pela outra
parte .» .

E' preferivel a seguinte disposição, em substituição ao art. 107:
« O erro sobre a causa somente vicia o acta., quando

ella (O?' expressa como razâo determinasue delle ou sob a
fôrma de condição. »

Art. 108 - As palavras « declaraçâo de vontade» devem ser
substituidas por « acto juridico» e onde se diz « não vicia o acto »,
diga-se « não o vicia.» .

. Art. 109 - E' preferivel, por mais clara, a disposição do art. 96
do PROJECTO BEVILAQUA, assim modificado:

« Os actos juridicos podem ser armullados jJO?' dolo
essencial, que pôde consistir em acção ou omis~ão.» .

Projecto Beoilaqua

« Al't. 96. As declarações de vontade
tambem podem ser invalidadas, quando
tiverem sido obtidas por dolo essencial,
que póde consistil' em acção ou omis
são,»

Projecto l'evisto

« Al't. 109. Os actos [uridieoe podem
ser annuUados por dolo, quando este
for causa do acto ,»

Art. 111·-São preferiveis as disposições do art. 98 do PnOJECTO
BEVILAQUA ou do art. 330 do PROJECTO COELHO RODRIGUES, com a
redacção modificada da seguinte forma:

« Nos actos bilateraes, occultaçâo ou dissimulação por
uma das partes de facto ou qualidade essencial que a outra
tenha iqnorado, constitue omissão dolosa, si se provar que
sem ella o acto não se teria realizado.»

Projecto Bevilaqua

« A1't: 98. Nos actos
bilateraes o 81''1'0 de uma
das partes sobre facto ou
circumstancia relevante
que a outra tenha conhe
cido e calado, estabelece
a presumpção de uma
omissão dolosa, provan
do-se que sem esse erro
o acto não se teria realí
zado.»

Projecto Coelho Rodl'i
gues

« Al't. 330. Julgar-se
ha omissão dolosa, para
induzir ou entreter em
erro algumas das partes,
a dissimulação, retzeencia
ou occultação de uma
qualiâad« ou cil'cumstan
cia »erâadeirae, quando
for evidente que, conhe
ddas, teriam obstado á
realização do acto,»

Projecto revisto

« Art. 111. Nos actos
bi-lateraes, o silencio de
uma das partes sobre
facto ou qualidade essen
cial, que a outra tenha
ignorado, constitue omis
são dolosa. si se provar
que sem elle o acto não
se teria realizado .»
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Projecto revisto

(C A1't.'f13. Odolocornmettído pelo
representante de uma das partes
obriqa o representado, mas dá-lhe ac
çao regressiva para indemnizar-se do
DAMNO CAUSADO CONTRA o REPRESENTANTE
doloso."
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Art. 113 - E' mais completa e mais precisa e por isso deve sub
stituir a deste artigo, a disposição do art. 333 do PROJECTO COELHO
RODRIGUES.

Projecto Coelho Rodrigues

« Art. 333. Odolo commettido pelo
representante de uma das partes
obriga o representado a restituir o
proveito colhido do l'espectivo acto,
mas dá-lhe acção regressiva para in
demnizar-se do damno resultante dessa
obrigação contra o representante do
loso, sem prefuizo da acção .criminal
que contra o mesmo possa, competir á
outra parte no caso occurrente,»

Art. 115 - A expressão « farnilia» é de uma comprehensão
vaga. Deve ser substituida pelas palavras « conjuqes, ascendentes e
descendentes», usadas pelo COD. CIVIL CHILENO (art', 1.456), FRANCEZ
(art. 1.113), ITALIANO (art. 1.113) e ESBOÇO, DE T. DE FREITAS, art. 490),
ficando assim redigido o artigo :

« A coacção, para viciar a vontade, deve ser tal que
inspire ao paciente receio fundado de darnno irnrninente e
g1'Ctve á sua pessoa, conjuçe, ascendente ou descendente ou
aos seus respectioosbens. »

SECÇÃO 11

Art. 125 - A expressão «fazenda nacional» é muito restricta.
Parece excluir a. fazenda estadual, a municipal, etc.

Convém, pois, modificar a redacção dizendo-se :
« Terceiros prejudicados pela simulação ou os represen

tantes competentes do poder publico, no interesse da lei ou do
fisco, poderão demandar a nullídade dos actos simulados. »

Art. 126 - E' preferível a redacção do art. 106 do PROJECTO BE
VILAQUA ..

Projecto Beviiaqua

Art. 106. Os actos de transmís
sãs gratuita de bens ou de remissão
de divida, praticados pelo devedor Já
insolvente ou torna-to tal em conse
quencia de sua liberalidade, poderão
ser annuUados pelos credores chíro
graphark.s do agente, como lesivos dos
seus direitos.

Sómente os credores que já o
eram ao tempo da realização dos actos
considerados fraudulentos podem pe
dir a rescisão delles.

Projeeto revisto

Art. 126. Os aotos de alienação
gratuita ou de remissão de divida,
praticados pelo devedor fá insolvente
ou protoimo ao estado de insolvencia,
poderão ser annullados pelos credo
res chírographaríos, como lesivos dos
seus direitos. .

(A 2a parte é ídentlca , )
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Art. 132 - O § 2° deste artigo póde ser com proveito substituido
pelo § 2° do art. 346 do PROJEeTO COELHO RODRIGUES, por ser mais
explicativo.

Proieoto Coelho Rodrigues Projecto 1'evisto

Art. 346, § 2°. Os pagamentos de Art. 132, § 2°. Os pagamentos de
divida vencida, em dinheiro, ou por divida vencida.
traaisferencia de bens equivalentes, ou
p01' compensação.

Art. 133 - Em vez de « actos reooçados » diga-se « actos annui
lados» .

CAPITULO III

Art. 134 - E' mais clara, mais completa e, portanto, preferivel a
noção de condição que se encontra no art. 567 do ESBOÇO DE T. DE
FREITAS.

Esboço de T. de Ereita»

Art. 567. Entender-se-ha p o r
condição a clausula dos actos [uridicos,
pela qual os a rentes subordinarem a
um facto incerto a acquisição de um
dú'eito Ott a resoiução de 1tm direito
adqui1'iclo .

Projecto revisto

Art. 134. Considera-se condição
a clausula que faz depender de algum
acontecimento futuro e incerto a efTi
cacia do acto jU1'idico •

Art. 138 - O acto jurídico, subordinado a uma condição resolu
tiva, é e/ficaz desde logo, como diz o proprio projecto. Parece, pois,
conveniente modificar a redacção do artigo, máxime, na 2a parte, do
modo seguinte:

Projecto 1'evisto Jl[odificação_

Si a effícacla de um acto jurldico Si a condição for suspensiva, em-
depender da condição suspensiva, em- quanto não se cumprir, etc.
quanto esta não se cumprir, etc.

Si (A EFFICACIA DO ACTO JUIlIDICO) de
pender de condição 1'esolutiva, o direito
tem-se por adquirido para poder ser
exercido desde logo.

Si for resolutiua, o direito tem-se
por adquirido para poder ser exercido
desde logo.

Art. 144 - Convem completar a disposição da 3a parte deste ar
tigo, prevendo o caso em que os meses não teem dias de igual
numero.

Para isso, basta accrescentar em seguida á 3a parte o preceito do
art. 12 do ESBOÇO DE T. DE FREITAS.
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Diz a 311 parte :.
« Considera-se um mez o tempo decorrido de um dia

qualquer de um delles até o dia de igual numero no
seguinte. »

Diz o ESBOÇO:
« Quando a data do prazo de mez ou meses for dos

ultimos dias. de um mez de mais dias do que o mez em que
essep1'azo terminar, o ultimo dia do mez será o ultimo do
p1'azo.»

E' o principio estabelecido pelo art. 48 do CODIGO CIVIL CHILENO.

CAPITULO IV

. Art. 156 - A certeza da data dos instrumentos particulares póde
também verificar-se em relação a terceiros, por « algum acto de fé ir
reousavel que presupponba a sua existencia ?»

O CODIGO CIVIL ITALIANO (art. 1.327) enumera os mesmos meios
de tornar certa a data consignada no projecto, mas accrescenta :
« o quando la data resulta de altre prove equipollenti» .

O PRomCTo FELICIO DOS SANTOS diz precisamente:
« Os instrumentos particulares em relação a terceiros

consideram-se datados do dia em que se der a seu respeito
. algum acto de fé irrecusaoel que presupponha a sua exis-
tencia, como sejam: etc. (art. 342).» .

Parece conveniente, pois, accrescentar depois das palavras « 7'.e
partição publica » estas « ou do dia em que se der algum acto de fé
irrecusaoei que presupponha 'sua ezistencia » •

Convém tambem accrescentar a este artigo o seguinte para
grapho:

« Si o escriptoparticular não contiver os requisitos da
primeira parte deste artigo, oalerá como principio de prova
que se poderá completar por outros meios admittidosem
direiio .» .

Art. 157 - A prova pelas folhas publicas deve ser limitada aos
« casos declarados em lei » -:- segundo a expressão do art. 299~ I, da
Nova Consolidação das Leis Civis do CONSELHEIRO CARLOS DE CAR
VALHO.

Art. 158 - Em vez de « c~rtidões feitas» diga-se « c~~,tid,!es pas
sadas» e accrescente-se depois de «protocollo das audiencias » as
palavras « ou outro lioro a seu cm'go» . .

t,' )'

I'·
,I
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Art. 162 - A disposição do n. 4 deste artigo parece excessiva
mente rigorosa. A ser mantida, porque não estendel-a aos fallidos
fraudulentos, por identidade de razão?

Art. 163 - E' necessario incluir os « descendentes» entre as
pessoas que podem ser recusadas como testemunhas, porque prevalece
quanto a elles a mesma razão de recusa estabelecida relativamente aos
« ascendentes». A omissão notada encontra-se tambem no PRomCTo
BEVILAQUA, art. 153, n. I.

CAPITULO V

Art. 170 - De accórdo com os principios geralmente acceitos e
consagrados em alguns CODIGOS CIVIS, como o ITALIANO (art. 1. 309),
o FRANCEZ (art. 1.338), o ARGENTINO (art. 1.061), etc., deve o artigo
exigir que o acto de ratificação enuncie expressamente « a causa ou
causas que viciaram a obrigação e que tornaram necessaria a ra
tificação » •

Art. 172 - Como consequencia da observação antecedente, é ne
cessario estabelecer que a « ratificação expl'essa » não importa renuncia
das acções ou excepções do devedor, « quando a causa de rescisão /01'
diversa da mencionada no acto de l'atificação » .

. Para isso basta accrescentar, depois das palavras C( ratificaçâo ex
pressa», a excepção C( salvo outra causa de rescisão não mencionada-
no acto» (art. 170). . .

CAPITULO VI

Art. 180 - Convém, para cortar duvidas, accrescentar depois da
palavra C( imprudencia » a palavra « impericia », pois que C( imperitia
culpa enumeraiur » •

Art. 181 - Deve-se tornar claro que a legitima defesa a que se
refere o artigo, tanto pôde ser da propria pessoa, como de terceiro (COD.
PEN., art. 32,.§ 2°), o que, aliás, reconhece o art. 1.814 do PRomCTO.

Art. 182 - E' conveniente em seguida a este artigo determinar-se
qual a influencia da satisfação civil do damno causado pelo delicto
sobre a acção penal a que elle dá logar e qual a influencia da cousa
julgada criminal sobre a acção civil ex-delicto,

Para a primeira hypothese, lembra-se a adopção do art. 270 do
PROJECTO COELHO RODRIGUES:

« A satisfação da obriçaçâo cioii resuliarue de crime,
delicio ou contravenção, não obsta a applicação da pena cri
minal que no caso couber, si a respectioa acção for ]Jz.tblica,
ou si, sendo particular, o o/fendido não houver renunciado
a ella eicpressamente:» .
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Para a segunda hypothese, satisfaz o preceito da 2a parte do
art. 68 da lei de 3 de dezembro de 1841:.

« Não sepoderá mais questionar sobre a existencia d~:
crime ou sobre quem seja o seu autor, quando estas ques
tões estiverem decididas no crime. »

CAPITULO VII

Art. 183 - Os factos eoentuaes, como o nascimento, o casamento,
a morte, a accessão natural são tambem modos de acquisição de direitos.

Pela expressão « quer por disposição da lei», em seguida ás pa
lavras « que1' P01' intermedio de outrem» ficará, completa a enume
ração dos modos de acquisição de direitos.

O n. 2 deste artigo é superfluo. Si os direitos adquirem-se « P01'
isuermedio de outrem» (n. 1), é inutil accrescentar que « épermutido
adqztÍ1'ir direitos para terceiro» (n. 2): um principio envolve o outro.

TITULO III

CAPITULO I

Art. 187 - Convem neste artigo fazer-se remissão aos arts. 713
e seguintes, que tratam da confusão, para cortar duvidas de inter
pretação do § 2°.

Convem ainda accrescentar um paragrapho referente ás cousas
retiradas do commercio porque tal facto importa a extincção de di
reitos, como estabelece o CODIGO CIVIL ITALIANO (art. 1.298).

Art. 189 - Depois das palavras «parecer P01' negligencia»
accrescente-se «p01' impericia ou imprudencia »..

CAPITULO II

Por motivo de clareza e de methodo - seria preferível que toda
a materia da prescripção, quer extinctiva, quer acquisitiva (usucapião),
fosse tratada em um só titulo e não separadamente, como faz o PRO
JECTO.

E' certo que alguns codigos civis teem seguido o systema ado
ptado pelo PROJECTO, mas é incontestável que- no ponto de vista pra
tico - a reunião de toda a matéria relativa á prescripção é mais con
veniente.

Foi este systema adoptado pelo PROJECTO FELIClO DOS SANTOS (Parte
Especial, Livro 1°, Titulo 3°), pelo COD. CIVIL ARGENTINO (Livro 4°,
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Secção 3a) , pelo FRANCEZ (Livro 3°, Titulo 20), pelo ITALIANO (Livro 3°,
Titulo 28), pelo CHILENO (Livro 4°, Titulo 42), etc. A manter-se, porém,
a ordem das matérias adoptadas pelo PROJECTO, convem - para maior
harmonia das disposições - inverter a collocação dos artigos da Secção
1a, passando para primeiro logar os arts. 194 a 198 e para segundo os
arts. 190 a 193.

\
SECÇÃO I

Art. 191 - A disposição deste artigo deve ser modificada, prefe
rindo-se a redacção de art. 2.111 do COD. CIV. ITALIANO.

« Não se presume a renuncia de um direito», como bem diz Lau
rent.

A renuncia tacita deve resultar de facto « que presupponha ne
cessariamente a vontade de renunciar e que não admitta outra inter
pretação » •

Codigo Civil italiano Projecto revisto

Art. 2.11:l. A renuncia. da pres
cripção é expressa ou tácita : « a j'e
nuncia tacita resulta de um facto» que
seja incompativel com a. vontade de
fazer valer' a prescripção ,

Art. 191. A renuncia da prescrí
pção póde ser expressa ou tacita. « Esta
presume-se, dada a realização de qual
quer facto» do interessado incompa
tivel com a vontade de prevalecer-se
da prescripção.

Art. 192-A renuncia da prescripção póde referir-se á extinctiva
ou á acquisitiva (usucapião).

Em ambas as hypotheses póde haver prejuízo de terceiros 011 cre
dores; na extinctiva, pelo augmento das dividas passivas, com o
accrescimo da divida prescripta; na acquisitiva, pelo abandono da
cousa já adquirida pelo usucapião.

Convem, pois, tornar claro que a faculdade reconhecida pelo
art. '192 refere-se á renuncia quer da prescripção extinctiva, quer do
usucapião.

Para isso basta accrescentar, depois das palavras « do devedor »,
estas « ou do possuidor», como fez o art. 220 do Pnorscro COELHO
RODRIGUES. .

Art. 193 - São supérfluas as palavras « opportuna e ocdida »,
porque evidentemente não póde produzir effeito a renuncia inopportuna
e nulla ,

Art. 195 - Deve consagrar-se expressamente que o direito re
gressivo de que trata este artigo compete também e necessariamente
á União, ao Estado, aos municipios e ás demais pessoas juridicas,
accrescentando-se « e ás pessoas juridicas . depois das palavras
« administração de seus bens » •

Art. 196 - A expressão «herdeiro , é muito restricta; convém
substituil-a por « successor » .

C. c. - Vol. II II
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Art. 197 - E' preferivel a seguintemodificação :

Projecto reoisto Nlodifieação

« O juiz não póde swppri«, de of- « O juiz não póde decretar, de
{leio, a allegação de prescnpção ,» oflic'io, a prescrípção ,»

Art. 198 - Em seguida a este, artigo convém accrescentar dis
posições que regulem a prescripção, dado o conflicto de leis anteriores
com o novo Comso . Para isto, basta restabelecer os arts. 189 e 190
do PROJECTOBEVILAQUA:

« Al't. 189. As prescripções já consummadas na data
da execução deste Codigo e as que, na conformidade da
legislação anterior, deverem, consummar-se dentro de uni
anno contado dessa daia, continuam a ser reqidas pela ,1~1

mesma legislação.
Al't. 190. As prescripções já iniciadas, que deoerem

ser consideradas consummadas na data referida em con
sequencia de reducçâo de prazo~ estabelecida neste Codigo,
só poderão ser allegadas um armo depois. »

SECÇÃO II

Art. 199 - Convém additar-se a este artigo, como n , 4, a dís
posição do art. 551, n. 3, do CODIGO CIVIL PORTUGUEZ, relativa a

'. outros casos em que a prescripção não deve correr, disposição essa
por demais justificada.

Assim, não corre a prescripção:

« Erure terceiro e mulher casada: 1°, relatioamerue
aos bens dotaes, si a prescripçâo não tioer começado a .
C01'1'e1' antes do matrimonio : 2°, emquanto aos bens im
moveis do casal, alienados pelo marido sem consentimento
da mulher, mas só na parte que tocar a esta nos ditos bens;
3°, nos casos em, que a acçâo da mulher contra terceiro
reoerter contra o marido .» .

Art. 200-0 PROJECTO, estabelecendo que a prescrípção não corre
contra os absolutamente incapazes, exclue a suspensão della quanto'
aos relativamente incapazes. Este preceito, justo como regra, não
deve ser absoluto, isto é, deve soffrer uma excepção no caso em que
o incapaz relativamente não tenha representante legal e para o tempo
em que delle estiver privado, pois que será injusto permittirquea
prescripção corra contra aquelle que não tem quem defenda o seu
direito.
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Esta excepção, consagrada pelo art. 1.389 do PROJECTO FELICIO
DOS SANTOS e pelo art. 549 do CODIGO CIVIL PORTUGUEZ, póde ser assim
concebida:

« A .prescripção não começa contra os menores e in
terdictos e, quando começada, não C01'I'e emquanto estiverem
elles prioados de representante legal. » .

SECÇÃO III

Art. 203 - No n. 3 deste artigo, depois das palavras «juizo do
inventario» se deve accrescentar « do deuedor», porque a apre~

sentação no juizo do inventario do proprio credor não justifica a
interrupção da prescripção .

Art. 207. '-:'Na ia parte deste artigo, ad instai' do art. 2.249
do ConIGO CIVIL FRANCEZ, do art. 2.130 do CODIGO CIVIL ITALIANO e do
art. 202 do proprio PRomCTO, se deve accrescentar in fine: « salvo si
a obrigação /01' indivisivel».

Quanto á 2a parte, é mais clara e evita duvidas de interpretação
a disposição correspondente do art. 198 do Pnorncro BEVILAQUA, que
deve ser preferida.

Projecto Bevilaqua

« Para interromper-se no todo a
prescripcão, a respeito dos co-deve
dores solidarios, é preciso que o acto
de Interrupção seja notificado a todos
os herdeiros do devedor solidario, ou
ao cabeçado casal, ou ao inventariante,
ou que o reconhecimento da divida
seja feito por todos os herdelros.»

Projecto l'evisto

« Para interromper-se no todo a
prescripção a respeito dos devedores
solidarios, é preciso que o acto de in
terrupção seja notificado a todos os
herdeiros do devedor soüdario, ao ca
beça do casal, ou ao inventariante,
ou que o reconhecimento da divida
seja feito por todos os herdeiros. »

SECÇÃO IV

Convém estabelecer no principio desta secção, como preceito
.geral regulador da materia, a disposição do art. 2.517 do Con. CIV.
CHILENO:

« Toda acção pela qual se reclama um direito se ex
tingue pela prescripção do mesmo direuo.»

Art. 210 - E' necessario incluir depois das « acções pessoaes » as.
« acções reaes», como parece ter sido o pensamento do PROJECTO
BEVILAQUA, que, no art. 201, ora emprega a expressão « acções pat1:i
moniaes », ora sómente «acções» (COD. Crv , ITALIANO, art. 2.135).
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Art. 213 - Qual o ponto de partida para a prescrípção da acção
que tem o credor para annullar os actos praticados pelo devedor em
fraude da execução (art. 212, n. 9)? .

Da data do acto annullavel? Parece que não - porque a acção
muitas vezes dependerá de obter o credor sentença condemnatoria
contra o devedor.

Além disso a acção de rescisão do acto praticado em fraude de
credores depende, em regra, da prova 'da insolvencía, da excussão de
todos os bens do devedor.

Si por fraude da execução devemos entender o que a lei vigente
define, verifica-se que o prazo de um anno (art. 212, n . 9) contado da
data do acto fraudatorio é muito restricto ,

Nestas condições, parece conveniente accrescentar ao art. 213
in fine:

« O do n . 9J da data em que o credor obtiver carta de
sentença contra o deoedor . »

No nosso direito vigente, assim como no direito francez (Aubri et
Rau, Cours de droit civil trançais, vol. IV, § 313J n . &,), no direito
italiano (Mazzoni, Inst. di di?'. civ. ital., vol, &,0, n. 111), etc., a acção
pauliana prescreve em 30 annos, contados da datado acto fraudulento.

Talvez fesse preferível manter-se este preceito.
Art. 216 - A expressão « deiicto » é muito restrícta ; deve ser

substituida por « acto illicito» .

PARTE ESPECIAL

LIVRO 10 - TITULO 10

Parece melhor que este livro seja iniciado, não pelo titulo « do
casamento », mas pelo capitulo I do titulo V, que trata das disposições
geraes sobre o parentesco, como fez o PROJECTO COELHO RODRIGUES
(L. 30, T. 10• Cap. 20 da Parte Especial) e tambem o CODIGO CIVIL
ITALIANO (L. 10, T. &,0), etc.

TIa noções de parentesco que são necessáriasao estudo e applicação
, das disposições relativas ao casamento.

Deste modo, o cap. I do tit. V do lív , 10 da Parte Especial deve
passar a ser o titulo lodo mesmo livro,' feitas as demais alterações
consequentes.

CAPITULO I

Art .. 218.- Sobre a 1a parte: A expressão« obrigação legal»
não obedece ao rigor da technólogía jurídica. Não ha ob'l'igaçõesil

·legaes e a lei civil não rege as obrigações moraes -que podiam
ser as expressões antitheticas áquella ,

I ,
.... I



Nesta parte do artigo, ainda se nota um vicio de construcção
da phrase, que obrigou a empregar as palavras « matrimonio » e
« casamento» .

E' preferivel adoptar-se a modificação seguinte:

Projecto revisto !Jfodifieação

« As promessas de casamento não « A.s promessas de casamento não
produzem obriqação legal de conirahir produzem obrigação de o conirahir, »
matrimonio. ))

Sobre a 2a parte: O projecto deixa immensa latitude ao direito
de indemnização pelas despezas feitas na previsão do casamento não
realizado. Será mais conveniente adoptar a restricção seguinte: depois
das palavras « despendido na preoisâo do casamento» diga-se «P1'O
porcionalmente ás circumstancias»,

Igualmente convém restabelecer o preceito do art. 209 do PRO

JECTO BEVILAQUA, que se encontra tambem no CODIGO CIVIL ITALIANO
(art. 53), no CHILENO (art. 99), no PRomCTO COELHO RODRIGUES
(art. 1.835), etc., isto é:

« São nullas as penas convencionaes estabelecidas pa1'a
o caso de rompimento da promessa de' casamento ,»

Cumpre, finalmente, notar que a prescripção da acção rpara
haver a restituição de prendas e satisfação de despezas de que trata
este artigo não deve ficar subordinada ao preceito geral que estabelece
o prazo de 30 annos para a prescripção das acções pessoaes (art. 210),
devendo estabelecer-se para o caso da prescripção de um anno, con
tado da data do effectivo rompimento dos esponsaes, como fez o CODIGO
CIVIL ALLEMÃO.

CAPITULO II

Art. 219 - No n. 4 deste artigo, em vez de « dependencia »
diga-se «poder», que é a expressão consagrada pela technologia
jurídica.

Art. 220 - Na pratica, a publicação por duas vezes dos procla
mas, pelo offícial do registro, não se tem executado, sob o dominio do
decreto n. 181, de 24 de janeiro de 1890, cujo art. 2° é por este
reproduzido.
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Tal publicação é inutil. Deve-se modificar o artigo pela fórma
seguinte :'

Projecto revisto

« A' vista desses documentos, exhibi
dos pelos contrahentes, etc., o official
redigirá o edital dos respectivos pro
clamas que será por elle publicado duas
vezes, com intervallo de sete dias de
uma á outra, e affixadoem lagar osten
sivo do edificio onde se celebrarem os
casamentos, elesde a primeira publica
ção até o terceiro dia depois ela se
gunda. »

Modificação

« A' vista desses documentos, exhibi
dos pelos contrahentes, etc., o officíal
redigirá o edital de casamento que será
por elle afflxado e conservado por es
paço de -15 dsae , em lagar ostensivo do
edificio onde se celebrarem os casa
mentos e publicado pela imprensa onde
a liouoer,»

Art. 221-- O prazo de dous meses, no nosso paiz, onde os meios
de transporte e de communicação são muito diíílceís - é muito re
strícto . Deve ser elevado a seis mezes .

Art. 223-fEm vez de « municipio » diga-se « Estado», man
tendo-se assim o preceito do art. 5° do decreto n. 181, de 1890 .

CAPITULO III

Art. 226 - A experíencia diaria tem demonstrado os graves in
convenientes e os perniciosos effeitos do casamento entre tios e sobri
nhos.

Por mais innovadora que ella seja, convem decretar-se a prohibi
ção de taes casamentos, estabelecendo-se como n. 5 deste artigo :

« Os tios e sobrinhos, P01' parentesco consanquineo le
gitimo ou illegitimo, »

Ao n. 13 deste artigo devem ser abertas duas excepções. A razão
do impedimento ahi estabelecido provém da necessidade de evitar a
incerteza da paternidade, a confusão do parto. ,

Desde que tal incerteza desappareça, desde que essa confusão seja
impossível, cessa a razão do impedimento, que não póde ter sido esta
belecido em odio ás segundas nupcias.

Nestas condições é justo que se permítta o casamento dentro dos
10 mezes consequentes á viuvez ou á dissolução do casamento:

10, quando o casamento anterior tenha sido annullado por impo
tencia do marido;

2°, quando a mulher tenha ficado evidentemente gravida.
A primeira excepção encontra-se no art. 57 do CODIGO CIVIL ITA

LIANO.
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A segunda, aventada por Laurent, é tão admissivel e justificavel
como a primeira.

O CODIGO CIVIL ALLEl\IÃO estabelece o mesmo impedimento do
n. 13 deste artigo, mas permitte que se obtenha dispensa.

Art. 228 - Deve ficar bem expresso neste artigo que a pater
nidade illicita poderá tambem ser provada por confissão expontanea,
para. o effeito do impedimento matrimonial- como estabelecem o
art. 7°, § 1°, do decreto n. 181, de 1890, e o art. 1.849, do PROJEeTO
COELHO RODRIGUES, redigindo-se o artigo :

« A filiação natural paterna pôde provar-se não só
por confissão ecporuanea, como por çualoue» dos meios es
tabelecidos no art. 442.»

AI~t. 229 - Approvada a redacção do artigo antecedente, será
necessario dizer-se neste :

« A confissão de que tratam os arts. 227 e 228, etc. »

Art. 230 -Não deve prevalecer, em absoluto, a vontade do pai
para o casamento dos filhos menores, no caso de divergencia entre os
esposos. E' preciso prever o caso de estarem estes divorciados, e nesta
hypothese , dada a divergencia quanto ao consentimento para o casa
mento do filho menor, deve prevalecei' a vontade do conjuge que tiver
a posse dos filhos. Assim, depois das palavras «dioerçencia entre elles»
accrescente-se « salvo no caso de dioorcio, em, que preualecerá a von-
tade do conjuçe a quem competir a posse dos filhos»".· .

Art. 234 - E' necessario estabelecer expressamente que da de
cisão do juiz, que der ou negar o supprimento do consentimento
paterno, haverá recurso para o juiz ou tribunal superior.

CAPITULO IV

Art. 235 - Admittido o impedimento entre tios e sobrinhos, será
necessario dizer neste artigo: « os impedimentos do art. 226, ns. 1 a
12» e não « 1 a 11 » .

,Semelhante modificação será necessaria em outros artigos, como
nos de ns. 269, 272, etc.

Art. 236 - O paragapho unico deste artigo é inteiramente desne
cessario. Evidentemente não haverá outros modos de contar gráos
de parentesco, para quaesquer effeitos da lei civil, sinão os que por
ella sejam estabelecidos.



« O officialdo registro civil dará aos
nubentes ou aos seus representantes
uma declaração do impedimento op
posto, contendo os motivos e provas
deste, e o nome du impediente, quando
o impedimento não tenha sido opposto
de oíflcio.»
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Arts. 237 a 239 - Os arts. 237, 238 e 239,1" parte, podem
com vantagem ser reduzidos a um só, mais synthetico e mais claro,
pela fórma seguinte :

Projecto l'evisto Modificação

«Art. 237. Si o impedimento for op
posto de offício o oíflcial dará aos nu
bentes, ou aos seus procuradores ou
representantes, urna declaração do mo
tivo e das provas do mesmo impedi
mento, por elle escripta e assignada.

Al't. 238. Si o impedimento for op
posto por terceiro interessado, o offí
cial dará aos nubentes uma declara
ração do motivo, do nome e da resi
dencia do impediente e das suas teste
munhas, ou li summa das provas na
falta de testemunhas nomeadas .
. Al't. 239 (ia parte). Em qualquer

dos casos de impedimento legal, oppor
tunamente opposto, por pessoa compe
tente, o oflicial entregará a declaração
do art. 237 ou a do art. 238 aos nu
bentes ou a seu representante».

Arts. 239 e 240-Ha um defeito de redacção no art. 240,quando
diz: « a má fé não sepresume no impediente que proceder em razão
do officio, etc. ». Póde parecer, a contrario senso, que nos outros
impedientes a má fé se presume, o que contraria os principias geraes
de direito e não póde ser pensamento do projecto.

Para evitar esta censura, convem synthetizar em um só preceito,
semelhante ao do art. 91 do COD. CIVIL ITALIANO, as disposições do
art. 239, 2" parte, edo art. 240, pelo modo seguinte:

Proiecto revisto Modificação

« Art. 239 (2" parte) ... fica salvo
(aos nubentes) promover a prova con
traria e as acções civise orimínaas que
no caso couberem contra o ímpedíente
que proceder de má fé.

Art. 240. A má fé não se presume
no impediente que proceder em razão
do ofticio, nem nos paI'entes. »

« Fica salvo aos nubentes promover
a prova contraria ao impedimento op
posto e ás acções civis e criminaes que
couberem contra o ímpedíente que
agir de má fé, salvo quando elIe pro
ceder em razão do oflicio, ou fôr as
cendente, descendente, ou collateral
dentro do 2° gráo, de qualquer dos nu
bentes, caso este em que nenliuma acção
pcr« satisfação de damno poileré. ser
proposta, »

CAPITULO V

As formalidades do casamento civil podem e devem ser modifica
das no sentido de simplífical-as, parecendo excessivas as do projecto,
que são as do decreto n. 181, de 1890, e que lembram o ritual catholico.
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A simplificação póde ser feita, adoptando-se, com algumas modi
ficações, o processo estabelecido pelo COD. CIVIL PORTUGUEZ, art. 1.081-

Art. 247 - A exigencia, feita no paragrapho unico, de consigna
rem as próprias testemunhas, juntamente com a sua assignatura, as
declarações alli mencionadas - não tem alcance pratico, nem póde
ter sancção alguma, no caso de omissão.

Taes declarações devem ser feitas no corpo da escriptura de ca
samento, pelo offícial respectivo, que poderá ser multado pela omissão.

Art. 248-0 instrumento de consentimento para casamento deve
ser integralmente transcripto na escriptura nupcial, para evitar pos
siveis abusos e facilitar ao juiz a apreciação sobre a validade do con
sentimento, em caso de litigio.

Art. 255-Para ficar bem explicito que o casamento, no caso de
'imminente risco de vida, só poderá ser celebrado perante testemu
nhas, independente da presença da autoridade competente quando
« o contrahente tiver filho do outro, viver concubinado com elle ou
quando o homem tiver raptado ou deflorado a mulher, convem accres
centar depois das palavras « algum dos seus substitutos» estas: e
verificada a hypothese do art. 251, n. 3».

Art. 256-0 prazo de 48 horas, que póde ser suífíciente nas ci
dades, é diminutissimo no interior do paiz, dadas as difficuldades de
transporte, a distancia das sédes dos juizos, etc.

E' indispensavel augmentar esse prazo para 10 dias.
Art. 257 - A exigencia do n. 4 - « que os nubentes repitam as

formulas do casamento» é injustificavel. A formula póde ser, e será com
certeza, ignorada na maioria dos casos, maxime no interior do paiz.
Exigir, portanto, que ella seja repetida - é burlar o benefico intuito
da lei, que outro não é sinão o de facilitar, in articulo mortis, a legi
timação da prole por subsequente matrimonio ou a reparação de relações
e actos anteriores, reprovados pelo direito e pela moral. Basta exigir
-rue as testemunhas confirmem e deponham cumpridamente, dando

-ii; "razão do seu dito, que os nubentes manifestaram inequivocamente a
vontade de casar-se e se consideraram, de facto, casados naquelle acto.
Nesse sentido, deve ser modificada a redacção do n. 4° do artigo.

Art. 259 - Em vez de « si for magistrado » deverá dizer-se «si
for competente» .

Art. 262-A procuração para a celebração do casamento, attentas
a importancia e as consequencias desse acto, só deverá ser admittida
quando feita por instrumento publico, que deverá ser transcripto na
escriptura nupcial.

CA.PITULO VII

Art. 270-E' necessario tornar expresso que a incompetoncia da
autoridade não será motivo de nullidade do casamento, quando por erro
communi for ella tida por competente.
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o prazo de dous armos para a prescripção da acção de nullidade
na hypothese do artigo - é muito longo..podendo ser restringido a um
anno, como faz o COD. CIVIL ITALIANO (art . .104, ultima parte).

Art. 271 ---: A expressão « que nella tioer interesse» é muito
ampla. O interesse póde ser moral ou economico .

No caso de interesse moral, o direito de pedir a nullidade deve ser
reservado a certas pessoas, como fazem o COD. CIV. FRANCEZ (art. 191)
e o ITALIANO (art. . 104). Convem, pois, adoptar a substituição se
guinte :'

ModificaçãoProjecto revisto

« A declaração dessa nullidade
póde ser requerida por qvatquer pes
soa, que nella tenha interesse, ou pelo
orqão do Ministerio Publico. » .

« A declaração dessa nullidade
póde ser pedida pelos conjuqes, pelos
ascendentes, pelo Ministério Publico
ou pela pessoa que nella tiver interesee
economico, actual e legitimo. »

Art. 272 -- Não ha razão que justifique a annullação do casa
mento nas hypotheses dos ns. 12 a 15 do art. 226, para as quaes
já existem e bastam as penas dos arts. 287 a 289 do projecto , O
decreto n. 181 cit., art. 63, não estendeu a taes casos a nullidade
do casamento e nisso não fez mais do que acompanhar a legislação
dos povos cultos. .

Parece, pois, que a disposição do art. 272 deve restringir-se
aos casos dos ns , 9 a 11 do art. 226.

Art. 275 - Convem, depois das palavras « e ratificai-o» accre
scentar « expressa ou tacitamente» .

Art. 277 - Justificam-se, pela simples leitura, as seguintes
emendas additivas:

'~{~!,'

« A annullação do casamento da mulher men07'" "-3

14 annos não poderá ser pedida quando da união tiver
resultado a sua çraoides .,

E' a disposição do art. 110 do CODIGO CIVIL ITALIANO, etc.

« A menor de 14 annos ou o menor de 16annos sópo
derá casar-se para evitar a imposição ou o cumprimento
de pena criminal; e em taes casos o j~tiz competente poderá
ordenar a separação dos COljJOS, emquanto o menor não
completar a idade exigida para o casamenio ,»

E' a disposição do art. '17 do decreto citado n. 181 e do
art. 1.860 do PROJECTO COELHO RODRIGUES.
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Art. 279-Deve accrescentar-se depois de « na constancia delle »
as palavras « ou anteriormente havido», como com razão faz o
art. 1.912 do Pnorncro COELHO RODRIGUES.

O projecto, si bem que se refira ao casamento putativo, como no
art. 454, etc ., não define a sua figura jurídica.

Convem additar a este artigo a disposição do art. 75 do decreto
citado n. 181, que é a do art. 1.916 do Pnorncro COELHO RODRIGUES:

« Quando o casamento nullo ou' annullaoel tiver sido
contrahido de boa fé, produzirá os seus e/leitos civis, quer
em relação aos conjuqes, quer em relação aos filhos~ ainda
que estes fossem, havidos antes do mesmo casamento.
Todavia, si um só dos conjuçes o tiver contrahido de boa fé~

o casamento sóproduzirá etleito em favor delle e dos filhos.»

Art. 281 - O n , 1 deste artigo deve ser supprimido ,
O n . 2 ficará melhor redigido mantendo-se a disposição cor

relata do Pnorscro BEVILAQUA (art. 257, 2°), assim modificado:

Projeeto J'evisto Modificação

« A ignorancia de crime ínaflançavel « A ignorancia de crime inafiançavel
e não prescripto commettulo antes do anterior ao casamento e elefinitivamente
casamento ,» julgaelo P01' sentença conelemnat01"ia.))

Art. 283 - Por motivo de methodo e clareza, que não escapou ao
PRomCTo COELHO RODRIGUES, art. 1.904, este art. 283 deve ser col
locado em seguida ao art. 271.

Convem additar ao art. 283 o dispositivo do art. H3 do COD.
,CIV. ITALIANO, que completa a materia do Cap. VII do projecto na
parte referente á nullidade do casamento:

« O conjuge pôde, em qualquer tempo, impuçnar o
casamento do outro conjuqe ; sendo -opposta a eacepçâo de
nullidade do primeiro casamento, deve ella ser preliminar
mente decidida. O casamento conirahido pelo conjuqe de
um ausente não pode ser impugnado emquanto durar a
ausencia,»

Art. 284 - A manter-se este artigo, que parece conter matéria
puramente processual, é preferivel substituil-o pelo art. 1,918 do
PROJECTO COELHO RODRIGUES:

Projecto G. Roelr'igues

« A accão de nullidaele elo casamento'
sel'á summaria, mas a ele J'escisão será
sempre ordinaria,»

Projecto J'evisto

« A declaração da nullidade do casa
mento será pediiia lJUJ' acção s'Urnma
J'ia.»
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Art. 285 - A disposição deste artigo invade a competencia dos
Estados para legislar sobre matéria processual. A ser conservada,
deverá soffrer a modificação seguinte:

Projecto ?'evisto

« A acção de nullidade ou annulla
ção de casamento e a de divorcio serão
precedidas de uma petição do auto?',
documenuula quanto baste pam justi
ficar a separação, qtte será concedida
pelo juiz com a possivel breviâaâc.»

lifodijicação

« O autor, nas acções de nullidade
ou ?'esG'isão do casamento ou lia de
divorcio, poderá lJedir a p?'évia sepa
ração dos corpos .»

CAPITULO VUI

Aá. 287 - E' preferivel a disposição do art. 99 do citado de
creto n. 181, restringindo-se a uma terça parte a perda dos bens
imposta ao ínfractor ,

Projecto revisto

« O pai ou mãe que se casar infrin
gindo o disposto no art. 226, n. i2,
perderá, em beneficio dos filhos a
quem devia dar partilha, duas terças
partes dos bens que lhe deveriam
caber no inventario do C" sal e o tiireito
de usotructo nos bens dos mesmos
fllhos.»

Decreto n. '18-1

(l O pai ou mãe que"se casar com
íníracção do art. 26, n. 12, perderá
em proveito dos filhos (a quem devia
dar partilha) uma terça parte dos bens
que lhe deveriam caber no inventario
do casal, s'i o tivesse feito antes do se
guinte casamento, e o dÍ1'eito á adm'Í
nistmção e ao usotructo dos bens dos
mesmos filhos. "

TITULO II

CAPITULO II

Art. 301- Não érazoavel O sequestro total dos bens da mulher.
O PROJEeTO BEVILAQUA refere-se (art. 274) ao sequestro de uma parte
dos rendimentos desses bens. "-

Nesse sentido deve ser modificado o artigo.
Art. 304 - Não é demais tornar claro que a outorga da mulher

só pode ser dada por instrumento publico.

CAPITULO UI

Art. 311, n. 7 - Depois de « alienação» deve-se accrescentar
(C ou encargo », como bem dispoz o n. 5 do art. 1.943, do PROJEeTO

COELHO RODRIGUES.

.)

)
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Art. 320 - Convem accrescentar, depois de ( remoto» as palavras
« ou inaccessioei ».

Art .324 - Ila um erro de impressão. Deve ser « ns. 1 e 2 » e
não « ns, 1 e 3 » .

TITULO UI

CAPITULO I

Art. 328 - Convem tornar claro que a exclusão da communhão
na hypothese do n. 3 só se verifica quando houver herdeiros neces
sarios na data do casamento.

CAPITULO V

SECÇÃO I

Art. 352 - São preferiveis e devem ser restabelecidos, em sub
stituição a este artigo, os arts. 329 e 330 do Pnorscro BEVILAQUA.

Projecto Bevilaqua

« Art. 329. O dote não póde ser
augmentado pelos conjuges depois do
casamento.

Art. 330. O dote constituido por
terceiro, na constancia do matrimonio,
não tem effeito sobre o 'regimen. pre
estabeleciao para os outros bens dos
conjuges. ~)

Projecto revisto

« Al't. 352. Durante o matrimonio,
o dote não póde ser augmentado sinão
pOl' aecessões naturaes, »

SECÇÃO II

Art. 366 - A disposição do n. 6 deste artigo deve constituir
artigo separado, pois que evidentemente a alienação dos bens dotaes,
no caso de desapropriação por utilidade ou necessidade publica, não
póde ficar subordinada á hasta publica e autorização do juiz.

Na mesma censura incorreu o ESBOÇO DE TEIXEIRA DE FREITAS

(art. 1.368).
A data certa a que se refere o n. 3 do artigo não deve ser an

terior ao casamento, mas ao reçistro dos contractos nupciaes de que
trata o art. 331 elo projecto .
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Convem accrescentar ao paragrapho unico - disposição que re
gule a applicação do excesso ou sobra do preço da alienação dos bens
dotaes nos casos não previstos no mesmo paragrapho, dizendo-se : .

« Nos demais casos, o excesso ou sobras do p1'eço da
alienação serão considerados bens dotaes e decerão, por
determinação elo juiz, ser corno taes empreqados . »

Excluindo deste artigo o n. 6, conforme as observações anteriores,
dever-se-ha estender ao artigo novo, que contiver o referido preceito
- a disposição do paragrapho unico do art. 366:

Art. 371 - Este artigo consagra parte da disposição do art. 1.561
do CODIGO CIVIL FRANCEZ, suspendendo a prescripção dos immoveis
dotaes durante o casamento, mas deixa de incluir o caso de ter a
prescripção começado a correr antes do casamento. Em relação ao
possuidor do immovel, em vias de prescrever, a constituição do dote
é res inier alios acta e, portanto, não eleve affectar o seu direito.

O caso do artigo é uma das hypotheses de suspensão da
prescripção de que trata o CODIGO CIVIL PORTUGUEZ (art. 551, n. 3) e
que póde figurar no capitulo que se occupa da prescripção, como

" acontece não só no citado CODIGO, como tambem no CODIGO CIVIL lTA- .
LIANO (art. 2.120).

A ser acceita a emenda additiva ao art.199 do Pnoracro, fica
sanada a inconveniencia notada neste artigo, porque alli se estabelece
que a prescripção dos bens dotaes não se suspende si for iniciada antes
elo casamento, como, além elo art. 551 do CODIGO CIVIL PORTUo-UEZ,
dispõe o art. 1.561 (1a parte) do CODIGO CIVIL FRANCEZ.

O dispositivo da 2a parte do artigo do PROJECTO, relativo aos
moveis dotaes, é deduzido do art. 1.152 do CODIGO CIVIL PORTUGUEZ.

SECÇÃO m

Art. 379-E' conveniente elevar-se a 10 annos o prazo de cinco,
de que trata este artigo, como fez o PRomCTo BEVILAQUA (art. 355).

E' de 10 annos .o prazo estabelecido pelo CODIGO CIVIL FRANCEZ
(art. 1.569); pelo ITALIANO (art. 1.415), pelo PORTUGUEZ (ar
tigo 1.145), etc.

C,APITULO VI

ArL 389 - A referencia não' deve ser ao art. M.6, mas ao
art. 348, que é O que trata do regimen obrigatorio de separaçãode
bens, a que allude este artigo.

"',1
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CA.PITULO VII

Arts. 392 e 393 - Será vantajosa a substituição destes artigos
pelo art. 2.095 do PROJECTO COELHO RODRIGUES:

Projecto C. Rodl'igues

« Art. 2.095. Depois do casamento
sel'ão nullas todas as doações entre vi
vos feitas por um conjuge ao outro.

§ 'I. o Não se considera doação a
renttncia de um direito ainda não ad
quirido que, deixando de ser acceito
por um dos conjuqe«, deva competir ao
outro;

§ 2. o Incorrem, porém, na nulli
da de deste artigo as fianças, os paga
mentos de divida do outro conjuge e a
cessão do usofructo que competir a
um âeües, salvo o caso do art .. :'J.065.»

Projecto reoisto

« Art. 392. Os conjuges podem fa
zer entre si, dU1'anle o matrimonio,
doações de bens, as quaes são revoga
vlns livremente, e a todo o tempo, pelos
doadores,

A1,t.393. Os bens doados toma
rão a natureza de proprios do dona
tario, qualquer que seta o reqimen ma
trimonial. »

TITULO UI

CAPITULO VII

Art. 393 - Em seguida a este artigo, accrescente-se o Capo Vi
do Tit. IV do Livro lII, da Parte Especial do PROJECTO COELIW Ro
DRIGUES, relativo á instituição do homestead, cuja utilidade não pre
cisa ser encarecida. Assim, faça-se o additivo ,

CAPITULO VIII

DA CONSTITUIÇÃO DO LAR DA FAIIULIA

« Art. (Seguem-se os arts. 2.079 a 2.090 do PROJECTO citado).»

TITULO V

CAPITULO II

Art. 422 - São preferiveis e devem ser restabelecidos, em substi
tuição a este artigo, os arts. 398 e 399 do Paorncro BEVILAQUA:
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Projecto Beoiiaqua

« Art. 398. A legitimidade do filho
concebido na constancia do casamento
ou que se presume concebido nessa
época só póde ser contestada:

L o Provando-se que o marido
achava-se physícamente impossibili
tado de cohabitar com a mulher, nos
primeiros 120 dias dos 300 qtte prece
dem ao nascimento, seja por se achar
della afastado, seja P01' outra causa;

2. 0 Provando-se que, durante esse
tempo, estacam' os conjuges legalmente
separados.

Art. 399. O seçunâo motivo men
cionado no artigo antecedente não
procederá, quando, apesar de legal
mente seoarado«, os conjuges tiverem
cohabitado algum dia sob o mesmo
ieeto, durante o reteriâo tempo."

Projecto l'evisto

« A presumpção da legitimidade
dos filhos nascidos durante o matri
monio, passados 180 dias depois da
cohabítacão, ou dentro dos 300 subse
quentes á sua dissolução ou á separa
ção dos conj uges, só pode ser íllldída
provando-se ter-se achado o marido
physicamente 'impossibilitado de coha
bíiar com a mulher nos primeiros 12·1
dias, ou mais, aos 300 que houverem
precedido o nascimento do {ilho. li

(E' a disposição do art. 1.03 do
GOD. GIV. PORTUGUEZ.)

Art. 427 - E' de vantagem o restabelecimento, em seguida a este
artigo, da disposição do art. 404 do Pnorscro BEVILAQUA:

« Si o marido [allecer antes da terminação dos p1'a
zos do a1,tigo antecedente, seus herdeiros podem intentar a
acção de contestação da legitimidade do pretendido /ilha,
dentro de dous meses contados da morte do presumido pai
ou do dia em que (orem perturbados na posse da herança
pelo pretendido filho. »

Identico preceito se encontra no COD. CIV. PORTUGUEZ (art. 108,
n. 2), no ITALIANO (art. 167), no FnANcEz (art. 3'17), no CHILENO

(art. 184), etc.
Não ha, com effeíto, razão para recusar aos herdeiros o direito

garantido pela disposição supra transcrípta .
Art. 430 - E' preferivel a disposição do COD. CIV. POItTUGUEZ,

art. 115:

Cotl; Civ. Portuguez

« Al't. 1-15. A posse de estado; neste
caso, consiste no facto ele alguem haver
sido reputado e tratado por filho, tanto
pelos pais, como pelas familias destes
e pelo pubtico , »

Projecto revisto

« Al't. 330. A,posse do estado resulta
da existencia de factos que incZttzam
relações de filiação e paternidade entre
um inclividl!o e o chefe da famitia a
que elle pretende pertencer, li

Art. 435 - E' muito curto o prazo de um anno para a pre
scrípção do direito que assiste aos herdeiros do filho para reclamarem
judicialmente a legitimidade deste. .

Deve ser elevado a cinco annos . .

.',:
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CAPITULO IV

Art. 454 - Convem restringir, de accórdo com as tradições do
direito vigente, o effeito da declaração da filiação paterna e materna,
em virtude do casamento declarado nullo, sem as condições do pu
tativo, á obrigação de prestar alimentos.

CAPITULO VI

SECÇÃO II

Art. 472 - O n . 4 do art. MiO do PROJECTO BEVILAQUA é mais
completo, pelo que impõe-se a substituição.

Projecto Beuilaqua

« Nomear-lhes tutor, por testamento
ou escriptura publica, si não sobl'evivel'
o outro progenitor, ou quando o sobre
vivente se achar impossibilitado de

.exercer o patrio pode)'."

Projecto revisto

« Nomear-lhes tutor, salvo ao con
juge sobrevivo o direito de eoiercer o
patrio poder: II

TITULO VI

CAPITULO I

SECÇÃO I

Art. 502 - Não ha razão para ter sido supprimida a disposição do
art. 483 do PROJECTO BEVILAQUA, que deve serrestabelecida como
additivo a este artigo:

« Quem. institue um menor seu herdeiro ou legatario,
poderá nomear-lhe um curador especialpaJ'a os bens deixa
dos, ainda que o menor se ache sob opatrio poder ou sob
tutela .» ,

SECÇÃO v

Art. 519 - Em vez de « 1'equerer a venda», diga-se « realizar a
'venda» (n. 7).

SECÇÃO VI

f Art. 526 -No n . 2,eIJ.l.yezde «apolices», diga-se «titulos »,
~e modo a não fícaremprohibidçs.çs emprestimos actualmente admit-
tidos. . i. ,i,it\.

C. c. - 1'01. II

I;·"::"

!I

7
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CAPITULO II

Art. 539 - Accrescente-se: « 3°. Osprodiqos », si for acceita a
. emenda que restabelece a interdicção por prodigalidade.

~rt. MO: Convem precisar o alcance da expressão «parentes
proxlrJws» . .

Sala das Commissões da Faculdade Livre de Direito do Estado de
Minas Geraes, 24 de outubro de 1901. - Affonso Augusto Moreira

.Penna. - Vi1'gilio M. de Mello Franco. - Camillo de Brito. - Le
vindo Ferreira Lopes. - Antonio Luiz Ferreira Tinoco. - João
Emilio de Rezende Costa. - José A. Paraizo, - Edmundo Pereira
Lins. - João Luiz Alves, com restricções.

PAREOER

DO

Superior lJ.lribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Superior Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - S. Luiz,
4, de junho de 1901. - Exm. Sr. Dr. Carlos de Novaes, muito digno
1° secretario da Camara dos Deputados - Em resposta ao vosso
oíficio de 12 de janeiro do corrente anno com o qual remettestes-me
exemplares do projecto do Codigo Civil em discussão nessa Camara,
afim de que este tribunal fizesse sobre o mesmo as observações que
julgasse convenientes, tenho a honra de passar ás vossas mãos o in
cluso parecer formulado pela commissão de membros do tribunal, que
para isso foi nomeada.

Saude e fraternidade. - José Mariano da Costa.

Parecer sobre o projecto do Coaigo Civil em disoussão no Congresso Naoional,
apresentad.o pa!a Commissão do Superior Tribuna.l de Justiça. do Estado do
Maranhão

A inadiavel necessidade da; promulgação do Codigo Civil, ha
77 annos promettido á Nação Brasileira, foi a primeira consideração
que,~esou no espirito da commissão abaixo assignada ao iniciar o es
tudo do projecto do Código, submettido á discussão no Congresso Na
cionalepelaillustrada Mesa da Camara dos Deputados, de accórdo
com o art. 1°, § 77°, do seu Regimento especial, enviado ao Superior

t
" .I

___ ..._1
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Tribunal de Justiça deste Estado, afim de que este remettesse á Se
cretaria da mesma Camara as emendas e observações que julgasse con-
venientes. .

Si a consolidação do Direito Civil Brasileiro era, no regimen de
cahido, um serviço que se impunha como garantidor da liberdade
política, havia despertado o interesse da quasi unanimidade dos ju
risconsultos patrios , e tinha dominado até .a consciencia popular,
depois da Constituição de 24 de Fevereiro em que se assegura a todos
os residentes no Brasil, sem distincção de nacionalidade, a inviolahi
lidade dos direitos concernentes á liberdade, segurança individual e á
propriedade, qualquer obice que se pretendesse crear a essa consoli-
dação seria uma obra ímpatriotica., .

\ O direito civil actual, cuja principal base está nas Ordenações do
Reino, compiladas em 1603 para uma nação que já as rejeitou por
anachronicas, e cujos preceitos posteriores são encontrados até em
avisos ministeriaes, representa um verdadeiro cháos, em que ás vezes
se perdem as mais esforçadas intelligencias, e, certamente, não pode
honrar a nós mesmos.

Ampliado elle a todos os extrangeiros residentes no Brasil, mais
saliente se torna esse ponto turvo que desdoura a civilização patria ,

Em 1894 a Legação Argentina pedia ao ministro das Relações
Exteriores, e este ao ministro da Justiça e Negocios Interiores que
lhe informasse si estavam em vigor as disposições dos arts. 711, 712,
§§ 1° 2° 3° 4° e 5°' 713 §§ 1° 2° e 3°' 714 §§ 1° 2° 3° 4° e 5°', " " , " '" ,
728, §§ 1°, 2°,3°,4.°,5°,6°, 7° e 8°; 688 e 698 do projecto dó Co-
digo Civil do Dr, Augusto Teixeira de Freitas, e, no caso negativo,
quaes as que regulavam a materia de escripturas publicas.

O ministro da Justiça, em estirado aviso, que tem a data de 6 de
julho desse anno, bem ou mal respondeu a essa consulta, fundando-se
em leis, nas ordenações e até em usos e costumes inveterados!

Como este, ha outros specimens na correspondencia offícialinter
nacional.

Não se deprehende desta observação que a Commissão é infensa
á doutrina altamente liberal do art. 72 da Constituição Federal, con
sagrada também pelos codigos civis do Chile e da Republica Argentina.

Não. ElIa a reputa a unica consentanea com a verdadeira con
cepção do direito civil nos tempos que correm, e um passo dado para
a concretização do desideratum que vae avassalando os espiritos cultos
e as nações civilizadas - o da universalização do direito; e entende
que o systema do Codigo Civil Francez, aliás imitado pelos codigos
europeus, que depois delle foram promulgados, nos arts. 11, 726 e
912, que faz depender o goso dos direitos civis da qualidade de
cidadão francez, salvo tratado especial de reciprocidade, está con
demnado a desapparecer.

AlIudindo á disposição da Constituição Federal, a Commissão quiz
apenas adduzir mais uma ponderação, que lhe parece valiosa, em favor
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da"urgente codificação do nosso direito, tão ardentemente desejada,
quanto extremamente sentida tem sido a sua falta.

Partindo desse ponto de vista, parece que, deante do importante
trabalho do Dr. Clovis Bevilaqua, uma das' maiores mentalidades [u
ridicas deste paiz, servida por uma íllustração rarissima, que foi sabia
mente revisto por uma commissão de não menos distinctos juriscon
sultos patrios, a commissão abaixo assignada devia limitar-se a almejar
a sua approvação pelo Congresso Nacional; mas, como este pede
"emendas e observações ao trabalho em discussão,ella, sem competencia
para emendal-o, vae abalançar-se a fazer algumas notas, que servirão
ao menos para attestar a boa vontade com que procurou desem
penhar-se de sua tarefa.

Art .. 1° do titulo preliminar :
« 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 officíal ; nos municípios,
30 dias depois de sua publicação na capital do Estado respectivo.

O Governo Federal providenciará sobre a publicação da lei nas
capitaes dos Estados. »

Entre os dous systemas de publicação das leis, o do prazo unico e
o do prazo progressivo, o projecto escolheu incontestavelmente o
melhor e o que mais consulta ás necessidades de um paiz de terri
torio tão vasto como este.

A' Commíssão, porém, parece curto o prazo de 30 dias,
acceito como a média para todos os municípios do Brasil. Neste Es
tado, não querendo fallar de outros, ha municípios em cujas sédes
não chegam-os estafetas do Correio, em viagem regular, dentro desse
lapso de tempo.

Por isso é preferivel a disposição do projecto <primitivo do
Dr, Clovis, que estabelece a obrigatoriedade da lei nos municípios,

. tres dias depois de recebido na respectiva séde o exemplar da folha
official, que na capital houver publicado a sua integra; declarando"
como medida complementar, que esse recebimento se presume~ desde
a chegada do primeiro correio expedido da capital, depois de ahi ter
sido feita a publicação official da lei.

O decretodictatorial de .12 de julho de 1890 era mais minucioso
e dava providencias mais detalhadas sobre a publicação das leis; mas
punha a cargo do Governo Federal a remessa dosexemplaresdo Diario
Olficialás autoridades das comarcas, ás quaes confiava a publicação;
o regimen constitucional, porém, annullou virtualmente esse systema.

Arts. 156 e 157 - Em face destes artigos as obrigações sobre
. moveis, de qualquer valor, poderão ser provadas por testemunhas,
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quando não haja instrumento particular passado. na fórma do primeiro
delles.

Em regra os codigos marcam um limite; além do qual não é
admissivel a prova testemunhal, salvo si for acompanhada de um co
meço de prova escripta (Cod. Italiano, arts. 1.341 e 1. 347; Cod.
Chileno, R. de la Grasserie, pago 297; Cod. Francez, arts. 1.341
e 1.347). .

Parece á Commissão que a disposição vaga do projecto póde
trazer na pratica effeitos perniciosos; a adopção de um limite para a
prova testemunhal isolada de qualquer outra é uma necessidade.

No commercio ella só é admittidaaté 400$; desta somma em
diante só como subsidiaria de prova escripta (art. 123 do Cod.
Commercial ) .

PARTE ESPECIAL

Os capitulos 2°, 3°, 5° e 8° do titulo 1°, capitulo 1Ó do titulo 4°
do livro 1° conteem matéria processual e regulamentar.
. Assim os arts. 220 e 221 tratam da publicação dos editaes de pro
clamas de casamentos e dos prazos dessa publicação; o art. 229 de
talha o processo da prova da confissão, que o art. 27 admitte a res
peito da affinidade illicita; os arts. 245,246 e 247 dão até as formulas
que devem ser repetidas pelos nubentes e pelo juiz e os termos do acto
do casamento, que tem de ser lançado no livro respectivo; os
arts. 290 e 291 estabelecem multas, propriamente regulamentares,
para o offieial do registro civil e o juiz, nos casos de infracções ahi
especificadas; finalmente, os arts. 400 e 4..01 estabelecem, a forma do
processo para o divorcio por mutuo consentimento.

Comprehende a Commissão que difficilimo, si não impossivel,
é traçar a linha divisoria exacta entre o direito e o processo, e justifica
o procedimento dos revisores do projecto do Codigo pela consideração
de que, tratando-se de constituição da família, a base de todo orga
nismo social, e dos actos que se prendem á sua estabilidade, quizeram
elles deixar fixadas no Codigo Civil regras que não pudessem ser alte
radas pela disparidade e variedade das legislações estadoaes, man
tendo-as uniformes para todo o paiz ,

Mas o systema adoptado pela Constituição Federal se oppõe a tal
procedimento, pois no art. 34,', n. 23, rompeu a unidade da legislação
civil, dando á União a competencia para legislar sobre o direito civil,
commercial e criminal da Republica, e o processual da justiça federal,
e aos Estados o de legislar sobre o direito processual.

A commissão entende que a unidade do processo e também a da
magistratura são condições necessarias para a manutenção da unidade
do direito privado, mas perante o direito constituido cala esta sua con-
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vicção,para declarar apenas que, por maior extensão que se dê á com
petencia da União, elIa não poderá abranger os actos apontados, que
são meramente de fórma de processo ..

Art. 272. « E' annulIavel o casamento contrahído com infracção
de qualquer dos ns. 9 a 15 do art. 226 J) •

Concebe-se que seja annulIavel o casamento nos casos dos ns. 9,
10 e11, isto é,quando se trata :

a) de nubentes coactos, inclusive a raptada, emquanto não estiver
em logar seguro e fóra do poder do raptor;

b) dos que estiverem sob o patrio poder ou sob tutela ou curatela,
emquanto não tiverem o necessario consentimento; .

c) das mulheres menores de 14 annos e dos homens de 16.
Mas, quanto aos outros casos do art. 226, acha a Commissão

rigorosa a disposição do art. 272, maxime estando estabelecidas, nos
arts. 287 a 289, penas para as respectivas infracções :

- O viuvo ou viuva, que tiver filho do conjuge fallecído, e que
se casar sem ter feito inventario dos bens do casal, perderá em pro
veito dos filhos, a quem devia dar partilha, dous terços dos bens, que
lhe deveriam caber no inventario do casal, e o direito do usufructo nos
bens dos mesmos filhos;

A mulher víuva ou separada do marido por nuIlidade ou
annullação do casamento, que se casar antes de 10 mezes depois da
viuvez ou da separação, salvo si nesse prazo der á luz algum filho,
não poderá testar em favor do marido, nem fazer valer testamento an
terior em favor deste, nem communicar com elIe seus bens, presentes
ou futuros ;

- O tutor ou procurador, seus descendentes, ascendentes,
irmãos, cunhados ou sobrinhos, que se casar com a pessoa tutelada ou

·i,curatelada, emquánto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem
. saldadas as respectivas contas; e o juiz ou escrivão e seus descendentes,
ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com orphã ou viuva da
círcumscrípção onde um ou outro tiver exercício, salvo as excepções
dos ns. 14, e 15 do art. 226, ficarão sujeitos ao regimen da separação, "I},
e não poderão receber os conjuges, um do outro, cousa alguma por
doação ou testamento.

Si estas disposições não são sufficientes para impedir os. casa
mentos nos casos figurados, que tratam, aliás, de meros impedimentos,
impedientes, certamente a perspectiva da annullação doacto não terá
mais efflcacía, podendo, ao contrario, servir para affrouxar laços que
a lei deseja garantir e solidificar.

Art.394" 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'g'~ral J) • .

, "
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A Commissão, em sua maioria, pensa de modo contrario; mas,
não pretende reeditar os argumentos que em favor de sua opinião
teem sido adduzidos por sociologos e juristas. .. .

« O direito é indifferente, obsérva P. Cogliolo, tanto á indissolu
bilidade do vinculo conjugal quanto ao divorcio e quanto ainda ao
instituto da separação; e é indifferente no sentido de que uma ou
outra cousa deve ser acceita, não por motivos juridicos, mas por mo
tivos de opportunidade, sociologicos ou de moralidade publica»
(Filosofia del diriuo ·privato, § 30).

Mais social do que' jurídica, a questão do divorcio já entrou no
corpo do nosso direito com o decreto n, 181, de 24 de janeiro de 1890,
mas teve ahi uma solução incompleta, a mesma que foi transplantada
para o projecto em discussão. .

A dissolução do vinculo conjugal é uma consequencia lógica
e necessaria do divorcioen tre os conjuges, dadas as causas que deter
minam este - de impossibilidade de vida commum .

Separar os corpos, partilhar os bens, dividi!' os filhos, até prohihir
á mulher condemnada na acção de divorcio de usar do nome do ma
rido, mas conservar indissoluvel o laço que ligava os conjuges, é uma
triste reminiscencia do regimen theologico social e que não se com
padece com a instituição do casamento civil, modelada, como deve ser,
pela orientação da actual organização politica ; é um attentado contra
a moralidade publica, pelos effeitos que produz e são conhecidos, dos
quaes talvez o menos nocivo é o do abastardamento das descendencías.

A maioria da Commissão não lembra innovação alguma, limita-se
a tirar consequencia do que já existe no direito civil brasileiro; mas,
por pensar assim, também não está de accórdo com os motivos apre
sentados peloprojecto do Codigo, como fundamentos da acção de
divorcio.

Affectando á sociedade civil em suas fontes creadoras, a questão
do divorcio revela-se de uma importancia melindrosa; por isso entende
a maioria da Commissão que as causas para a sua decretação devem
ser gravissimas, rigorosamente observadas e verificadas por meio de
um processo ponderado e cercado de todas as garantias; mas, uma vez
decretado, deve produzir todos os eífeitos, até o do rompimento do
vinculo.

Levada, já por vezes, esta questão ao seio do Congresso Nacional,
não logrou obter votação que lhe fizesse augurar um exito feliz, c não
sabe a Commissão se agora será ella discutida; em todo o caso lembra
que, de accórdo com os principios emittidos, seria preferivel alterar
o artigo em discussão e reduzir a estas as causas de divorcio:

1.a Adulterio ;
2.a Sevicia ou injuria grave;
3.a Abandono voluntario do lar

consecutivos;
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4." Condemnação do marido em qualquer dos casos da lenocínio
previsto pela lei .penal.

Art, 471"- Este artigo preenche uma das lacunas mais sensiveis
do direito das pessoas; estabelece que o filho illegitimo, não reco-
nhecido pelo pae, fica sob o poder da mãe, .

A aspiração de Mello Freire e Lafayette ia-se convertendo, em
alguns espiritos, em verdadeira campanha pela sustentação da. dou
trina, hoje consagrada no projecto do Codigo Civil, e uma interpretação
equitativa, pelo principio de humanidade que encerrava, dava o pátrio
poder das mães naturaes como resultante da combinação do art . 7°,
§§ ~o e 14, e art. 18 do decreto n , 181, de 24 de janeiro de 1890,

Com effeito, tratando dos impedimentos para o casamento, esse
decreto exigia, no art. 18, para os nubentes menores de 21 annos,
e maiores de 16 ou de 14, o consentimento da mãe natural, quando
o filho não tivesse sido reconhecido pelo pae; mas, no art , 7°, §§ 7° .
e 14, referindo-se aos que precisam de consentimento, usa das ex
pressões: as pessoas que estiverem sob o poder de outrem - suppri
mento do consentimento daquellas sob cujo poder estiverem - pessoa,
de cujo consentimento depender um dos contrahentes , O proprio autor
do projecto do Codígo, em sua obra preciosa ({ Direito da Família »,
nota 4, ao capitulo 12, acceitava essa interpretação,

Essa discussão, porém, perdeu a opportunidade, nem della se
quer occupar a Commissão, que, citando o art. 471, deseja apenas
salientar que, concedido por elle o patrio poder ás mães naturaes,
uma interpretação rigorosa dó artigo subsequente poria em duvida
a extensão desse mesmo poder, devido á expressão - direitos do
pae - nelle empregada. Parece á Commissão preferível a palavra
proçenitor, de que usa o projecto primitivo em artigo correspondente
a esse.
. Art, 688 - A proposito de desapropriação por necessidade ou
utilidade publica, diz o artigo citado que em caso de perigo imminente,
como de guerra ou commoção, poder-se-ha, independente de qualquer
formalidade, tomar posse do uso ou mesmo da propriedade, liquidado
o valor e préoiamerue pago, ou depositado, salvo ao proprietario recla
mação judicial; e que nos outros casos o proprietario será préviamente
indemnizado ,

Parece que houve equivoco no primeiro emprego do adverbio
previamente - ou algum lapso de impressão, o que em todo o caso
convem notar, para não passar .despercebido . Da maneira por que
está, não ha diíferença de situação para o proprietario nas duas hy
potheses figuradas pelo art. 688, pois em ambas ha necessidade do
pagamento prévio; accrescendo que a liquidação do valor e esse paga
mento embaraçam a medida ditada pela necessidade urgente, oriunda
do perigo imminente , .
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Arts. 739, 742 e 743 - Estes artigos referem-se á secção D" do
capitulo II; entretanto, está no primeiro - secção 6", no segundo
- secção 4" e no terceiro - secção 7".

Arts. 806 a 825-Tratam estes da emphyteuse e suh-emphyteuse.
Ahi estão mantidas todas as disposições do direito vigente, com

augmento da contida no art. 824, que permitte o resgate dos afo
ramentos 30 annos depois de constituidos, mediante o pagamento
da quantia que for arbitrada judicialmente, si já não estiver deter
minada; disposição esta tirada do art. 1.564 do Codigo Civil Italiano, .
com a differença de que neste o resgate se póde dar a todo o tempo,
e ser estipulada a base para este fim.

A Commissão, porém, entende que a emphyteuse é uma instí
tituição condemnada pelo desuso; fundando-se em uma ficção, não
póde mais satisfazer ás exigencias do espirito moderno e ás necessi
dades das sociedades cultas.

Perpetua, como ella é no actual direito, colloca o proprietario e
o emphyteuta em uma posição incommoda e indefinida; ambos são
senhores, pois ao primeiro é mantida a propriedade da terra, e ao
segundo se confere um jus in re aliena, com a faculdade de dar,
vender, penhorar o gozo das terras, e a ambos pertence, por metade
a cada um, o thesouro encontrado no terreno emphyteutico.

Dahi nasce uma confusão de direitos capaz de produzir demandas
perturbadoras da paz das famílias, necessária á ordem e á tranquil
lídade publicas.

A emphyteuse, de creação puramente romana, prestou serviços
á humanidade, atravessando uma longa vida; hoje abandonada, vae
desapparecendo do quadro dos institutos de direito civil.

No Brasil vê-se-a apenas em uso nos aforamentos de terrenos de
marinha e accrescidos e de terrenos municipaes, em alguns legares.
De contractos de emphyteuse entre 'particulares pouca noticia resta.
Nem póde ser de outra forma em uma época em que se procura deixar
circular livremente os capitaes, sejam de que natureza forem.

A Commissão, portanto, desejaria ver eliminada do projecto do
Codigo Civil uma tal instituição.

Arts. 826 a 832 - Em peiores condições do que a emphyteuse
está a superflcie , de que tratam os artigos citados, e que é ahi de
finida - o direito de plantar, edificar ou assentar qualquer obra ou
usar da superfície do solo, não podendo durar por mais de 50 annos.

Deante desta definição e excluída a differença de prazo do con
tracto, que na emphyteuse é perpetuo e na superficie é temporario,
toda a distincção a fazer-se entre esses dous institutos é capciosa.
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lVIainz diz que o superficiario tem Ouso da superfície de uma ma
neira tão absoluta quanto o emphyteuta o tem das terras aforadas
(Elements de droit romain , § 238). Cujaccio procurava estabelecer a
differença entre o contracto de superfície e o de emphyteuse nos se
guintes termos: Superficiarius accipit solum ut supel' mdificet y' emphy
teuta ut aret, colat, serat , plantet, s'ltperficiarius Iiabet jus in
superficie, emphyteuta in solo!

Não veem, porém, ao caso estas indagações.cporque a superfície,
que foisempre pouco frequente, cahiu depois inteiramente em desuso,
como attesta F. Perna (L'énfiteusi nel diriito antico e moderno, n.104).

No Brasil ella foi abolida pela lei n. 1.237, de 24 de setembro
de 18M, que deixou de enumeral-a entre os direitos reaes.

Consistindo a essencia da superfície, observa Lafayette, em seu
direito real, tirando-se-lhe essa natureza, ella deixa de existir ( Direito
das cousas, § 10

, n , 25, e § 179, n. 8). '
O decreto n . 169 A, de 19 de janeiro de 1890, manteve a ex

clusão da superfície do rol dos direitos reaes; e o projecto primitivo
do Dr, Clovis não deu a este instituto collocação em parte alguma.

Que interesse juridico ou pratico ha em fazel-o resurgir?
A Commissão pensa sobre elle do mesmo modo por que se mani

festou sobre a emphyteuse.

Art. 952, § 10
- O projecto em discussão estabeleceu a verda

deira doutrina sobre a antichrese, considerando-a uma especíe de
direito real sobre a cousa alheia, repudiando, portanto, a opinião que
della faz uma simples modalidade do penhor ou da hypotheca, como
queria o projecto Coelho Rodrigues.

Por andar ella ás vezes ligada á hypotheca, não perde a sua in
dependencia, nem deixa de reger-se por leis proprias.

O que garante o credor antichretíco é o direito de retenção que
a lei lhe confere como meio de tornar effectivo o seu privilegio
(Laurent, DroitOivil,vol. 28, n. 552). '

Si o immovel é alienado, o direito do credor sobre o producto é
o de um simples chirographario , Dahi a disposição do paragrapho
citado consistente nestes termos:

« Si, porém (o credor antichretico), excutir o immovel por falta de
pagamento da divida, ou permittir que outro credor consumme a exe
cução sem oppor ao exequente seu direito de retenção, não terá pre
ferencia sobre o preço. »

Mas a phrase - si o credor excutir o imrnovel póde dar logar a
duvida, qual a de suppor-se que essa excussão venha de direito sobre
o mesmo immovel, quando seu privilegio é sómente sobre os fructos
e' rendimentos.

Comprehende-se que eSB3. disposição se refere á execução da di
vida, que traz como consequencia a penhora e a alienação do im-

I I
, t'
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movel ; por isso a Commissão preferiria .a expressão consagrada no
art. 919, § 10

, do projecto do Dr , Clovis: Si, porém, executar o de
vedo?' por (alta depagamento da divida, etc.

Art. 957- A hypotheca é indivisivel (art. 10 do decreto n.169 A,
de 19 de janeiro de 1890 ; Lafayette, Direiio das cousas, § 176).

Essa indivisibilidade consiste em que o immovel ou immoveis
hypothecados e cada uma de suas partes ficam sujeitos á divida toda e
a cada uma das fracções della- est tota in toto est in qualibet parte.

Deste principio resulta que na hypothese de mais de uma hypo
theca sobre um mesmo immovel só o pagamento de todas libera o im
móvel, que subsiste gravado até á definitiva e completa solução da
ultima divida garantida ( decreto n. 370, de 2 de maio ele 1890,
arts. ~17 e 218 ; Didimo, Direito hypothecario, n. 290).

Consoante esta doutrina diz o art. 957:
« Na hypotheca posterior não póde ser ·estipulado prazo que ter

mine antes do vencimento da anterior. »

Mas accrescenta : .
« Fica, porém, livre ao segundo credor executar a hypotheca, in

dependentemente da intervenção do primeiro, quando estenão tenha
. usado do seu direito .»

Admitta-se o caso de duas hypothecas constituidas sobre o mesmo
immovel, e ajustado por prestações o pagamento de ambas; as pres
tações ela primeira sãopagas pontualmente, vence-se, porém, a segunda
hypotheca pela falta de pagamento de uma prestação.

Quid?
O segundo credor precisa, para executar a hypotheca, da inter

venção do primeiro j mas dispensa essa intervenção, si este não usou
do seu direito.

Na hypothese figurada, de nenhum direito tem a usar o primeiro
credor, que recebe pontualmente as prestações. .

O segundo credor póde executar o immovel até solução final da
divida? No caso affirmativo, a que ficará reduzida a situação do pri
meiro?

Deve-se reputar vencida também a primeira hypotheca, attento o
principio de indivisibilidade exposto, para o fim de serem solvidas as
duas obrigações hypothecarias?

I Parece que a affirmativa é o meio de resolver a duvida, pois no
gr~jecto em discussão ella não tem solução, maxime dispensando o
artigo citado a intervenção do primeiro credor, quando estenão tenha
usado do seu direito.
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. Art. 970, 2a parte. o Subsistem, posto que sem o nome de hypo
theca, as obrigações reaes que a favor de certos credites o Codigo
Commercial estabelece sobre navios. e mercadorias. »

Estas medidas não satisfazem ao desenvolvimento progressivo do
commercio maritimo moderno, e muito menos ás necessidades do ar
mador que, para procurar o adiantamento de fundos de que necessite
para fazer face ás despezas de equipagem e da navegação, precisa de
offerecer ao credor uma garantia real.

Os privilegios, de que trata o Codigo Commercial, são os definidos
nos arts. 47O, 471 e 474 em favor de certos creditos sobre o preço da
embarcação; e, comquanto no art. 470 se falle de hypotheca tacita
de credores, não se deve entender que ahi se trate do direito real .de
hypotheca, de que se vem occupando a Commissão, pois no proprio
regimen do Codigo Commercial esse direito só se exercitava sobre
bens de raiz (art. 265), e as embarcações eram reputadas bens mo
veis (art. 478).

Não vê a Commissão uma razão forte para que deixe de ser con
sagrada em lei a hypotheca maritima, como chamam os francezes, ou
naval como a appellidam os italianos.

Ao parlamento francez, dizia em 1874 Grivard, o relator do
projecto, que se. converteu na lei-de 10 de dezembro desse anno ,
sobre hypothecas maritimas :

« O commercio maritimo exige capitaes importantes; na con
strucção ou na compra de seus navios e na armação destes o ar
mador empenha muitas vezes uma porção notavel de sua fortuna.

« •.. Para o industrial ou o commerciante ordinario, a lei mul
tiplica os meios de credito. .. presta-se a combinações fiduciarias de
grande auxilio para o negociante, que lhe permittem, nos momentos
mais difficeis, procurar mais facilmente os fundos de que tem neces
sidade.

« O commercio marítimo não participa dessas vantagens; a lei
que o rege é feita de tal fórma, que de todos os meios de credito
neal que organizou, nenhum póde convir aos navios. Como moveis,
não podem ser hypothecados. Podem ser dados em penhor; mas as
condições ás quaes se acha subordinada a validade do penhor são de
tal natureza que esse recurso se torna puramente nominal. O credor,
para ter o beneficio do privilegio, deve ficar na posse do objecto,
penhorado. ,- •

« • .. O proprietario vê-se despojado do objecto do penhor $
privado do instrumento necessario á sua industria, ao passo que ~
credor, obrigado a despezas da guarda e conservação custosa, experi
menta um serio embaraço de uma posse, de que não póde tirar prl:>-. \

verto. \
{C ••• A hypotheca é a base do credito real em matéria immovel.x

Mas conceba-se uma especie particular de moveis tão facil de indiví-

I I
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dualizar como os immoveis, á qual se possa, além disso, adaptar um
systema de publicidade tão completo, tão amplo e tão seguro como o
que funcciona em materia immovel, em vão se indagaria por que mo
tivos, juridicos ou economicos, a ella não se poderia applicar o bene
ficio da hypotheca , E' este o caso dos navios. A lei deu-lhes ao mesmo
tempo um estado civil e um domicilio ao qual ficam adstrictos, mesmo
em suas mais longinquas peregrinações.

Com taes elementos é facil constituir a publicidade hypothecaria
e, si assim é, nada se oppõe a que os navios possam ser hypothecados »
(Alauzet, Comment, de la loi SU1' I'llypotMque maritime de 1874).

Em França essa lei soffreu numerosas e importantes modificações
com a de 10 de julho de 1885, que a abrogou.

A hypotheca sobre navios é desde muito tempo usada em grande
numero de paizes maritimos.

Na Inglaterra, o armador tem o direito de hypothecar o seu navio
em virtude da lei sobre a marinha mercante, dei Ode agosto de 1854.
E' applícação do nW1't-gage aos navios mercantes.

Nos Estados Unidos da America do Norte ha o mort-çaqe dos na
vios, regulado por um acto do Congresso Federal, de 29 de julho de
1851, e muito mais usado ainda do que na Inglaterra, como informa
Pierre de Gentile ( De l'ltypotMque maritime, introd., § 5°).

No Canadá a hypotheca sobre os navios está consagrada no Codigo
Civil de 1866, arts. 2.374. e seguintes.

« Na Allemanha, como affirma Pierre de Gentile, não se encontra
a hypotheca maritima na lei federal applicavel a todo o paiz ; a legis
lação de cada Estado a elIa se refere; e naquelIes, onde existe, não im
porta uma derogação ao direito commum, porque na Allemanha os na
vios são immoveis, e, como taes, submettidos ao regimen dos immoveis
em materia hypothecaría, Só Mecklembourg considera os navios como
moveis» ( o». cit.).

Na Ilollanda, comquanto os navios sejam reputados moveis, são
susceptiveis de hypotheca.

Na Suecia, o navio é movel, mas o codigo maritimo de 23 de feve
reiro de 1864 permitte hypotheca sobre elIe, o que constitue uma ex
cepção importante aos princípios das leis suecas, sobre hypotheca,
como diz K. d'Olivécrona, citado por Gentile.

. Na Itália havia o penhor maritimo, mas ficava a sua validade
dependente de uma transferencia de posse fictícia, e que consistia
em installar-se a bordo do navio penhorado um guarda, que podia
S81:, o capitão, si este não fosse proprietário ou co-proprietário do
mesmo navio. A necessidade do guarda deaappareceu com o Codigo
do Commercio de 1882, tornando-se o pegno navale uma verdadeira
hypotheca.

Na Russia, com o nome de hypotheca marítima, existe uma insti
tuição de caracter mixto, participando ao mesmo tempo do contracto
de emprestimo a risco e de hypotheca propriamente dita.
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Na Belgica existe a hypotheca marítima creada pela lei de 21
de agosto de 1879, haurida em grande parte da lei francesa de
1874. '.
. No nosso direito maritimo , como no da Austria e da Hespanha ,
existe apenas o emprestimo a risco ou cambio marítimo, de que trata o
art. 633 do Codigo Commercial, com hypotheca especial, diz este artigo,
mas para o fim ahi determinado - riscos do mar.

Pothier definia esse contracto - « aquelle pelo qual um dos con- .
tractantes empresta a outro uma certa somma de dinheiro, sob condição
de que, em caso de perda dos effeitos, sobre os quaes essa somma foi
emprestada, acontecida por algum risco do mar ou accidente de força
maior, o emprestador nada poderá repetir além do que testar; e no caso
de bom exito, ou naquelle em que este não tivesse tido logar por vicio
da cousa ou por falta do capitão ou marinheiros, de ser obrigado o to
mador a restituir ao emprestador a somma emprestada, com os juros
convencionados pelos riscos a cargo do mesmo emprestador» ( OEum'es,
voI. 5, pago 345).

Semelhante meio de credito envolve uma garantia medíocre ge por
sua parte o armador precisa de um meio de credito de uso mais re ular,
mais frequente e menos aleatório, que só encontrará na hypotheca ma
ritima.

Não pareça deslocada esta questão aqui. A Commissãonão julga
sufficientes os privilegios apontados pelo artigo do projecto, que analysa
e, além disso, toda a hypotheca deve reger-se pela lei civil.

O illustre professor da Universidade de Pisa, Gianquinto, em sua
monumental obra - La ipoteca navale - reduz a quatro os argu
mentos que se levantam contra a hypotheca naval, como elle a quali
fica, preferindo esta denominação á de maritima, porque a primeira se
limita ao navio e seus accessorios ao passo que a' segunda se estende
a outros objectos sujeitos aos riscos.e sinistros de mar.

A Commissão apreciará em rapida synthese esses argumentos.
Oprimeiro se funda na natureza movel do navio, debaixo do

ponto de vista jurídico. O navio é uma cousa moveI.
Quasi todas as legislações marítimas teem proclamado este prin

cipio.
Ora, a hypotheca reclama, condição essencial, um bem immovel.

Logo não póde ter por objecto um navio. .
E' exacto que uma das condições jurídicas da hypotheca, rio di

reito moderno, é a immobilidade do objecto hypothecado; e que o
navio, rigorosamente fallando, não póde ser reputado immovel\ e
desde o direito romano assim se tem .entendido. \

Estudando-se, porém, o caracter de mobilidade dos navios nos
diversos aspectos juridicos, não se póde deixar de reconhecer que
elles não são PUl'OS moveis ordinários, como os productos economicos,
as .merca~orias e outras cousas, mas constituem uma classe de moveis
SUl qeneris,

(I"
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Assim
a) Os navios de guerra, na opinião unanime dos escriptores e se

gundo o direito das gentes, conteem uma parte do território da nação
a que pertencem; levando alguns publicistas, entre os quaes Ilello,
Hantefenille e Ortolan, esta doutrina até os navios mercantes;
. h) Os nascimentos dados abordo, assim como os testamentos ahi

feitos, se reputam actos passados no territorio do Estado, do qual traz
o navio a bandeira ;

c) As vendas judiciaes dos navios são sujeitas ás mesmas solemni
dades da arrematação de immovel (Cod. Com. Bras . , art. 478;
Teix. de Freitas, Consolido das leis civis, art. 49) ;

d) Por um principio universalmente admittido nas legislações e
na doutrina, o navio vendido fica vinculado, pelos debitos contrahidos
pelo devedor para com os credores; entretanto" diz Gianquinto, a ga
rantia do credor quanto aos bens moveis, em direito commum, é limi
tada ao tempo em que os mesmos se acham no poder do devedor: .
« Chi amate questo diritto con qualunque nome vi piaccia, diriito di
sequito, de pegno, d'ipoteca, o di particulare vincolarnento; desso
sará sempre una evidente prova che la nave non puó considerarsi
come una cosa pura mobiliare» ( Obr, cit., pag. 32; Cod. Bras .,
art. 476).

Não se diga que considerar os navios como immoveis será con
trariar a essencia das cousas ,

A lei póde, para certos effeitos, immobilizar bens que por sua na
.tureza physica são mobilissimos; e a immobilidade juridica não é
sempre uma immobilidade natural e physica ,

A ficção equivale juridicamente á verdade das cousas e dos
factos, sempre quea lei a isso não se opponha, diz o fr , 136 Dig.
De reg. juris .

O segundo argumento é tirado ainda da natureza movel do navio,
debaixo do ponto de vista da segurança de facto. O credor ordinario
tem a sua garantia ligada ao solo, com cuja estabilidade conta; mas o
credor maritimo não póde ter a mesma confiança em uma construcção
fluctuante ,

O seguro maritimo póde garantil-o contra os infortunios do mar,
mas não o póde fazer no caso de não se haver perdido o navio, e sim
de subtrahido ter sido á pesquisa do credor.

Os systemas modernos do registro que se referem á construcção,
á nacionalidade, ao movimento dos navios, dão ao credor tanta segu
rança como si se tratasse de immoveis.

Um navio não póde desapparecer e occultar-se facilmente como
um movel qualquer, O telegrapho auxiliaria a pesquiza por parte do
credor.

O terceiro argumento basea-se na fragilidade do navio e nos riscos
do mar. E' impossível que um capitalista deposite confiança em uma
garantia sujeita a taes riscos.



- 112-

Confiam-se aos navios, para transportar, as pessoas, as familias,
mercadorias de immenso valor ás vezes; as companhias de seguros
assumem os riscos, fazem-se contractos de eambios maritimos ; porque
não podem os navios servir de garantia de hypothecas ?

Accresce, como razão decisiva, que o seguro maritimo póde
completar essa garantia, e pensa Gianquinto que ha induhitavel ne
cessidade de associar-se o contracto de seguro á hypotheca maritima.

O quarto argumento, finalmente, está na preferencia que, por lei,
deverá sempre conceder-se aos credores privilegiados. São as obri
gações reaes, de que falla o projecto, constantes do Codigo Commercial.

Ora, este principio, indispensavel aliás em uma boa legislação,
não póde deixar de tornar illusorio o direito de hypotheca maritima.

Dahi, o credor perderá. o seu beneficio, e muitas vezes a espe
rança de recuperar o seu dinheiro.

A concurrencía de dous créditos, ambos garantidos por privilegios,
não é novidade nas legislações. Além disso, si o emprestimo maritimo,
que é o ponto mais forte do argumento, é anterior, o credor terá delle
sciencia, Si for constituído posteriormente, para reparos de avarias
sobrevindas em viagem, terá a vantagem da conservação do objecto
hypothecado.

Gianquinto lembra como meio de vencer essa difficuldade o sys
tema adoptado na Inglaterra - segurar o credor hypothecario, á custa
do devedor, o seu credito contra todo o perigo de perda e até de
evicção por outro credito.

Deante destas razões, entende a Commissão que, em vez da dis
posição citada, deveria o projecto consagrar esta:

« Os navios, mesmo em construcção, são susceptíveis de hypo
theca , só poderão ser hypothecados por convenção das partes.»

« As hypothecas sobre navios se regularão pelas disposições deste
Codigo, salvo o detalhe de medidas proprias, que constarão deregula
mentos especiaes..

Arts. 1.006, 1.007 e 1.008 - Estes artigos, tratando dos livros,
que devem ter os eartorios do registro predial, e do modo de escri
pturar alguns, parece á Commissão que, como materia regulamentar,
deviam ser dahi eliminados.

Art. 1085. « E' válido igualmente o pagamento feito ao credor
do credor, e autoriza a consignação judicial no caso de recusa.)}

Esta disposição não está no projecto primitivo, e a Commissão
reputa-a uma innovação injustificavel no nosso direito.

Lacerda (Obrigações, § 73), considera este caso o mais notavel
do pagamento índirecto, porque póde o devedor obrigar o credor a
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annuir ao pagamento, por exemplo, depositando judicialmente a
quantia ou cousa devida. Nesse pagamento, accrescenta na nota 5, ha
gestão de negocios, e está o acto sujeito ás condições de validade
daquelle quasi contracto.

Si, na gestão de negocios, os actos praticados pelo gestor ficam
dependentes de approvação do proprietario, aqui o credor; Mello
Freire, que admitte o pagamento ao credor do credor, diz, entretanto,
que « si não interessa ao credor que se pague ao seu credor, porque
tinha em seu favor qualquer excepção , compensação, ou retenção,
neste caso deixa de haver desobriga» (Instit., Liv , 4°, tit. 5, § 2°,
in fine);

Si é principio consagrado em todas as legislações que o pagamento
deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente;

Si a consignação judicial da quantia ou cousa devida tem logar
quando o credor ou o seu legitimo representante se recusa a recebel-a :

Não vê a Commissão razão para se estabelecer, no artigo em
questão, a consignação judicial, quando o credor do credor se recusa
a receber o pagamento.

Reputar valido o pagamento feito ao credor do credor, mas com
approvação deste, admitte-se ainda; mas autorizar a consignação ju
dicial no caso de recusa daquelle, não.

Art. 1 .160 - A disposição deste artigo declara não compen
saveis as prestações de cousas incertas, quando a escolha pertencer
aos dous credores, ou a um delles, como devedor de uma das obri
gações, e como credor da outra.

A esta disposição parece preferivel a do art. 1. UH do projecto
primitivo, que está de accórdo com o direito existente (Ord., Liv. 4,
tit. 78, § 7; Lacerda, Obrigações, § 78, nota 4).

Art. 1.189 - Conciliando este artigo como de n. 1.194, parece
que a elle se devia accrescentar: « os casos previstos no art. 1.194».

Art. 1.418 - Ha ahi um erro typographico: está anno em vez
de amo.

Arts. 1.661 e 1 .685 - O primeiro diz:
« A estimação do gado no contracto não importa a sua transfe

rencia ao parceiro; 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 contracto ,»

c. c.- Vol. II 8
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E o segundo :'
~. « A estimação do contracto não importa alimentação do gado, mas
que todos os riscos deste correrão por conta do parceiro, mesmo em
caso de perda total e por força maior, salvo clausula expressa em
contrario. »
. Tratando do mesmo assumpto, parece que deviam estar mais
approximados, e na secção em que está o segundo, si não fosse melhor
reduzil-os a um só.

Art. 1.722 - 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 esti
pulado, observadas as disposições do direito maritimo sobre o estorno.

Deveser assim, e não pela affirmativa, como está no projecto,

Art. 1.754 - O benefíciario do seguro de vida é credor, por
direito proprio , do segurador, desde a morte do instituidor.

O artigo citado diz que, quando as prestações ou annuidades do
seguro houverem offendido as legitimas dos herdeiros necessários,
estes só poderão haver do benefíciario a importancia do respectivo
prejuizo, com os juros legaes desde a morte do instituidor.

Parece á Commissão que esta e as outras disposições do projecto
não satisfazem ás diversas relações de direito creadas pelo contracto de
seguro de vida; e que seria de bom conselho a adopção das seguintes
regras constantes da Consolidação do Dr , Carlos de Carvalho, como
complementares daquellas:

«Si o beneficiario for determinadamente o marido ou a mulher e '
o instituidor o outro conjuge, applicar-se-ha, com relação ás joias,
annuidades ou premios e mais quantias desembolsadas pelo instituidor,
o disposto sobre doações entre conjuges, art. 1. 258 . .

Si o beneficiario for herdeiro do instituidor obrigado á collaçs:
deverá conferir somente o que elle tiver effectívamente desembolsado
e os juros legaes, desde a abertura da successão, observando-se o
disposto sobre collações » (art. 1. 260) .

«Si o seguro, para caso de morte, tiver sido instituido generi
camente em favor do outro conjuge e filhos, somente fará parte do
patrimonio o que corresponder ao effectivamente por elle despendido;
o resto pertencerá por direito proprio á viuva e aos descendentes, .
herdeiros necessarios » (art. 1. 261) . '

«O direito elos credores do instituidor se exercerá sobre as sommas
que a mulher e os filhàsou outros descendentes tiverem de restituir
por effeito de doação inofflciosa e da collação, ficando salvo o direito
derevogação dos actos praticados em prejuizo ou fraude dos mesmos
credores» (art. 1.262).
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« Os seguros com a clausula á ordem consideram-se parte com
ponente do patrimonio do instituidor, e poderão validamente ser
dados em penhor, cedidos ou transferidos nos termos do respectivo
contracto li (art. 1. 263) .

" Art. 1.777 - A palavra devedor empregada neste artigo dá
'.logar a confundir-se o devedor principal com o subsidíarío, a que
~;:llle se refere. '

Arts. 1.796 a 1.802 - Estes artigos conteem . materia mera
mente processual, na maioria de suas disposições, e como taes parece
que não devem ter guarida no Codigo.

Art. 1. 828 - Em face deste artigo, que declara que o Livro 3°
- Das obrigações - não comprehende aquellas que procedem dos
principios do direito publico, parece' que a revisão não devia ter
eliminado do titulo relativo ás obrigações resultantes de actos illicitos
o art. 1.649 do projecto primitivo que diz:

«A responsabilidade da União, dos Estados e dos municípios,
" ,.a que se refere o art. 42, n. 1, que é o mesmo do projecto em dis

cussão, póde provir de omissão do funccionario no cumprimento dos
deveres que lhe incumbem ou do máo uso da porção do poder pu

, blico, que lhe é confiada».
O art. 42 trata das pessoas juridicas de direito publico, e ficaria

reduzido a uma disposição platonica , si não lhe pudessem ser appli
cadas as prescripções relativas ás obrigações resultantes de actos
illicitos.

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 o fim da molestia e pagar-lhe-ha, além
disto, uma somma igual á multa do gráo médio da pena criminal
correspondente» .

Nota a Commissão que esta ultima parte do artigo encerra uma
disposição pouco exequivel, e que será ilJusoria em alguns casos 7 e
vexatória em outros, sendo, como deve ser, a multa regulada pelo
que o conclemnado puder ganhar em cada dia por seus bens, em

'prego, industria ou trabalho.
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Arts. 1.804, e seguintes - Em alguns destes artigos sobre a
cessão de bens ha muita materia de direito processual.

Art. :1.907. «Sendo á mesma heranca chamadas simultanea- <
mente varias pessoas, será o seu direito indivísivel, tanto a rcspeito.,
da posse, como do dominio, emquanto a partilha se não fizer f). ,I

Ahi devia ficar a disposição; no emtanto, accrescenta o parai,
grapho unico : /

«Cada um dos co-herdeiros póde neste caso pedir a totalidade
da herança, sem que o demandado possa oppor-Ihe a excepçãovde
que lhe não pertence por inteiro ». .

. Esta faculdade concedida ao co-herdeiro póde trazer perturbação
á liquidação da herança e contraria outras disposições do projecto.

Si o inventario deve começar dentro de um mez, a contar da
morte do autor da herança, e a partilha ser ultimada dentro dos tres
mezes seguintes (art. 2.14,0); si o art. 1 .906· providencia sobre
quem deve ficar provisoriamente na posse e administração dos bens
communs até a partilha: em que caso virá o co-herdeiro pedir a
totalidade da herança em vista do seu direito indivisivel, a não ser
para, como disse a Commissão, perturbar a divisão , que mais in- (
t.81'eSSe lhe pode dar?

Art. 1. 913- A. referencia ahi feita é ao art. 1. 908 e não
:1 •898, como está.

Arts. 1.94,'1, 1.94,2 e 1.94,9 - Estes artigos, entre outros, tratam
da ordem da vocação hereditaria.

Não vê a Commissão razão para a exclusão do conjuge supérstite
da herança, em concurrencia com os descendentes (art. 1. 94,1) e
com os ascendentes (art. 1.94,2), quando tem meiação sómente nos
bens adquiridos.

A existencia dos adquiridos é incerta e problematica, ao passo
que a dos bens do casal, os communs, não o é.

Na hypothese do primeiro artigo, si os adquiridos forem de valor
insignificante ou nulIo, o conjuge superstite terá ainda o usufructo dos
bens dos filhos; mas no segundo caso soffrerá uma preterição injusta.

« Na falta de descendentes e ascendentes, diz o art. 1.94,9, serão
chamados á successão, com o conjuge sobrevivente não divorciado, os
irmãos do falIecido e os sobrinhos deste, que concorrerão com os tios
na partilha da herança.
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Não havendo irmãos nem sobrinhos, a herança per tencerá por
inteiro ao conjuge sobrevivo ») •

Qual o quinhão do conjuge sobrevivo? Será igual aos de cada
irmão do fallecido?

Nos dousprimeiros artigos citados se diz que esse quinhão será
igual ao de cada filho ou de cada ascendente.

Na hypothese do ultimo artigo o conjuge sobrevivo é chamado á
successão, mesmo que seja casado sob o regimen da communhão?

São duvidas que surgem ao espirito de quem lê essas disposições.
O projecto primitivo dava ao conjuge sobrevivente o direito

de successão, com exclusão dos irmãos e sobrinhos do de cujus
(art. 1. 78&').

Arts. 1.968 e seguintes - Tratando dos testamentos, exige o
projecto em discussão que no publico, cerrado e particular, as teste
munhas sejam varões, maiores de 1&, annos.

No estado actual de civilização, em que a mulher se revela capaz
para os actos da vida civil, não ha razão de direito para sua exclusão
desses testamentos, quando são admittidas, como testemunhas, no

.nuncnpativo (art. 1.987), nos codicillos (arts. 1.99&, e 1.995), no
feito em tempo de peste (art. 2.000), no maritimo (art. 2.001) e no
militar (art. 2.013); podendo até dar-se o caso de uma só pessoa,
que póde ser mulher, assignar um testamento pelo testador e pela
outra testemunha, quando não souberem ou não puderem escrever,
e também como testemunha (art. 2.001, paragrapho unico),

Parece á Commissão que era bastante exigir-se que as teste
munhas fossem icloneas.

Art. 2.083 - O art. 1.882 do projecto primitivo, correspon
dente a este, dizia que não podiam ser nomeados herdeiros nem
legatarios o escriptor do testamento, seus ascendentes, descendentes
e irmãos. O projecto em discussão apenas exclue o escriptor do tes
tamento. E' preferivel o rigor da disposição primitiva como um
ante-mural contra qualquer exploração.

Art. 2.107 - O n. 3 deste artigo refere-se á filha-Iamilia, que se
deshonestar (C. da Rocha, § 355, n. 6; Clovis, Successões , § 30).

E' muito rigorosa essa disposição. O amor irreflectido e a ines
periencia da joven podem vencel-a e levar a deshonra ao seio da
familia. A victima nesta conjunctura é mais digna de lastima do
qtle de desherdação.
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A ord. do. Liv. 4°, tit. 88, § 1°, não considerava, neste caso, a
filha desherdada expressamente; e C. da Rocha, loco cit., considera
isso um argumento ad terrorem contra os seductores, a. quem se
tirava assim a esperança de herdar.

Parece á Commissão que uma tal disposição deve, ao menos,
ser attenuada.

« Cessará essa incapacidade, diz C. Bevilaqua, si os paes, per
doando a leviandade, a luxuria ou a infelicidade das filhas prostituidas,
as instituirem herdeiras. Mas essa instituição valerá, existindo her
deiros legitimas ao tempo da morte do testador, a menos que estes não
lhe prestem o seu consentimento» (Successões, § 30; Teixeira de
Freitas, Consolidação, arts. 983 e 984).

'I'ambem pensa a Commissão que o n . 4 desse artigo e o n . 3
do seguinte deveriam comprehender sómente as relações illicitas do
filho ou filha com a madrasta ou com o padrasto, e do ascendente
com a mulher do filho ou neto e com o genro ou marido da neta.

Art. 2.111- Este artigo p6de ser supprimido, porque está repro
duzido no 2.113.

Art. 2.112-Não vê a Commissão motivo para se elevar a 16
annos a idade das testemunhas, na revogação do testamento de que
trata este artigo.. Tão importante é o acto da factura do testamento,
comoesse. Bastava que elevasse,como fez, o numero das testemunhas.

Art. 2.146, paragrapho unico, « Não obsta a partilha o facto
de estarem os herdeiros ou alguns delles na posse de certos bens da
herança, salvo se tiver decorrido o prazo de 20 annos »;

E a disposição do art. 1.908, que estabelece o prazo de 30 annos
para prescrever acção de petição de herança?

Si não fosse o obstaculo do art. 34, n , 23, da Constituição Fe
deral, a Commissão abaixoassignada proporia, de accórdo com a Com
missão do Senado de 1896, a addição á parte especial do projecto em .
discussão de um quinto livro sobre a theoria das acções,

E' bem judiciosa a seguinte ponderação da illustrada Commissão :
« Em um regimen juridico de unidade de legislação, nenhuma

anomalia ha em a parte theorica das acções constituir a parte. geral
do Codigo Processual, mas em ti nosso regimen de dualidade do direito,

''-'.·1
I,,'
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o mal seria inevitavel, o direito privado nacional se desnaturaria sob
a acção absorvente multipla da jurisprudencia e do direito processual
dos Estados. »

E' louvavel a intenção da digna Commissão, porém o mal é de
origem, é de defeito institucional.

O Congresso Juridico Americano, que se reuniu em maio do anno
passado na Capital Federal, por occasíão das festas do quarto centena
rio do descobrimento do Brasil, reconheceu esse mal e condemnou-o,
votando quasi unanimemente a seguinte conclusão:

« Admittido o principio da unidade do direito privado, não é justi
ficavel o systema de diversidade do processo.

Elle não tem assento em boa theoria e é, veríficadamente, preju
dicial na pratica do direito. »

Termina a Commissão as suas observações, ditadas pelo dever de
franqueza e do encargo que lhe foi confiado, fazendo votos pela pro
mulgação do Codigo Civil no corrente anno .

Mão grado os senões apontados, entende a Commissão que o pro
[ecto deve ser approvado.

O que não póde e não deve perdurar é a situação cahotica da'
legislação civil brasileira. '

S. Luiz do Maranhão, 1 de junho de 1901. - F. da Cunha
Machado, relator. -s-Jesuino José de Freitas, com restricções quanto
ao divorcio. - Sebastião José de Magalhães Braga.

PAREOER

DO

Superior lJribunal de JustiQCl. do Estado do IUo Grande
do Norte

, Superior Tribunal de Justiça - N; 36 - Estado do Rio Grande do
Norte, Natal, 20 de maio de 1901.

Ao Exm. Snr. 1° Secretario da Camara dos S1's. Deputados - Em'
resposta ao officio de V. Ex., datado de 12 de janeiro do corrente anno,
tenho a honra de remetter a V. Ex. a cópia inclusa do paracer do Su
perior Tribunal de Justiça deste Estado, approvado em sessão de 22
do corrente, sobre o Projecto do Codigo Civil, mandado elaborar pelo
Governo e por este enviado ao Congresso Nacional.

Prevaleço-me da presente opportunidade para significar a V. Ex.
os meus protestos de alto respeito e subida consideração.

Saude e fraternidade. - O presidente do Superior Tribunal,
Francisco de Salles Meira' e Sá . '
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Parecer-indicação que sobre o l'rojecto do Oodigo Civil Brasileiro foi apre
sentado e largamente jttstificado pelo desembargador Francisco de Salles
Meira. e Sá, na sessão de ZZ de maio do Superior Tribunal de Justiça do
Estado do Eio Grande do Norte e pelo mesmo tribunal appro'V'ado unani
memente.

Tendo em vista o officio datado de 12 dejaneiro do corrente anno,
dirigido pelo Exmo , SI', 10 secretario da Camara dos 81's, Deputados ao
Superior Tribunal de Justiça deste Estado, afim de ouvir o mesmo
tribunal sobre o Projecto do. Codigo Civil mandado elaborar pelo Go
vemo e por este enviado ao Congresso Nacional; e

Considerando que desde muito está amadurecida e assentada no
Brasil a idéa da codificação do nosso direito civil, ídéa ainda mais ne
cessariamente sentida e urgentemente reclamada, depois do novo
regimen político consagrado na Constituição de 2q, de fevereiro,
o qual, creando novas relações jurídicas e influindo nas existentes,
desmantelou profundamente aquelle, de modo que « sem temeridade
é licito affirmar a incerteza do direito vigente, podendo-se sem exagero
collocar ao lado de cada regra de direito um ponto de interroga
ção» (*); assim:

Considerando que merecem justos encomios os esforços que o Go
vemo da Republica ha empregado para levar a effeito esse grande
emprehendimento, altamente patriótico, consoante á consciencia jurí
dica nacional;

Considerando que todo o empenho directo ou indirecto, no sentido
contrario, ou que tenha como consequencia difficultar ou dilatar por
mais tempo a realização definitiva desse desideratum; é, presentemente,
um malincalculavel para a Nação, importa um grande e desastroso
entrave ao funécíonamento e regular expansão da sua vida jurídica ;

Considerando que o Projecto do Codigo Civil, elaborado por incum
bencía do Governo pelo egregio professor Dr . Clovis Bevilaqua, revisto
por uma commissão especial de jurisconsultos e pelo mesmo Governo
apresentado ao esclarecido exame do Congresso Federal, traduz os sen
timentos e corresponde ás necessidades nacionaes no actual momento

. historico á luz dos principies da sciencia , e de modo que, sem es
quecer as tradições ethnicas do nosso passado, attende ás novas
exigencias da vida, reconhecidas, depuradas e encaminhadas pela
doutrina, sem comtudo procurar asphyxiar a natural expansão do que
deve desenvolver-se sob a feição do novo regimen ;

Considerando que, si, não obstante estas beIlas e seguras quali
dades ----' essenciaes, segundo a autoridade de Bluntschli, na elaboração
de um codigo civil, não se trata de uma obra vasada nos moldes de uma

(') Dr, Oarlos de Canalho, Dir , Oivil Brasileiro ou Nova Oonsolidaç<io, Cllp· I.

I,.
..I
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perfeição ideal, conforme sonham alguns, esquecidos de que - perfeito
nada sahiu ainda, nem sahirá jámais das mãos do homem - trata-se
porém, incontestavelmente, de um trabalho de alto merecimento intel
lectual, condensação da nossa cultura juridica , adaptado ás nossas
condições políticas, sociaes e economicas, da maior opportunídade e
que tem por fim satisfazer necessidade de longa data reconhecida e pro
clamada, agora, mais do que dantes, indeclinavel e urgente;

Considerando que, com a promulgação do Codigo Civil, a Nação,
consolidando e assegurando o seu direito privado, affirmará sob esta
importantissima relação a sua unidade, o seu avigoramento, a sua força
cohesiva e patriotica, vindo assim reflectir-se ahi, constatando-se e
fortalecendo-se por sua vez o principio basico e fecundo da sua unidade
política e da sua soberania; .

Considerando, finalmente, que nestas condições, a melhor collabo
ração, o mais valioso subsidio que se poderá ministrar. no indicado sen
tido, é, parece",no presente momento, não crear embaraços á realização
de tão grande tentamen, não distrahir a acção esclarecida do Congresso
Nacional, no exame do referido projecto:

Proponho que este Superior Tribunal responda ao indicado officio ,
significando, e isto é tudo ou é o essencial, os seus mais sinceros votoe
para que a Nação seja, na presente sessão legislativa, dotada com o
seu Codigo Civil, o qual será, a um tempo o inicio de uma nova éra
- ancora. e segurança dos direitos, mais do que nunca incertos na
actualidade e mal contidos em moldes disseminados, incongruentes, sem
ordem, sem systema, sem harmonia, e, na sua maior parte, vasados
cerca de tres seculos atrás. .

Sala das Conferencias do Superior Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Norte, 22 de maio de 1901.- Francisco de Salles Jl1eirá e Sá.

Secretaria do Superior Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Norte. Natal, 29 de maio de 1901. Conforme com o original.
O secretario, Luciano de Siqueira Varejão Fiiqueira .

PAREOER

ENVI,\DO PRLO

Jui~ federal do Estado do Ceará

Juizo Seccional do Ceará, em 23 de maio de 190i.
Ao Exmo. Sr. Dr. 10 secretario da Camara dos Deputados Federaes

- Tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex., para os fins conve
nientes, as observações que me endereçou o juiz de direito, em dis-
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ponibilidade, bacharel Antonio Lopes da Silva Barros, sobre alguns
artigos dcprcjecto do Codigo Civil.

Saude e fraternidade, - Ojuiz seccional, Samuel Felippe de Souza
Uchóa.

Jardim-c- Ceará, 31 de março de 1901 - Exmo. Sr. Dr. 10 secre
tario da Camara dos Deputados do Congresso Nacional - O Congresso
Nacional, em seu civismo e elevado patriotismo, quiz ouvir a Nação,
isto é, as opiniões, não sq dos jurisconsultos brasileiros, como dos com
petentes, que quizessem fazer observações e emittir opinião a respeito
do projecto do Codigo Civil, mandado elaborar pelo Governo e por este
enviado ao Congresso Nacional para a grande obra da consolidação do
direito civil brasileiro.

. Não chegando os meus louvores para corresponder a tão elevado
patriotismo, o maior a registrar-se na historia parlamentar dripaía,
resta-me apenas o dever de não ficar inteiramemte inactivo deante de
tão generoso e magnanimo convite.

Tendo exercido, no regimen monarchico, por longos annos, cargos
de magistratura, si a pratica de julgar não me deixou altos conheci
mentos juridicos , ao menos deixou-me as lições da experiencía e os
conhecimentos praticos das questões mais predominantes em nosso paizv-

De entre outras, sobresahem os attentados contra a propriedade.
Só mui recentemente pude conseguir a leitura, ainda que mui

ligeiramente, do referido projccto.
Está mui longe de mim o pensamento de aventurar largas consi

derações e, muito menos, de julgar sobre o merito e valor jurídico do
douto projecto elaborado pelo notavel jurisconsulto brasileiro, Exmo.
Sr. Dr , Clovis Bevilaqua : apenas venho ante a Camara dos Deputados
emittir minha inhabil e fraca opinião sobre alguns artigos do projecto
e para os quaes peço permissão para chamar a attenção do Congresso
Nacional.

Si os meus louvores pudessem enaltecer as alterações ou innova
ções suggeridas pelo douto autor do projecto ao nosso vigente direito
patrio para a consolidacão do nosso direito civil, máxime os que dizem
respeito aos direitos hereditarios ou successorios, eu os elevaria bem
alto.

No emtanto, tendo sido o projecto promulgado sob os principios
republicanos, liberaes e democráticos, venho de notar ter o illustre ju
risconsulto brasileiro, endeosado nestes princípios, alargado em certos
institutos do projecto a esphera do dominio publico, e restringido a do
domínio privado, isto com manifesta infracção, como veremos, de prin-
cipios constitucionaes. Exemplos: .

A Constituição republicana (art. 72, § 17) mantem e garante a
plenitude no direito de propriedade, com a restricção unica .da desapro
priação por necessidade ou utilidade publica, mediante. prévia inde
mnização.
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Nas terras do domínio privado o direito do proprietario não se
limita, como sabeis, á superfície da terra; elle se estende ou envolve
também o direito ao subsolo e ás columnas aereas que sobre e11ese
elevam.

E assim como as nascentes, perennes ou temporarias, pertencem
aos donos das terras onde el1as nascem (Consolidação das Leis Civis
Brasileiras, art. 898; Lobão, § 76, etc.)., assim os poços ou as aguas
reprezas nos alveos dos riachos, constituidos pelas escoações das tor
rentes das aguas pluviaes, que correm sómente durante os invernos,
os lagos e lagôas, que enchem também durante a estação invernosa,
pertencem aos donos dos terrenos onde el1es são constituidos, pelo
principio jurídico de que - o accessorio pertence ao principal.

Este direito o teriamos sempre pleno e inconcusso. Não é de
summa utilidade e vantagens para os fazendeiros e proprietarios dos
terrenos onde existem esses poços, lagos e lagóas, a industria
piscosa, as aguas e pastagens ás margens dos mesmos, para os gados.

Obrigal-os , pois, a cercar esses poços, sob pena de ficarem per
tencendo ao domínio publico, é limitar-se o direito do proprietario,
é impor-se-lhe um onus, é prival-o de tel-os francos aos seus
gados, vaccum, caval1ar, muar, caprino, suino, etc.; é, finalmente,
ferir-se a plenitude do direito de propriedade, mantido e garantido
pela Constituição republicana.

O dispositivo, pois, do art. 723,L. 2, T. 2, capo 3, secç. 6 do
projecto, a meu ver, além de inconstitucional, vem trazer perturbações
á ordem social, visto como os cidadãos, acostumados a defenderem
o seu direito ao peixe em suas aguas, em face da Constituição, não
se deixarão esbulhar deste direito, e usarão do desforço (Ord., L. 4,
T. 52, § 2) que é um meio legitimo de defesa, mas quasi sempre pre
judicial á boa ordem social; e por isso deve ser supprimido.

Indico a suppressão e não a emenda do referido artigo, porque pelo
dispositivo do artigo anterior (722) fica entendido, por um raciocinio
inverso, que não será permittida a pesca nas aguas do dominio
privado, que é um direito natural do proprietario, direito exclusivo e
em geral illimitado, sem o prévio consentimento do seu legitimo dono.

Capacidade testamentaria activa :
Mereceu também minha particular attenção o instituto do

art. 1.800 do projecto , .
O testamento constitue na legislação de todos os povos um artigo

dos mais importantes; e, de facto, de todas as instituições sociaes
é uma das mais nobres e elevadas.

Autorizada e regulada pelo direito civil de cada Estado, para que
possa produzir effeitos juridicos, é el1e reduzido a um acto juridico
e solemne.

Dentre as suas numerosas solennidades natural e civil, sobresahe
a - capacidade testamentaria actioa .
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Segundo Q nosso direito patrio, não podem fazer testamento: 
Osmenores de 14 annos, e as menores de 12 (Ord., L. 4°, p. 81, princ.).

O projecto (L. 4°, p. 3, capo 2°, art. 1.800) estatue que:
São incapazes de testar: - Os menores de 14 annos.

Como se vê, o projecto não faz distincção de sexo; fixa, quer
para o homem quer para a mulher, a mesma idade accessivel á capa
cidade testamentaria activa.

Este instituto não me parece justo, e nem procedente, e está em
contradicção com o instituto do art. 218, n. 11, do mesmo projecto.

Vejamos:
Para os casamentos o projecto (art. cit .) elevou a idade nubil

a Ui annos para a mulher e a 18 annos para o homem, no que estou
perfeitamente de accórdo ; onde se dão as mesmas razões devem-se
dar as mesmas disposições.

Ora, não vejo razão para não se elevar tambem a idade, quer
do homem e quer da mulher, como preceitua o direito vigente,
á capacidade testamentaria, equiparando-as ás que o projecto estatue
para os casamentos; porquanto as razões de ordem moral e social
que militam em prol dos casamentos, e foram explanadas pelo il
lustre autor do projecto, são as mesmas que devem fundamentar
a capacidade testamentaria ,

O testador deve ter capacidade jurídica para testar, condição 
si ne qua non; e esta capacidade não deve ser concedida aos me
nores de 18 annos, e ás menores de 15, que, em geral, não gosam
ainda da perfeita e completa integridade ou sanidade da alma:

Para a consolidação do nosso moderno direito civil não devemos
olvidar as.Iições da experiencia ,

Si recorrermos a ellas, veremos que os testamentos teem sido
em nosso direito patrio .um instituto sobre o qual mais se tem
questionado.

E em verdade, uma grossa trave não é tão fácil de quebrar-se
como uma tenra e fragil varinha.

Os menores, a quem faltam ainda completo discernimento, forças
e. vigor physico e moral, são mais susceptíveis de serem influenciados
por vontades estranhas e violentados por medo, engano, ameaças ou
suggestões dolosas, do que os adul tos.

Conceder-se, pois, a seres ainda frageis e inexperientes, sem per
feita integridade e sanidade da alma, uma funcção tão nobre e tão
elevada, como concede a Ord., L. 4, T. 81 cit ,, será um grande
mal social.

Opino, pois, para que seja nesta parte alterado o proje cto,
elevando-se á maior idade, quer pal'a o homem, quer para a mulher,
a capacidade testamentária activa ,

Entrar em mais largas considerações sobre esta materia julgo
ocioso e inconveniente.

, 0/
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Nullidade do casamento:

No meu modo de ver deve-se, no final do art. 260 do projecto,
substituir as palavras :- depois de sua celebração, pelas palavras: - '
depois da união dos conjuges, ou da presumida consummação do ma
trimonio (8. R.); porquanto, sendo o uso da desvirginação da mulher,
hypothese do artigo anterior (259), a causa occasional da nullidade do
casamento, este erro só póde ser conhecido pelo marido depois da con-
summação do matrímonio . .

E casos ha, e não muitos raros, em que os conjuges, por justos
motivos, não podem eífectuar o matrimonio dentro do prazo de 10
dias depois da celebração do casamento. ,

Ao concluir estas rudes observações, peço ainda permissão para
observar que julgo da maior relevancia a materia do L. 4, T. 2,
cap. 2 do projecto ,

O dispositivo do art. 1.784, sobretudo, deve ser mantido a bem
dos interesses e conveniencias da sociedade conjugal, das leis do tra
balho, da economia domestica e da consolidação da propriedade.

Respeitada a. successão hereditaria dos descendentes e ascen
dentes, deve effectivamente ser o conjuge sobrevivo o successor uni
versal, com preterição dos collateraes, da metade dos bens do acervo,
que devia caber ao socio conjuncto predefuncto, salvo disposições
testamentarias; porque o esphacelamento dos bens da sociedade ma
trimonial pelos collateraes do socio predefuncto , na sobrevivencia do
outro conjuge , além de ser uma iniquidade, traz, quasi sempre,
discussões entre as familias, demandas e incalculaveis prejuizos
á fortuna particular.

O instituto de Justiniano, pois, na Novell. 118, até hoje
adoptado em nosso direito patrio, não deve ser adoptado no nosso
moderno Codigo Civil. .

Limito-me a estas simples observações, sem methodo de clas
sificação nas materias , por ter muito em attenção a illustração
e o pensamento do Congresso Nacional sobre a discussão e votação do
projecto , deixando aos doutos sua geral apreciação.

Saude e fraternidade. - Antonio Lopes da Silva Barros, juiz
de direito em disponibilidade.
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PAREOER

DO

Dr, Duarte de Azevedo (1)

Solicitado pelo illustre ministro da Justiça para emíttir- o meu
parecer sobre o projecto do Codigo Civil que o Dr . Clovis Bevilaqua
acaba de apresentar ao Governo, em desempenho de íncumbencia offi
cial, entendo que a minha tarefa deve se limitar á indicação dos pon
tos defeituosos do projecto .

Abster-me-hei, portanto, de fazer o exame systematico do trabalho
importante, que tenho á vista, aliás largamente justificado na exposição
de motivos do autor, brilhante peça de sciencia e de litteratura ju
ridica .

O Sr. Dr , Bevilaqua, redigindo o projecto de codigo, procurou
manter o estado do nosso direito civil existente com as modificações
exigidas pelo progresso scientifico. Assim que, supprimindo os insti
tutos, que lhe pareceram em caducidade, e introduzindo no estado de
direito modificações já acceitas pela legislação de povos adeantados,
conservou a grande mole de nosso direito condensada na Consolida
ção e no Esboço de Teixeira de Freitas, e nos projectos anteriormente
apresentados, sobretudo o do Dr , Coelho Rodrigues, trabalho julgado
com extrema severidade', e que, entretanto, com pequenas correcções,
e com a suppressão e transposição de algumas materias, poderia ter
servido de base á construcção de um excellente codigo civil, dos mais
compendiosos que conhecemos.

As. eliminações e reformas propostas pelo Dr , Clovis Bevilaqua
referem-se principalmente ao direito de familiae ao direito de sue
cessão. Na realidade são estes os departamentos do direito, em que
mais differença se encontra no estudo do direito comparado. O direito
civil, que é a expressão das relações do direito privado, guarda. entre
todos os povos certa uniformidade, sem duvida, pela identidade da
quellas relações. A parte geral do direito, que é a dosseus elementos
componentes e, portanto, mais scientifica do que legislativa, não póde
variar. A extensão do direito das obrigações, o mais vasto de todos,
dá-lhe o caracter de cosmopolitismo, que o impede de ser nacional e
technico; mesmo entre os romanos as obrigações do direito quiritarío
desappareceram, A propriedade e os direitos reaes só poderiam ser tra-

. (1) O parecer tomou por base o projecto primit'ivo e não reoisto ,

..
. .'
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tados differentemente nas suas representações titulares ou formaes,
transcripção, solemnidades da hypotheca, etc. A família, porém, que,
mais do que outra instituição, reflecte a indole e costumes do povo, de
cujo corpo é celula organica, pôde ser encarada sob varias aspectos no
quadro do direito civil. Quanto á herança, que aliás é a parte mais
arbitraria do direito, prende-se, nas relações favorecidas, ás relações
de família.

Da uniformidade do direito civil dá testemunho a adopção do
direito romano entre muitos povos, dos quaes alguns acceitaram-no
como direito commum, outros como direito subsidiario, e quasi todos
como fonte copiosa do direito scientifico. O Codigo Civil Francez foi
acceito por muitas nações, mesmo estranhas á raça latina, serviu de
modelo ao Codigo Civil Italiano e foi padrão de varias codigos da
Europa e da America. -

Nenhuma razão, -pois, haveria para rompermos com o nosso di
reito civil existente na maxima parte, em que corresponde satisfá
ctoriamente ás necessidades da vida juridica.

Si neste ponto foi feliz a orientação do autor do projecto do Co- 
digo Civil, mesmo geralmente quanto ás suppressões feitas e innova
ções introduzidas, sinto não dizer o mesmo sobre a disposição das ma
terias na parte especial.

O Dr. Clovis Bevilaqua adoptou a classifícaçãoallemã do direito,
que é acceita pelos codigos modernos, e é das propostas a de maior
merecimento.

Adaptada nos codigos e nos livros de doutrina, essa classificação
tem, pela sua tradição legislativa e scientifica, a vantagem de facilitar
o estudo da legislação comparada.

:Mas o Sr. Dr. Bevilaqua não guardou o nexo desta classificação,
já modificada no recente Codigo Allemão, que por motivos puramente
nacionaes antepoz a todo tratado das obrigações, procedimento imitado
sem razão pelo Sr. Dr , Coelho Rodrigues.

O Sr. Dr. Bevilaquacomeça pelo direito de familia, attendendo á
predominancia da idéa da pessoa sobre a dos bens, á influencia da
familia no organismo da sociedade civil e á predominancia dos seus
institutos sobre os institutos economicos.

O critério da preponderancia de certos institutos juridicos sobre
outros nem é susceptivel de ser determinado, nem é seguro para a
classificação das instituições do direito, que se devem classificar por
sua affinidade [uridica e não por sua importancia social.

Poder-se-hia talvez justificar a anteposição do direito de família
aos outros ramos da arvore do direito (a metaphora é de Ihering] com
a tradição do direito romano. O jurisconsulto Gaio dividiu o direito
em -pessoas, causas e acções, divisão acceita nos institutos de Jus
tiniano.

Na opinião de Savigny, o conteúdo do tratado das pessoas é o di
reiio de familia. Mas, segundo o sentimento de Hugo e outros autores
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no jus personarzl?n, trata-se das condições elementares da capacidade
de direito, ou da theoria do estado e das relações de familia ; o que
se comprova não só com a exposição minuciosa destas relações, como
com a divisão dos cives, latini et pereçrini , de pouca importancía
ao tempo do imperador Justiniano, porém de máximo eífeito no tempo
de Gaio, autor da classificação trípartida do direito romano. Ora, si o
jus personantm comprehendia a theoria do status, imperiosa era sua
collocação antes de quaesquer outros institutos do direito civil.

O direito de familia, qual o concebemos hoje, póde ser conside
rado em seus elementos puros, isto é, no estado e relações pessoaes
dos membros da família, ou em sua applicação ao direito dos bens,
segundo a judiciosa distíncção de Savigny.

O direito de familia puro compõe-se de uma pequena série de po
sições, mais moraes do que jurídicas, e de algumas relações oriundas
do casamento e do parentesco, tambem mais moraes do quejuridicas .
Os interesses juridicamente protegidos nas relações de familia, isto é,
no direito de familia, residem principalmente em sua applícação aos

. direitos patrimoniaes.
A familia, diz Windscheid (Pandette, § 41) não é unica nem,prin

cipalmente uma relação de direito. E Goudsmit accrescenta : as rela
ções de familia de natureza permanente e pessoal, e de ordem
antes moral do que juridica, não reconhecidas como relações de
dú'eito e reçidas por prescripções leqaes notavelmente, entre outros
motivos pela influencia caracteristica e importantissima que exercem
sobre o patrimonio (CU1'SO de Pend., § 18).

O regimen dos bens na sociedade conjugal; o dote com o seu
caracter de propriedade especial r a distincção dos bens da mulher
em paraphernaes e recepticios, arrhas, doações antenupciaes; os attri
butos do poder paterno quanto á administração e usofructo dos
bens do filho-familia ; a natureza destes bens e sua administração
na tutela, instituição subsidiaria, mas sem os proventos do poder
paterno; a obrigação de educar, proteger e alimentar a prole, estes
e outros direitos reaes e de obrigação, que nascem e se exercem na
familia, são as relações mais importantes na esphera jurídica de que
tratamos.

Ora, si não convém, sob pena de scindirem-se as instituições, tra
tal' separadamente do direito de família puro e do direito de familia
applicado, e si este é conjuncto das relações de direito patrimonial
da familia, parece evidente que só depois de expostas as regras de di
reito sobre o patrimonio, isto é, depois dos direitos das causas e das
obrigações, dever-se-hiam expór as regras do direito de familia.

Antes de passar ao exame do projecto, farei uma observação sobre
a denominada - lei de introducção . .

As disposições sobre a publicação e applicação das leis não perten
cem ao Codigo Civil. São do direito publico interno, tanto que são
communs ás leis de qualquer natureza, civis, commercíaes, administra-

,I
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tivas, etc. Os codigos mais recentes não contêm esse titulo preliminar,
inculcado pelo exemplo do Codigo Civil Francez, e varios escriptores,
como de La Grasserie e outros, o reprovam.

Além de disposições sobre a publicação de leis, o titulo preliminar
admitte outras, de natureza scientifica sobre a força obrigatoria das
leis. E' defeito em um codigo introduzir-lhe noções puramente sei
entificas; o legislador prescreve, não ensina (Meyer, de la Codifi-
cation, pags. 168 e seguintes). .

Si a projectada lei de introducção, que é transcripta do projecto
do Dr. Coelho Rodrigues, tiver de ser conservada, cumpre fazer-lhe
algumas correcções.
. A praxe forense não pôde supprir lacunas de uma lei civil, mas
de lei de processo (art. 80

) . ,

A distincção entre leis que conferem direitos individuaes, e leis
que conferem attribuições publicas, é inadmissivel no Codigo Civil .
(art.12).

A preferencia estabelecida no. art. 13 das disposições sobre casos
analoços aosprincipias dedusidos do espirito da lei para se regularem
os casos omissos, é impratícavel. :é injuridica; as relações dos casos
analogos nunca podem ser as do caso omisso, e não ha principio mais
seguro de applicação de uma lei ás hypotheses previstas ou omíttidas
do que a do espirito da lei. .

Quanto ás disposições concernentes ao direito internacional pri
vado, contidas na lettra B da projectada lei de introducção ao Codigo
Civil, mais difflcil e mais delicada é a critica.

O direito internacional privado está em via de elaboração, e não
fórma ainda um conjuncto de normas juridicas uniformemente admit
tidas. O autor do projecto reconhece que sem prévio accôrdo das na
ções cultas, não é licito esperar a codificação das respectivas matérias,
e que mesmo na doutrina nenhum assumpto de direito privado é me
nos consistente, quando a mais profunda divergencia existe ainda
sobre o conceito da lei pessoal, que para uns deve ser a do domicilio
e para outros a da nacionalidade.

O Dr. Coelho Rodrigues, depois de distinguir e especificar varios
casos, reservou ao legislador brasileiro a faculdade de impor aos es
trangeiros no Brasil as restricções, que os cidadãos brasileiros soffres
sem no estrangeiro quanto ao exercício dos direitos civis; o que é
affirmar e annullar a um tempo as excepções feitas á lei territorial, e
deixal-as para as convenções diplomaticas, a mais segura base do di-
reito nesta matéria. .

Ao dominio da lei territorial do Estado, ao qual algumas legisla
ções nenhuma excepção fazem, a não ser por tratados e pelo interesse
da reciprocidade, a doutrina actual oppõe o principio ela lei pessoal.
Mas qual é o principio da lei,pessoal- o domicilio, ou a nacionalidade?
Eis a questão viva, que as conferencias de Haya não resolveram, e da
qual ainda não resultou criterio seguro ele applicação ,

c. c. - ver, II 9
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A regra dominante é do domicilio, acceita geralmente na Allema
nha, na Inglaterra e em quasi todos os povos da America, inclusive os
da raça latina. .'

Estas considerações revelam com que cuidado e parcimonia cum
pre tratar deste assumpo. Oconflicto das leis civis continuará entre os
differentes povos em falta de accôrdos diplomaticos ou de disposições
communs. Raoul de la Grasserie lamenta que a recente lei de intro
ducção ao Codigo Civil Allemão não tivesse regulado maior numero de
casos ;emquanto que Endemann censura severamente as disposições
acolhidas.

O projecto do Codigo Civil, adoptasse embora de preferencia para
a lei pessoal o principio da nacionalidade" devera se limitar a poucas
regras sobre a capacidade das pessoas, fórma dos actos e devolução da
herança. No concernente ao regimen de bens no casamento, o projecto
contradiz o principio adoptado, e os arts. 27 e 28 são inconciliaveis.

Os arts. 30 e 31 parecem contradíctorios. No art. 30 se declara
que a tutela do incapaz é regulada por sua lei nacional; no art. 31
que a tutela do incapaz estrangeiro será requlada pela lei brasileira,
si o tutor, nomeado por quem tiver o direito de fazel-o, residir no
Brasil, ,

Tratando-se das obrigações, o art. 35 diz que, relativamente á sua
substancia e effeitos, os actos da vontade serão regulados pela lei do
logar onde forem celebrados, si não oflenderem o direito nacional dos
contrahentes. Mas si prevalecer o direito nacional, sendo opposto ao
do logar do contracto, não será este o que se observe; sendo unifor
mes, a distincção é inutil.

Melhor seria dizer-se que a fórma dos actos juridicos regula-se
pela lei do logar em que forem celebrados, e sua substancia e effeitos
pela do logar em que tiverem de ser executados.

Quanto á obrigação proveniente de actos illicitos, consistente da
indemnização, não se comprehende porque deva ser regulada por lei
estrangeira, como se prescreve no art. 36, quando é reclamada no
Brasil.

Passo agora a perlustrar rapidamente o projecto .
Serei breve nas annotações, já pela angustia do tempo, já pelas

minhas occupações forenses, já pela idade e molestias que não me per
mittem mais fazer estudos novos e rectificar antigas opiniões. Era
como se desculpava Pothier, quando increpado pela adopção do sys
tema dos tres gráos de culpa. Si ao insigne jurisconsulto assim pare
cia, o que poderei dizer eu, velho tambem, porém sempre obscuro ju
rista?

Acompanharei no exame a ordem dos artigos sem referencia ás
inscripções das partes, livros, titulos, capitulos e secções.

Arts. 2 a 11 - O projecto adopta, como o Esboço do Sr. Teixeira
de Freitas e alguns codigos, a personalidade do homem .desde a vida
uterina. Prefiro a noção do nosso direito actual, deduzida do direito

-
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romano. Si o feto é pessoa sob a, condição de nascer com vida, em
quanto não se verificar a condição fica-lhe suspensa a personalidade.
Nesta incoherencia cahiu o Sr. Teixeira de Freitas, admittindo em favor
do nascituro a acquisição de direitos, mas accrescentando que só pelo
nascimento taes direitos lhe ficam irreooqacelmerue adquiridos
(arts. 221 e 222 do Esboço). '

A questão só interessa 1),0 direito civil quanto á possibilidade da
acquisição e devolução da herança; e si ninguem admitte que o feto
possa adquirir e, por sua morte, devolver bens em successão, que per
sonalidade é essa do feto?

E'·eerto que se resguarda direitos para o tempo do nascimento,
sob a ficção de ter nascido, e é nisto que se funda a necessidade de
se lhe attribuir um quinhão nas partilhas, e de se dar curador ao ven
tre, providencia que Cavagnari sem razão considera inutil, de acção
impraticavel, e até denominação pornographica (Nuovi orizzonti de!
dirito civile, pag. 312).

Porém esta ficção, sufficiente para a garantia dos direitos de sue
cessão hereditaria , que o ente humano concebido ha de adquirir ao
nascer, não basta para attrihuir-Ihe a acquisição de taes direitos na
vida uterina, e portanto não lhe confere nesta ou em qualquer outra
relação de direito o estado de pessoa.

A circumstancia de ser o aborto previsto, punido nas leis crimi
naes, explica-se naturalmente pela culpa de se destruir a vida em
bryonaria de um ser humano, germen de uma personalidade futura.

Não ha necessidade, pois, sob o pretexto de conciliar-se o direito
civil com o criminal, de se considerar pessoa o nascituro para as re
lações do direito privado.

O projecto faz, quanto á incapacidade do exercicio dos direitos,
innovações ao systema actual, reconhecendo a capacidade de os exer
cer nos prodigos e fallidos; iguala os dous sexos quanto á idade de 14
annos exigida para o exercício pessoal, posto que limitado, da capaci
dade do direito, e extingue o beneficio da restituição, velharia da qual
Serafim dizia que é das que menos merecem ser conservadas.

Nada tenho que oppor a essas modificações do actual direito.
Lembro apenas que no art. 9° não se estabeleceram os requisitos
para o supprimento da maioridade, indicando-se apenas a idade de
18 annos.

Arts. 12 a 17 - O projecto foi parco nas disposições sobre o re
gistro civil, no que procedeu com criterio, porque a materia é estra
nha ao Codigo Civil, salvo quanto aos effeitos do registro. Noto que
no art. 12 são inuteis as palavras - destinados para esse fim" os quaes
devem ser. Tenho acanhamento em fazer neste logar observação de
que a linguagem do Codigo é muita vez defeituosa, mesmo sob o as
pecto da vernaculidade. Este vicio, que não é pequeno em um co
digo, desapparecerá com a revisão. Peço licença para não tocar mais
neste assumpto .
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Arts. 18 a 23 - No art. 18 devera-se indicar a Nação com a sua
denominação propria - Republica dos Estados Unidos do Brasil, ou
a -Federacão dos Estados do Brasil.

E' de summa .inconveniencia a concessão, feita no art. 23, de
possuirem immoveis no Brasil, as pessoas de direito publico estrangei
ras. A exposição de motivos indica o perigo desta concessão, que pode
dar origem a conílictos e ameaçar a integridade do territorio nacional.

Arts. 24 a 30 - A lei de 10 de setembro de 1893 é mais previ
dente do que o projecto em suas disposições sobre a formação, a vida
e a dissolução das sociedades.

A .phrase do art. 26 - directores ou gerentes incumbidos de sua
administraçâo~ suggere duvidas.

A disjunctiva exprime uma determinação da qualidade dos direi
tos, ou indica pessoas diversas?

A resalva dos direitos da minoria, feita no art. 27, § 10
, indica

que a dissolução da sociedade exige o concurso de todos os membros,
como a lei de 1893 prescreveu. .

A disposição do art. 28 é obscura. Que actos illeqaes podem os
.socios me os directores commetter, que comprometiam o interesse pu
blico ? Melhor dispõe o art. 13 da lei contra as sociedades que promo
verem fins illicitos ou que se servirem de meiosillicitos ou immoraes.

Arts. 31 a 34 - O projecto restaura o principio da autorização pu
blica na constituição jurídica das fundações, que a lei de 10 de setem
bro de 1893 parece ter dispensado, satisfazendo-se com o registro.

Seria mais curial com o systcma de nosso direito attribuir a com
petencia para essa autorização ao juiz de direito, em vez de dal-a ao
promotor publico.. .

No art. 37, em vez das palavras -para conhecer da causa se
gundo o disposto no art. 35 -, dever-se-hía dizer - ·para conhecer
.do 1'ecUl'SO estabelecido no art. 35~, visto que no art. 35 não se trata
de causa.

A disposição do art. 42, além da redacção defeituosa, é inin
telligivel no § 20 , e não corresponde á noção adoptada na exposição
de motivos.

Este ponto deve ser cuidadosamente tratado, porque envolve
uma das mais arduas questões do direito moderno.

Arts. 51 a 59 - A's excepções do art. 52 oppõem-se os arts. 53
e 54. .

No art. 59, em vez de - solidariamente - devera-se dizer con- .
[uncta ou solidariasnenie. Os consortes da lide, embora não solidarios, I

podem ser demandados no Ióro do domicilio de qualquer delles ,
Arts. 60 a 82 - Do modo por que está redigido o art. 60, § :1 o,

parece que cada uma das partes integrantes do solo, como a su
perfioie, sub-solo, a altura perpendicular, são causas immoveis, dis
tinctas do solo. Melhor seria dizer com o Sr. Teixeira de Freitas no
art. 396 do Esboço: O solo, isto é, o aggregado de suas partes so-

t'



lidas e fluidas, que formam a sua superfície, a sua profundidade e
altura perpendiculares.

No art. 61 considera-se immovel o penhor agrícola, e a acção
respectiva. Embora façam parte do immovel os fructos pendentes,
o penhor agrícola não tem por objecto uma fracção do ímmovel, mas
os fructos destacados; nem ha penhor de cousa immovel, e nisto se
distingue o penhor da hypotheca.

Assim tambema venda de uma colheita agrícola, ou de uma
floresta para se extrahir a lenha, não é venda de immoveis.

Tambem não vejo razão para que sejam considerados immoveis as
apolices da divida publica e o direito á successão aberta.

No art. 73 consideram-se accessorios os fructos , Emquanto pen
dentes, fazem parte do immovel, como as arvores prezas pelas raizes.

. Separados, são cousas distinctas.
Os accessorios indicados no art. 74 são partes integrantes do solo,

já indicadas no art. 60. Quem pódecomprehender o sub-solo ou a altura
perpendicular como accessorios, isto é, cousas distinctas do solo? !

Arts. 83 a UHi - A redacção do art. 86 é obscura. Não se sabe
si a expressão ambas as partes refere-se ao credor e ao devedor,
ou si a mais de uma pessoa de cada uma destas qualidades. A soli
dariedade só póde existir no ultimo caso, porque não se comprehende
o que sejam credor e devedor solidarios entre si. Mas, então como
é que o comparte capaz póde invocar a incapacidade do incapaz, si
ambos são solidarios, e o capaz figura pela integridade do credito
ou .da obrigação?

No art. 111 convém resalvar a prova em contrario em favor do
que obtem a garantia e que póde estar em boa fé.

A 2" parte do art. 133 é escusada, e está em contradicção com a
3" parte.

O art.142 inverte as noções até hoje recebidas. A exigencia de certo
meio de pl'ova não estabelece forma especial para o acto (Teixeira de
Freitas, Cons., nota ao art. 366). Osarts. 144 e segs. do projecto alludem
áquella distincção , Vide sobretudo o art. 147.

A palavra OUÜ'os do art, 149 parece enxertada por erro de im-
pressão. .

Não se comprehende o final do art. 150 -si os oriçinaes, etc.
O art. 152 refere-se naturalmente ás testemunhas numericas dos

actos jurídicos. Os arts. 153 e 154, porém, são de processo, e im
proprios de um Codigo Civil. Entretanto, raro é o Codigo Civil, que não
tenha tal defeito, ou não considerasse conveniente aadopção de al
gumas regras do processo.

Arts. 180 a 208 - O projecto faz grande alteração nos prazos da
prescripção até agora adoptados no direito patrio.

Nada tenho que oppor a essas modificações sinão que alguns
prazos parece-me abreviados de mais! Merece-me francos elogios a
collocação da prescripção das acções na parte geral do Codigo .
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A prescripção nada tem de commum corri O usucapião como pa
receu ao Dr , Coelho Rodrigues, que, aliás, não estava isolado neste
sentimento.

Arts. 209 a 297 - Pelo modo por que está redigido o art. 252,
parece que o prazo de seis mezes só é relativo ao conjuge, e não aos
representantes legaes e parentes, o que provavelmente não foi a in-
tenção do autor. . .

A disposição do art. 268, estabelecendo da data do casamento o
regimen dos bens da sociedade conjugal, acabou com as dístincções ás
vezes indecentes do antigo direito.

O art. 275 introduz algumas innovações inteiramente acceí
taveis.

A remissão feita no art. 290 ao n. 7 do art. 289 não passa de
equivoco. Os prazos para as acções de nullidade ou de rescisão do
casamento (expressões mais technicas do que as de - nuliidade e
annullação) estão indicados nos arts. 247, 248, 250, 252, 258 e 260.
Não se concebe como a mulher possa pedir a nullidade ou a annullação
do casamento durante todo o tempo do casamento, e até quatro annos
depois de dissolvido; e o mesmo possam fazer os herdeiros até quatro
annos depois da morte de sua antecessora.

Estas modificações feitas ao direito existente, aliás deducções dos
principios já adoptados sobre os effeitos do casamento e direitos e de
veres dos conjuges, parecem-me dignas de applausos.

Arts. 298 a 386 A disposição do art. 298 é defectiva, porque
só comprehende a administraçõ» e disposição dos bens, e limita-se
aconstancia do matrimonio.

Eu diria: Os nubentes podem contractar como lhes ap1'ouver,
antes da celebração do casamento, sobre o reqimen. de seus bens na
sociedade conjugal.

No art. 311, 2°, não se entende bem a clausula-declarando-o
putativo. Si a locução allude ás vantagens possiveis do casamento pu
tativo, parece que a communhão não deve cessar em prejuizo do con-
juge de boa fé. !

O que se dispõe no art. 313 é uma profunda modificação ao
principio da perpetuidade admittida do regimen patrimonial do ca
samento. Mas, justifica-se pelo abandono dos bens communs, exigido
da mulher no art. 314, e pelo perigo da responsabilidade, que a
mulher acarretaria com as disposições do marido.

Art. 325 - Seria mais equitativa a contribuição proporcional ao
rendimento dos bens de cada um dos conjuges. Esta observação se
applica também ao caso do art. 361, in fine.

Art. 363 - Si o marido tiver pelo contracto ante-nupcial, ou em
falta de prohibição, administração dos bens proprios da mulher
(arts. 272, § 2°, 283, § 1°, 289, § 5° e 310) cumpre fazer-se neste
sentido a limitação do artigo.

Art. 367 - Separação obrigatoria? Porque não se permíttírem
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as doações ante-nupciaes em qualquer regimen, e especialmente no de
separação de bens? .

Art. 369-As palavras - e extingue-se, etc., são excusadas ,
Arts. 387 a 474 - Osarts. 417 a 431 estabelecemmodificações

profundas no direito civil existente. Admittem o reconhecimento dos
filhos illegitimos de toda a qualidade e a investigação da paternidade.

Os adulterinos e incestuosos (cessado o impedimento) já eram no
nosso antigo direito susceptiveis da legitimação pelo subsequente ma
trimonio, segundo a interpretação dada por Bochmero á celebre De
cretaI- tanta est vis sacramenii, etc.- Sacramenti, e não matrimoni,
como advertia o grande jurisconsulto.

A não ser por tal meio, todos os filhos oriundos de união re
provada eram irreconheciveis e repellidos da successão paterna ou
materna.

Quanto á investigação da paternidade e da maternidade, o antigo
direito patrio era incoherente , Assim que, adaptando o principio ro
mano - mater semper certa est, admittia facilmente o filho natural á
successão materna si não era proveniente de união condemnada, ainda
mesmo que a mãe fosse nobre, porque, segundo a melhor opinião, a
excepção sobre tal respeito era só concernente ao pae.

Ofilho natural do peão podia livremente inquirir de sua pater
.nidade (Ord., L. 4°, tit. 92 pr.).

Neste ponto, a evolução do nosso direito, assim como a do direito
francez, foi no sentido de se restringir a indagação da paternidade para
o effeito da successão paterna, subsistindo quanto ao direito de pedir
alimentos e de succeder nas honras.

A lei de 2 de setembro de 1847 fez sobre este ponto as restricções
em vigor. Estabeleceu que o filho natural só podia ser reconhecido por
escriptura publica ou por testamento, isto é, por um acto authentico
da vontade do pae; e exigiu que o filho natural fosse reconhecido antes
do casamento do pae, para que pudesse compartir a herança paterna
com os filhos legitimas.

Cessou, portanto, desde a lei de 2 de setembro de 1847, para o
effeito da successão paterna, a indagação da paternidade em favor do
filho natural. Mesmo quanto á successão, esta lei nunca se applicou á
mãe natural. Acerca da obrigação de alimentos, nem a um nem a
outro progenitor.

Conhecem-se os motivos históricos da lei de 2 de setembro de
1847: acabar com as surprezas ás esposas ricas pelo reconhecimento
de filhos estranhos ao casal, e cuja existencia era ignorada por ellas, ou
por seus paes; evitar a impudencia com que se faziam reconhecer
filhos para empolgar heranças, individuas que dispunham da boa von
tade de testemunhas falsas.

Na acção de alimentos uma prova desta natureza poderia ser com
mais facilidade repellida ; além do que o interesse da sentença era tem
porario, e de pequeno ou nenhum prejuizo de terceiros.
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A pesquiza da paternidade tem sido sempre arredada dos codigos
pelas apprehensões do escandalo e para se resguardar o decoro das fa
rnilias (Cimbali, La nuoua fase del dir. civ., ns . 81 e seg. Cava-
gnari, obra cit., pags. 19 e sego ). .

Ga.bba foi na Italia o principal impugnador destes escrupulos e
seu exemplo teve imitadores na França . Hoje em dia pôde-se affirmar
contra oillustre Pisanelli, justificando o art. 189 do Codigo Civil lta
liano, que o direito commum dos codigos europeus e americanos au
toriza a indagação da paternidade.

Todavia, como observa o autor, na exposição dos motivos do pro
jecto cumpre, no reconhecimento da filiação, precaver-se olegislador
contra os embustes e contra osescandalos, circumscrevendo a faculdade
da indagação a casos particulares. 1

A's hypotheses do projecto eu accrescentaria uma: a presumpção
jurídica da paternidade, salvo prova em contrario, quando a mãe fosse
casada, segundo qualquer confissão religiosa com o pretendido pae . Si
o simples concubinato, assim como a' posse do estado de familia au
toriza a indagação, como não presumir a paternidade pelo casamento,
embora não contrahida pela fôrma do Codigo, mas que é, no dizer de
Gabba, prova documentada da paternidade illegitima ? Com isto se
reparariam, no interesse dos filhos, que é o interesse de que ora
curamos.. desordens muito frequentes, occasionadas pela falta do
casamento civil (veja-se Cimbali, La nuooa fase, n. 109).

O art. 427 ficaria melhor redigido assim:

Os filhos illegitimos teem acção contra seusprogenitores para o
reconhecimento da filiação, nos casos seguintes:

Depois dos numeros indicados:
Paragrapho unico. A filiação presume-se pelo oasamento religios o

dos pretendidos paes.
No art. 431 em vez de- sem reunir as condições,-diga-se

ainda que sem as condiçõespa1'a ser declarado putativo.
Arts. 432 e seguinte - A adopção é um instituto obsoleto no di

reito patrio , Nas condições em que o projecto o admitte, nenhuma
utilidade tem. Nãoserve á educação do adoptado, attenta a idade de
18 annos, pelomenos, que se lhe exige; não é essencial para a successão
que lhe póde ser devolvida por testamento.

Art. MiO; 2°- Posse de filhos é hoje expressão impropria, e faz
recordar o antigo direito romano na organização do poder paterno.

Arts. 456 e 457 - A disposição do art. 456, 1°, é a mesma do
art .. 457, 3°; Reduzida a 21 annos a idade maior, e adquirida a libe
ração do patrio 'poder pela maioridade do filho, e pelo supprimento da
maioridade, custa-se. comprehender a existencia dos peculios castrense
e quasi castrense, indicados no art. 457, 2°. Todavia, a hypothese não
'é impossivel.
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Art. 459, 10
- E' ociosa a disposição. Quem cogitaria de patrio

pode!' em um progenitor fallecido, ou sobre um filho morto? Tratan
do-se de uma relação de pessóas, suppõe-se naturalmente que ambas
existem.

O art. 460 deve ser o quarto numero do artigo anterior, até a
palavra outrem. Vide, entretanto, sobre aadopção o que observei
nos arts. 432 e seguinte. .

Art. 465 - E' levar muito longe a obrigação de prestar alimentos,
ímpol-a aos affins, embora os da linha recta , A sogra alimentando o
genro!

Arts. J",75 a 564.
Arts. !~78 e 479 - O projecto supprime com razão a incapacidade

das mulheres para o exercício da tutela legitima ou dativa. E' espirito
louvavel do projecto leyantar nesta e outras instituições a condição civil
da mulher. ..

Arts. 484 e seg.-A instituição do protutor é de ímportação fran
ceza, e tem sido geralmente censurada, já pela diffículdade da escolha,
que não é pequena quanto a de tutor, já pela inutilidade demonstrada
do cargo. O protutor, diz Cavagnari, no seu estylo humoristico, é um
appendice do tutor, nasce e morre com elle, é um vice- tutor , ou antes
um tutor de reserva, uma especie de paraquedas , de procedencia pu
ramente [ranceza (Nuovi oriszonii, pago 223).

O que o Codigo Italiano denomina protutor é no Codigo Francez o
tutor subrogado - subl'oge tuteur - art. 420. O protutor é o tutor
que administra os bens, que o menor domiciliado em França possue
nas colonias, ou os que o menor domiciliado nas colonias possue em
França.

Em vez de pro tutor com as attrihuições que o projecto do codigo
lhe 'confere, mais vale o tutor ou o curador ad hoc, que o nosso direito
instituiu para os casos em que o tutor deve ser substituido ou assistido
e que melhor correspondem á conveniencia dos casos particulares ;
além do que temos tambem para o processo de menores interessados o
curador á lide e o curador geral dos orphãos. O art. 453 já fez uso do
curador especial.

Penso, pois, que devem ser eliminados os arts. 484 e 4·89 e as res
pectivas remíssões'nos artigos seguintes.

Actualmente se preconiza como garantia principal dos interesses
do orphão a acção eífectiva do juiz, e assim dispõe-se no recente Codigo
Civil Allemão. E' o principio já adoptado nas Ordenações do Reino, e
delle decorre o systema do direito patrio na organização da tutela.

Art. 529, § 10 - A phrase si forem, etc., applicada ao pae, não tem :
sentido. Porque seria prohibido ao pae requerer interdicção do filho,
si é permittido ao conjuge ou a qualquer parente proximo? Appli
cada ao tutor, é inutil, porque é só no estado .de minoridade que a
tutela existe. .

E que quer dizer - prozimos á maioridade?
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Melhor se diria: A tutela dessas pessoas deve ser pedida:
1. o Pelo pae, mãe ou tutor;
2. o Etc.
Art. 530, 30

- O projecto não se refere naturalmente a todas
as pessoas sobreditas, porque não se concebe a minoridade de al
gumas.

Art. 538 - A confusão do patrio poder com a tutela do filho
maior interdícto é inconveniente. Si o filho já foi emancipado, como
a tutela do,pae ou da mãe pode ser a continuação do patrio poder?
O usofructo dos bens dos filhos-familia, que é elemento do poder
paterno, nunca poderia pertencer ao pae ou mãe que fosse tutor do
filho maior interdicto ,

Neste capitulo o projecto denomina tutela .o que no direito patrio
se chama - curatela, Não ha motivo para alterar-se a denominação,
que é conforme ás tradições do direito.

Arts. 565 a 601 - Na exposição de motivos o autor do projecto
reconhece que a posse é a matéria de direito privado - que mais tem
resistido á penetração da analyse e ás elucidações da doutrina.

O autor dá testemunho proprio dessas difficuldades , já na expo
sição dos motivos, já no texto do projecto. Naquelle trabalho, aliás
de tanto merecimento em outros assumptos, o autor vacilla sobre o
conceito da posse, e em suas applícações, contradizendo-se algumas
vezes. .

Assim que, ora acceita a theoria objectiva de Ihering, ora a do
Codigo Civil Allemão, que pouco se parece com el1a. Admitte a quasi
posse dos direitos, mas não a define - deixando a explicação paTa a
sciencia, afim de não estorvar o desenvolvimento dos institutos a que
pudesse ser applicada, .

No projecto do Codigo funda a noção da posse na situação de
facto correspondente ao eaercicio pleno ou limitado da propriedade
(art. 565); mas, confere a posse ao credor piçnoraticio, ao locatario, e
a todos os que teem o direito de possuir cousa alheia, os quaes certa
mente não exercem funcções de proprietarios (art. 566). Transmitte
ao herdeiro a posse de todo possuidor, sem advertir que a de
alguns, dos referidos no art. 566, extingue-se com a morte do titular
(art. 569). .

Não discutiremos as questões mais escolasticas,do que legislativas,
sobre a determinação da idéa de posse, sobre ofundamento da protecção
possessoria, sobre ser a posse um direito ou um facto, etc.

O que cumpre elucidar no momento actual é si convém manter o
instituto da posse, qual existe entre nós. segundo a doutrina romana e
os desenvolvimentos que lhe deu o direito canonico, ou si é preferivel
amplial-o a outros casos da vida jurídica.

O anirnus domini, gerador da posse na doutrina Savignyana, é
repellido por Ihering, que faz consistir a posse na detenção protegida

f·l,.
1/:/1
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pela lei segundo os casos particulares (Obras escolhidas, tomo 11,
pag.245).

Esta noção tem o defeito de não definir a posse em sua natureza
intima, e contradiz talvez o principio, preconizado por Ihering, de que
a posse é defendida como propriedade supposta; mas, tem o mereci
mento de se poder applicar a defesa da posse a quaesquer casos, con
forme as necessidades da pratica, sem a incoherencía da doutrina ro
mana, que, assentando a posse no animus rem. sibi habendi, a reco
nhecia, entretanto, nos casos que Savigny denominou deposse derivada,
e naquasi posse dos direitos de servidão.

No direito moderno a posse não é mais baseada no animus domini,
mas no poder elfectivo sobre a cousa. Exprime-se assim o Codigo Civil
Allemão, no art. 854 ; ou, segundo a noção mais explícita do art. 64
do Codigo do cantão de Zurích , a posse adquire-se pela manifestação
de um podei' material sobre a cousa com a vontade de exercel-o no
propl'io interesse do agente.

Esta noção dá logar á applícação do instituto da posse a todos
os casos em que, sem os attributos do dominio, o detentor da' cousa
use della no seu interesse, definido pelo proprietario, como o credor
pignoratlcio , o locatario , o commodatario, etc.

A noçãose applícaría tambem á posse dos direitos que se exercem
in re aliena, pois que todos elles, com excopção da hypotheca, ma
nifestam-se comodeterminada dominação sobre cousas alheias, ou como
elementos destacados do exercício da propriedade.

Ora, não se póde duvidar da conveníencia de ampliar os bene
ficios da protecção possessoria a situações juridicas , que se realizam
pela detenção das cousas , facultada pelo proprietario no interesst: dQ
detentor, como a do locatario , do commodatario, do usofructuario, do
credor pignoraticio, etc. Embora não relativamente aos proprietarios,
contra os quaes bastariam osmeios derivados das relações do contracto ,
ao menos relativamente a terceiros, que pudessem perturbar aquellas
situações, o uso dos interdictos possessorios seria de todo proveito ju
ridico . Tal era o direito prussiano, mantido no Codigo Civil Allemão,

.no Codigo de Zurich e em outras legislações.
O que cumpre é não conceder o direito de posse sinão sobre cousas

-r-r- em que se tenha e exerça poder effectivo - ou taes cousas sejam
objecto de direito real, ou de direito de obrigação. Com esta limitação
evita-se o vago, que Ihering antevia, e os despropositos, que temos pre
senciado, de pedir-se manutenção de posse contra a penhora imminente
por excussão de sentença, ou contra o exercício das funcções da auto
ridade ou de direitos particulares.

O art. 601 é obscuro. Melhor seria dizer :. Perde-se a posse das
cousas pela extincção do poder elfectivo que nellas se exercia.

. Arts. 602 a 756 - Os arts. 605 a 607 estabelecem modificações
no direito actual sobre os modos de se transmittir a propriedade im
móvel entre vivos, a ínscripção e o endosso do titulo. Os Drs. Teixeira
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de Freitas, Lafayette, Didimo e outros já pensavam que a transcripção
era a fórma solenne-da tradição em nosso direito. O endosso dos titulos
consta da lei Torrens, que não foi dada á execução.

Art. 614 - Consignação p01' - apresentação.
O projecto usa aqui do termo - transcripção , quando antes

dissera - inscripção , lVInlhor é conservar a palavra inscripção para
todos os casos de transmissão de immoveis , ou de constituição de
hypotheca e penhor agricola.

Art. 615 - Juizo das preferencias?
Art. 632 - O projecto não exige a boa fé como requisito da

usucapião trintenaria , Penso que procedeu bem; essa exigencia
estava em contradicção com a prescripção da reivindicação, para cuja
excepção não se requeria a boa fé do prescribente ,

O art. 667 que é copia do art. 1.464 do projecto Coelho Ro
drigues, é obscuro, e sua matéria deve ser meditada; pois que altera
o modo de construcção nos povoados, e está .em contradicção com
o art. 669.

Tratando-se de construoções não se disse a que distancia da linha
divisória dos terrenos pode o constructor de predio urbano abrir
janellas lateraes.

O art. 681, como está redigido, dá legar a disparates jurídicos.
Devera-se dizer: Oproprietario de um, immooel não perde o dominio
antes de inscripto no reçistro predial o titulo da alienação, o que
aliás está dito no art. 605 A.

Art. 697 - Não é conveniente usar da palavra prescripção, em
vez de reqras , sobretudo tratando-se do usucapião, que tambem se
chama prescripção . .

Art. 698 - Conviria. abreviar o prazo. Custa a se conceber
discussão sobre o domínio de um movel , de cuja posse o proprietario
está privado por 30 annos. E tal usucapião ou prescripção de
longuissimo tempo, nunca foi applicada a cousas moveis.

Arts. 738 e 739 - A determinação do prazo é modificação, aliás
conveniente, do direito em vigor.

A disposição do art. 740 serve de solução a questões forenses
muito debatidas.

Arts. 757 a 774 - As disposições do projecto sobre o direito
autoral parecem-me perfeitamente formuladas, e considero-as das mais
bem meditadas do projecto .

A exposição de motivos as justifica proficientemente, posto que
o autor duvidasse da natureza elo direito de que se trata. Eu não
duvidaria em considerar o direito autoral como de propriedade, e daria
ao capitulo VI deste titulo a inscripção --- propriedade luteraria,
artistica e scientifica - ou de modo mais simples -:-.propriedade
industrial. Comprehenderia tambem no assumpto - a propriedade
das invenções, das firmas e marcas de fabricas que o podem ser
também de estabelecimentos civis ou producções agricolas.

oi
,\

';.:
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Si o trabalho humano é o principio gerador da propriedade,
como já parecia a Thiers - de la Proprieté ; si o producto do tra
balho primitivo ou derivado por successão singular ou universal
é o que constitue os bens, cujo nominio se legitima pelo respeito devido
á personalidade humana, não vejo propriedade mais legitima do que
as producções concretizadas da actividade intellectual dos homens,
uma vez que sejam susceptiveis de apreciação economica,

Arts. 775 a 852:
Art. 775 -Na expressão -1'endas constituidas sobreimmooeis :-.

ampliou-se a noção do art. 6° do decreto n , 169 A, de 19 de janeiro
de 1890, transcripta da lei de 24 de setembro de 1864, que deduziu
do assento de 9 de abril.de 1772, § 8°, in-fine -legado de prestações
de alimentos expressamente consignado no immouel . Esta consignação
nunca esteve em uso no direito patrio, nem as dos sensos teservativos
ou consignativos. O moderno Codigo Allemão admittiu que o immovel
pudesse ser onerado de prestações em favor de alguma pessoa bene
ficiada com as prestações; mas não vejo motivo para a creação do tal
encargo, que fraterniza com os dos antigos vincules.

Art. 794 - Este artigo consagra uma íniquídade, eximindo o se
nhorio da obrigação de indemnizar as bemfeitorias, no caso de
deterioração do prédio, e sobretudo no caso de caducidade, pela falta
de pagamento, das pensões por tres annos; o que nunca se praticou.

Si a emphytheuse tem logar em terrenos incultos ou não edi
ficados, que deterioração é possivel equivalente ás bemfeitorias?
E que comparação tem a importancia de tres annos de fóro como valor
das bemfeitorias, ás vezes edificações de grande custo? Pronuncie-se
embora a caducidade, cuja applicação deverá começar da sentença,
sem prejuízo do foreiro purgar a móra durante a demanda, porém
assegure-se ao foreiro a indemnização das bemfeitorias existentes no
terreno aforado.

Si o possuidor de má fé póde ser indemnizado de bemfeitorias
necessarias ou uteis, como privar de tal indemnização a um quasi pro
prietario, ao titular do dominio util do immovel ? !

Art. 795 - O autor formulou este artigo com a preoccupação do
nenhum valor do dominio util, que nas povoações, ao menos, é sempre
muito mais importante do que o dominio dírecto , A disposição deve
ser supprimida.

Art. 796 - Em vez de - mediante opagamento de um capital-,
eu diria - mediante a indemnizaçâo das bemfeitorias .

Art. 810 - E' grave defeito de redacção inserir entre paren
theses, e no final do artigo, a denominação do instituto que se define.
E a definição é deficiente, visto a noção conhecida do usofructo ,
Como está formulada, a definição conviria tanto ao usofructo, como ao
commodato e .talvez á locação. Pensam muitos escriptores que os
códigos devem se abster de definições, mais proprias.de obra scientifica
do que de legislativa; além do que, ommis difinitio pericuiosa,
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Entretanto, uma boa definição é nos codigos preciosa synthese do
instituto de que o legislador trata; contém regras de direito essenciaes
da instituição e dispensa disposições particulares. .

Art. 821 - E' viciosa a phrase - em que o direito lhes concede
esse direita,

Art. 835. Quando... quando.
Art. 848. Veja-seo que dissemos ao art. 775.
Oque quer dizer-livre disposição da administração dos bens?
Esta observação, a que fizemos sobre os arts. 821 e 835, as que

temos feito" anteriormente, e muitas que se poderiam fazer, revelam
defeitos graves na linguagem do projecto, cuja redacção deve ser
cuidadosamente revista.

Arts. 853 a 995:
Art. 855 - Com a disposição deste artigo cessamas duvidas sobre

a impossibilidade de um condomino hypothecario, sem o accórdo dos
outros, sua quota do ímmovel, embora divisivel- compare-se com
o art. 4°, § 8°, do decreto n , 169 A, de 19 de janeiro de 1890.

Art. 856 - Accrescente-se da quitação.
Art. 868 - Em vez de --' os seus consortes na lide - diga-se

os coobrigados.
Al·t. 880-As palavras-de novo-parecem de mais.
Art. 881 - A disposição deste artigo, que coarcta o direito

existente, evita as duvidas suscitadas sobre o conflicto do penhor
agrícola com a hypotheca.

Em vez de - sem o consentimento e a irueroençâo - melhor se
diria - sem a anmuencia .

Arts. 887 e 888 - Caução de titulos é penhor de titulos.
São, pois, viciosas as expressões- equivale ao penhor, é equi

parado ao penhor:
Art. 889 - Conforme o seu valor. O projecto não declara quaes

os contractos que para sua prova exigem instrumento publico ou
particular segundo o seu valor. Sobre este ponto importante, que não
é de processo, si não de direito material, chamo a attenção dos revi
sores do projecto.

Art. 894 - O endosso dos titulos commerciaes não é caução,
é transporte ou cessão, pelo que parece inutil a disposição do artigo.
Ou exprime que não é necessario o endosso dos titulos commerciaes
dados em caução, quando transferiveis á ordem?

Comprehende-se que o instrumento da caução contenha essa
transferencia, mas o artigo não é claro.

Art. 896 - O projecto exige a inscripção do penhor de titulos de
bolsa, que o direito actual não exigia, e que póde molestar a cele
ridade dos contractos mercantis.

No art. 777 s6mente se tornou dependente do registro a con
stituição ou transferencia de direitos reaes sobre immoveis, e tal
é a disposição do art. 996'.
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Mantenha-se embora a necessidade do registro para o penhor
agrícola ou pecuario , cujo objecto é accessorio de immoveis. Mas por
que estendel-a ao penhor, de moveis ou de titulos de credito, que
não forem escriptura de hypotheca ?

Art. 903 - E si um objecto unico não for equivalente a divida?
Art. 909 - O artigo indica apenas o primeiro termo da acção.

Seria melhor referir-se ao processo do art. 866 com a reducção do
prazo de 10 dias a 24 horas, ou formular-se outro processo mais
expedito ainda.

Art. 911- Com que fim?
Art. 914 - A antichrese serve á amortização da divida, primeiro

á dos juros, e depois á do capital, na fórma do art. 1.133.
Deve-se, pois, supprimir os dous paragraphos, e redigir do

seguinte modo o final do artigo - e o di1'eito de applica» os ren
dimentos á amortizaçâo da divida, conforme seconuencionar :

Art. 934 - Prooarem-se bens?
Art. 935 - O artigo reune duas hypotheses de natureza e effeitos

diversos: a faculdade de remir e a de dar lançador ao immovel hypo
thecado. Si o projecto se satisfaz com a exhibição do preço da avaliação
determinado no contracto, remido que seja ou arrematado o immovel,
deve este ficar livre ao executado ou ao arrematante. Como, pois, em
bargal-o p.or tempo indeterminado em segurança do restante da
divida?

Tal providencia seria admissivel contra o proprio devedor, que
tivesse remido o predio executado, mas injustificavel contra o arre
matante.

A disposição deve ser supprimida, assim como a dos dous
artigos seguintes.

Art. 938 - Inintelligivel. ,
Art. 941 - O projecto não distingue si na hypotheca judiciaria

coexistem os dous effeitos da sequella e da preferencia, ou si apenas
o primeiro, como declara o art. 108 do Reg. de 2 de maio de 1890.
Attríhuirem-se-lhe ambos os effeitos, como parece da redacção do
artigo, é impedir sem razão alguma o rateio entre credores do
executado insolvente.

Porque dar-se preferencia ao credor que primeiro penhorou os
bens?! .-

Art. 942, ns , 9 e 10 - E' inconcebivel a hypotheca legal sobre o.
immovel executado por acção real, no caso de ser a acção a de
reivindicação. Hypothecar em favor do exequente sobre o predio de
seu dominio ! !

Quanto á matéria do n. 10, dissemos em annotação ao artigo an
tecedente.

Art. 988 - Responsabilidade de que natureza e eífeitos ?
Art. 992 - Entre os casos de extincção da hypotheca o projecto

não contempla o da arrematação em hasta publica.
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. Art. 993 ---' Contra esta disposição veja-se Lafayette: - DÍ1'. das ..
cOZlsas,§ 250, noto 21. - Em que aproveita a terceiros que valha um
direito real extincto?

Art. 994. A disposição não é especial ao pagamento das dividas
hypothecarías sinão commum ao de todas as dividas.

Deve, pois, ser transportada.
Arts. 996 a 1.007 :
Art. 996, § 4°- Contém uma providencia sem fim determinado

no projecto.
Art. 999 - Disposição nova.
Art. 1.001 - O artigo devera terminar na palavra immooei, A

phrase final é inutil e contém uma inexactidão, porque só aos pos
suidores de direitos reaes adquiridos depois do contracto de alienação
aproveita a falta da inscripção desse contracto , salva a possibilidade
de qualquer credor penhorar efficazmente o immovel do devedor, cuja
alienação não tiver sido registrada. :Mas nem por isso se póde dizer que
o immovel não inscripto fica sujeito á solução de obrigações pessoaes.

Arts. 1. 008 a 1.213:
Art. 1. 071 - A expressão - em reçr« - torna obscuro o sen tido

e é contradictada pelo final do artigo. Penso que deve ser supprimida
aquella expressão.

Art. 1. 073 - A proporção entre a prestação penal e a obrigação
principal é de toda a justiça, como já prescrevia a Ord., L. 4°, tit , 70.

Art. 1.110 - Eu accrescentaria salvo em oirtude de acto absolu
tamente prohibido jJ01' lei. Não ha obrigações moraes que se devam

\ cumprir com infracção de preceitos legaes de ordem absoluta. Os pa
gamentos feitos em tal caso dão logar á repetição (Sacantínerie ,
Precis, ns, 854e1.172. Sarombíere , Theorie desOblig., ao art. 1.133
do Cod. Civ. Fr., n. 29. Aubry et Bon., Cons., §279, 3°, e nota 26).

Art. 1.115~ Para que faça o credor o seu direito!
Art. 1 .129 - Tal era a antiga doutrina, inspirada contra as usu

ras, mas actualmente abandonada.
O Codigo Civil Portuguez mantem-n'a apenas na cessão de créditos

litigiosos (art. 786). .
Art. 1.130 - A expressão - preferencia sobre elle - torna ob

scuro o texto. Melhor se diria - preferencia a elle ou preferenciasc
subrogado.

Art. 1. 148 - Sempre me pareceram defeituosas as locuções-
obrigações nullas - obrigações onnuüaoeis, .

Salvo casos rarissimos , em que o acto, nullo de pleno direito,
nenhum effeito póde ter, como si o instrumento é destituido de forma
lidades ossencíaes, ou versa sobre objecto absolutamente prohibido, ou
é de pessoa reconhecidamente illegitima, toda nullidade depende da
acção e sentença, que a decrete.

Por outro lado, o acto annullavel não é annullado por acção e
sentença sinão porque é considerado nullo.

,J.
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A differença jurídica entre o acto nullo e o annullavel está em
que o primeiro não deve, nem póde subsistir; tanto em acção como
pela defesa é possivel allegar-se e pronunciar-se a nullidade; o segundo,
porém, subsiste, e produz todos os seus efíeítos, como acto valido que
é, emquanto não fôr revogado, e só poderá ser, na maioria 'dos casos,

. si o interessado na nullidade o quizer - quando actus est nullus fa
uore alicujus intelligitur si ipse velit.

Isto posto, parece-me que melhor se distinguiriam os actos vi
ciosos em actos nullos e rescindiveis, aos quaes corresponderiam 'as
acções de nullidade e de rescisão .

Art. 1.157 - Nada explica nem determina a phrase - quando ti
verem origem em principias de direito puôlico,

Art. :1 .158 - A indicação do art. 1.249 está errada. Deve ser a
do art . 1.149.

Art. 1.159 - Terceiro, e não um terceiro, O mesmo nos
arts. 1.161 e 1.164.

Art. 1 .168, 2° - Porque exigir-se a escriptura publica? Melhor
- seria adoptar-se para as transacções judiciaes ou extrajudiciaes a dis

tinccão do art , 1.169 .
.Continuo a insistir na conveniencia de tratar o projecto da prova

dos contractos.· •
Art. 1 .171 .- Na doutrina admitte-se a expressão - em regra

para se formular um principio que tem excepções.
Mas em um codigo essa locução é defeituosa, porque fica-se na

ignorancia das excepções. Já notei este defeito no art. 1. 071 .
Art. 1.172 - Direito a reclamar.
Art. 1 .187 - Nunca se considerou doação a remissão de parte

ou de toda divida. .
Neste caso dá-se apenas a renuncia de um credito', visto a au

saneia do animo de liberalidade que caracteriza a doação.
Penso que o artigo deve ser supprimido.
Art. 1.203 - E' innovação no direito pátrio. O Codigo Civil

Francez e outros assim dispuzeram. . '
Art. 1.213-Modo, e não um modo. Tolerem-se as pe

quenas correcções de fórma, que faço á parte do projecto que
trata das obrigações, uma das mais cuidadosamente formuladas do
trabalho.

Arts. 1.214 a 1.259:
Art. 1. 220 - O texto é obscuro. Qual é a classe de negocios em

que não-se usa da acceitação expressa? Qual O prazo conveniente para
se presumir a acceitação ? .

Trata-se da acceitação tacha, que sómente se póde induzi!' de
factos comprobatorios da vontade, como advertem Savigny, Giorgi
e outros.

- O artigo allude talvez á offerta, entre correspondentes, de generos
proprios do commercio daquelle a quem a proposta é feita. .

c. c. - voi. II 10



- 146-

Mas será conveniente transportar para o Codigo Civil o uso que o
nossoCodigo Commercial, art. 127, não acceitou mesmo para os negocios
mercantis?
. Art. 1.222 - Sobre os casos em que não ti necessaria acceitação
expressa veja-se a observação do art. 1.220. E' preciso indicarem-se
esses casos.

Art. 1.224 - Fórma especial para sua pl'ova ou validade. Ahi
está a distincção entre forma para a prova e para a substancia do con
tracto, que o projecto desconhecera no art. 142.

O arrependimento é possivel si, pela convenção ou em virtude
de lei, o instrumento era da substancia do contracto; e, neste caso,
como exigirem-se indemnizações pelo arrependimento de contracto
que não chegou a ser realizado? Si o instrumento, porém, não era da
essencia do contracto, sinão apenas exigido para sua prova, realizado
ficou o contracto, do qual não é admissivel que uma das partes se
arrependa.

Art. 1.225 - Eis a promessa, ou a convenção do contracto fu
turo, que obriga a contractar validamente sobre o objecto em questão.
Neste caso, quando ainda não existe o contracto definitivo, que de
pende de fórma especial, o arrependimento deverá ser possivel, salvas
as indemnizações ,

Art. 1.226 - O pedido de valer a sentença como contracto de re
quisitos essenciaes, que não foram observados, parece-me o de uma dis
pensa judiciaria das prescripções legaes para dar-se vida ao contracto,
que não tinha exístencia juridica ,

Art. 1.227 - E a sentença ficará sendo o titulo do direito real, por
exemplo: o da compra e venda, ou da hypotheca, que se devia cele
brar por escriptura publica, sob pena de nullidade ! !

Art. 1.229 - Os contractos, quaesquer que sejam, devem ser
interpretados pelo seu conteúdo, nem mais, nem menos.

Art. 1.230 - A segunda parte do artigo é inutil porque contém
a mesma noção da primeira.

Art. 1.232 - Na duvida. . . Esta locução torna incerta a dispo
sição, Quando se poderão revogar os actos bilateraes ou quital-os de
fórma differente daquella por que houverem sido contractados? A Ord.,
L. 3°, tit. 59, §§ 9° e 11, está em desuso.

Melhor seria assentar em que o distracto seja feito pela fórma
exigida para o acto, e a quitação dada por qualquer instrumento que
a comprove. _

Art. 1.233 - Tradição de uma cousa é expressão que não se
applicaria á dação de uma quantia de dinheiro. Seria mais correcto
dizer: dar U1n dos conirahentes qualquer cousa a titulo de arrhas .

A palavra arrhas, no sentido do projecto, isto é, em signal e fir
meza do contracto, não é empregada no direitopatrio.

Art. 1.242 - Ter elle ignorado a existencia dos vícios. " elle
pôde afastai-c .

I
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Art. 1.246 - Reduz convenientemente os prazos actualmente
estabelecidos.

Art. 1.251, 3°- A necessidade do adquirente chamar o alheador
(não alheiador) á autoria está prevenida no art. 1.259 .
. Arts. 1.260 a 1.328:

Arts. 1.260 e seg.- Nem a respeito do contracto de compra e de
venda, nem a respeito de outros, o projecto tratou da lesão enorme, ou
enormíssima, o que parece uma lacuna. '

Art. 1.290 - A proposito do direito de presumpção, conviria con
signar a obrigação, que tem a União, o Estado ou o municipio de of
ferecer ao proprietário o immovel expropriado pelo valor da des
apropriação, no caso de não se verificar o fim para que foi desa-
propriado . .

Art. 1.304 - A definição é deficiente porque não contém o animo
da liberalidade, que a palavra - gratztitamenté - não exprime. A des
locação de uma vantagem de um para outro patrímonío, embora gra
tuita, póde significar uma renuncia, e não uma doação. Ha doação
na renuncia de servidões, de heranças e legados, da prescripção na
remissão de dividas? Em todos estes casos o patrimonio do renun
ciante perde uma vantagem em favor do patrimonio do remettido.

E' doação o contracto pelo qual uma pessoa transfere a outra por
liberalidade cousa do seu patrimonio.

Art. 1.306 - Eu diria antes: a doação não perde o caracter de
liberalidade, etc.

Art. 1.307 - Em vez de - as liberalidades - diga-se - as
doações.

Arts. 1. 329 a 1. 499 :
Art. 1.331 - Pôde elle pedir uma reducção, etc ..
Seria melhor dizer - pode este pedir a reducçâo proporcional do

preço.
Art. 1.369 - Qual será o lapso de tempo relativamente curto?
Art. 1.4.13 - E o empréstimo feito a outros incapazes?
Art. 1.427 - Não sei como se possa compensar a restituição de

depositos; será possivel, quando muito; a retenção de um até a en
trega do outro, ou a exigencia de caução.

Art. 1.492-No silencio do contracto cabe ao editor, etc. Por-
que não se permittir o accôrdo das partes sobre este ponto importante?

A expressão sublinhada é do projecto Coelho Rodrigues.
Ar~. 1.500 a 1.562:
Art. 1.500 - Segundo a noção vulgar do contracto de sociedade

a definição do projecto seria deficiente. Para que a sociedade' se con
stituisse não bastaria a combinação de esforços ou recursos dos con
trahentes, era necessaria a communhão de cousas; non est societas
sine commissione, dizia o presidente Favre.

Tambem não era simplesmente a realizaçâo de um fim commum
o que caracterizava a sociedade, mas a obtenção de lucros communs,
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para serem divididos entre os associados. Porém esta noção, que as
senta ás sociedades commerciáes, ou ás sociedades civis de proveitos
'materiaes, não abrange as sociedades litterarias, artísticas, acientifícas,
recreativas, de montepio, de caridade ou religiosas, que não podem
deixar de ser consideradas no systema do direito privado .

. O Dr. Coelho Rodrigues no art. 865 definiu bem aquellanoção
'antiga do contracto de sociedade. O proiecto do Dr. Clovis Bevilaqua
a amplia de modo mais conforme,aos moldes das novas figuras da so
ciedade, definindo-a pela combinação dos esforços e recursos dos con
trahentes pal'a a obtenção de 'Um fim cornmum, Qual existe nos codi
gos, diz um escriptor, à sociedade é um instituto atrophíado ,

Art. 1. 506 - Em caso de duvida é' expressão vaga. Melhor se
diria - no silencio do contracto .

. Art. 1.528, 4° - Ha muitos casos em que a morte, insolvencia,
fallencia, ou incapacidade de um dos socios, não dissolve a sociedade,
mesmo quando esta não for constituída em fórma de companhia.

A hypothese do texto é hoje a excepção e não a regra ... Poder
se-hia, entretanto, accrescentar ao n. 4 salva disposição do con
tracto ou estatutos em contrario (vide arts. 1.531 e 1.532).

Art. 1.537, paragrapho uníco - E' obscuro. Porque referir a
'quota do socio .de inclustria somente aos lucros e fructos do capital dos
outros socios? O socio de industria não deve ser obrigado a reposi
ções por perdas; porém esta idéa não está consignada no paragrapho
unico .

Arts. 10M3 a 1.680:
Art , 1. 563 - De prejuizo, e não de um prejuizo: .
Art. 1. 584 - Como acerca do usufructo, contém-se aqui, entre

parentheses, no final do artigo, a denominação do instituto, definido!
Art. 1.602 - Qual o artigo a que se faz remissão?
Art. 1.624 - O projecto adopta - disposição do art. 262 do Cod.

Com. Em direito civil a concessão do prazo ao devedor, sem consen
timento do fiador, não importava na liberação da fiança (Vinnius,
Quest sel., L. 2°, Capo 42). Todavia a questão era controvertida, e
parece conveniente a solução do projecto ,

Art. 1. 864 - Arbitradores, não arbitros,
Arts. 1. 681 a 1. 727:
Art. 1.681 - E' uma regra de direito desnecessaria no Codigo.
Art. 1.682 -' Pela primeira vez regula-se no nosso direito o facto

da insolvencia do devedor civil, que o art. 240, §§ 5° e 6°, do Reg.
de 26 de abril de 1865 indicou para certos effeitos relativos á hypo
theca. Sabe-se que a fallencía civil, ou a applícação ao devedor civil in
solvente dos favores da fallencia, é um postulado da sciencia actual
'( Challe, Des (aillites en droit compare, 1° vol., ns. 27 e seg.).

Art. 1.693 - Maioria dos creditos. Seria melhor exigir-se a re
presentação dos tres quartos dos creditos,como nas concordatas ami-
.gaveís do commercio , '

, >,

" .I

" .I
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Art. 1.708 - Fica-lhe salvo o recurso de aggravo. Esta e outras
disposições de processo podem-se afigurar offensivas da competencia,
que a. Constituição assegura aos Estados, de regular o direito proces
sual. Mas, além de que é duvidoso, si pertence ao processo, a ma
teria dos recursos não a sua fôrma, não se pôde recusar á União
Federal a competencia de assegurar a efficacia das instituições do
direito pelos meios que entender convenientes.

E' difficilimo traçar-se a esphera da actividade da União e dos
Estados na promulgação do direito material e de processo; e que pe
rigo enorme não ha em submetter-se a applicação dos institutos de di
reito á fôrma de processo, que lhes quizerem dar as differentes legislá
ções dos Estados!

Arts. 1.728 a 1. 772:
Art. 1.739 - A limitação a tres mezes de posse do inventariante

é modificação do direito existente, que a mantém emquanto dura o
inventario. E como conciliar com a posse dos herdeiros a administração
de inventariante? Bastaria para as necessidades da pratica, a posseesta
tutaria dos herdeiros, qual actualmente existe, e o art. 1.738 reconhece.
O final do art. 1 .741 contradiz o enunciado do art. 1.739 nesta parte.

Art. 1.771 -Disposição inutil.
Arts. 1.773 a 1.796 - Nesta parte doprojecto fez o autor mo

dificações profundas ao nosso direito actual, umas já acceitas por va
rios codigos, e outras reclamadas pela evolução do direito.

Assim que, o projecto supprime a incapacidade dos filhos espu
rios para a successão, e para tal fim equipara os filhos legitimos aos
filhos naturaes reconhecidos; chama a successão o conjuge superstite
de preferencia aos collateraes do defunto, e em certos casos com os
descendentes e ascendentes; contemplao irmão unilateral pela metade
do quinhão devido ao irmão germano; estabelece a successão legitima
collateral só até o 60 gráo; consagra o direito de successão ao filho
adoptivo na falta de descendentes ou ascendentes.

Nada temos que oppor a estas innovações, que a consciencia dos
juristas presentia. . .

Quanto á successão do filho adoptivo já dissemos relativamente á
adopção, instituição romana destinada á creação de familia ou paren
tesco artificial, quasi sempre por intuitos politicos, e de cuja applica
ção pratica não temos noticia em nossa vida juridica .

Art. 1,776 - A locução- sômente dos adquiridos - é obscura,
Fica-se na duvida si a regra procede ou não, quando a mulher tem só
mente meação nos adquiridos. .

Art. 1.778 - Quando haverá desigualdade nas quotas dos as
cendentes? Quando representados singularmente, ou para um casal.

Art. 1.781- Não vejo razão para preferencia de adoptante aos
avôs naturaes na successão do adoptado,

Art. 1.784 - Muitobem. Si a herança legitimatem por substracto
a unidade e solidariedade da familia, ninguem pôde ter mais viva con-
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sciencia dessas relações domesticas, na ausencia de descendentes e
ascendentes, do que o conjugo do casal extincto pela morte do
companheiro.

Art. 1.796 -Deve-se accrescentar-nos termos do art. 1.945.
A razão é que só os descendentes são obrigados á collação, instituto que
antes convém restringir do que ampliar, porque é antipathico, offen
sivo da faculdade da livre disposição dos bens e dos sentimentos de
familia. A·doação a um filhoremedeia ás vezes necessidades, que outros
filhos não sentiam; outras vezes é o meio pelo qual o pae revela sua
gratidão a um filho por serviços que outros não lhe quiseram prestar.

Arts. 1.797 ai. 973 :
Art. 1.797 - A noção que o projecto nos dá do testamento nada

exprime. Qualquer escriptura é um acto solenne e revogável.
Art. 1.799 - O projecto acabacom os testamentos de mão com

mum, muito usado entre nós.
Art. 1.800, 4° - A viuva, no caso do art. 261), não é incapaz de

testar; só não O póde fazer em favor do marido.
Art. 1.801 - Porque não de outros bens, como os adventicios,

uma vez que respeite no testamento a successão necessaria do pae,
ou disponha para o caso de vir o pae a faIlecer?

No direito romano e patrio, pelo qual o filho-familia não póde fa
zer testamento, comprehende-se a excepção consignada no artigo, por
que só a respeito dos bens castrenses e quasi castrenses, o filho é re
putado pater familias. Mas o art. 1.800 supprime aqueIla incapaci
dade do filho-família, e, a meu ver, judiciosamente.

Art. '1.805 - Cinco testemunhas idoneas. Quaes as condições de
idoneidade das testemunhas? Ou prevalecem as dos arts. 152 e 1.820?

Art. 1.810, 2° - Sellado com o sinete particular do testador,
como se deve entender pelo n. 3°, lettra b.

N. 3°. Sobre o dorso. O auto de approvação deve ser lavrado
na parte exterior do testamento fechado e seIlado? Como fazer-se ahi
tudo quando é exigido no auto de approvação ? Si o testamento, po
rém, tem de ser aberto para lavrar-se o auto em seguida, ou no re
verso da ultima folha da cedula testamentaria, as expressões - no
dorso do papel ou do inoolucro do testamento - vêm augmentar as
duvidas que, pelos assentos da Casa da supplicação não ficaram com
pletamente removidas. Nesta materia toda ambiguidade é fatal.

Art. 1.811 - E si o tabellião assim o declarar, essa declaração
suppre a da testemunha? Muitas vezes se tem suggerido a duvida.
E, si uma 6a testemunha assignar pelo testador, tal interferencia an
nuIlará o testamento, ainda que essa testemunha fosse presente a todo
o acto?

Art. 1.840 - Porque annuIlarem-se as disposições para o suffra
gio da alma do testador, ou de terceiros?

E' uma pratica inveterada e pia, que não offende interesse algum
j uridico ou social.

/

, '}



-UH -

Art. 1.841 - O disposto no artigo deve-se entender no caso em
que o testador não designe o estabelecimento de caridade fundado ou
que se tenha de fundar.

Art. 1.881 - Filhos ainda não concebidos? E si não forem con
cebidos, qui jW'is, quanto á instituição?

Art. 1.882, 10
-' E o conjuge?

Art. 1.884 - Faz do conjuge herdeiro necessario com os descen
dentes e ascendentes, conforme as distincções dos arts. 1.776, 1.777,
1.778 e 1.784.

Art. 1.907 - A;. revogação do testamento por escriptura publica
não é admittida em nosso direito, mas parece razoavel.

Art. 1. 9'1 8 - Requerer ... para. ordenar.
Art. 1.927 - E os credores do herdeiro - extensão conveniente

da faculdade de requerer a partilha, e que se funda no direito que
tem o credor de exercitar em seu proveito as acções do devedor
remisso.

Art. 1.928 - Em vez de - si os herdeiros tiuerem. capacidade
civil- deve-se dizer - si os herdeiros estiverem no ezercicio de sua
capacidade civil.

Art. 1.930 - Em vez de - não tem capacidade juridica - não
tem, o exercicio da capacidade juridica.

São cousas muito diversas ter capacidade juridica ou o exercicio
da capacidade juridica.

Art. 1.932 - Supprimam-se as palavras - o recurso da.
Art. 1. 937 - Neste caso que é o do art. 1.790, a herança é ar

recadada, inventariada e liquidada na forma das leis fiscaes.
Art. 1.954 - Deve-se entender - si forem confessadas; do con

trario far-se-hia um pagamento coagido independente de acção e
sentença.

Termino aqui as annotações ao projecto Dr. Clovis Bevilaqua,
obra de grande merecimento.

O exame de um projecto do Codigo Civil demanda o estudo apro
fundado de todas as materias do Codigo na situação estatica do di
reito patrio, e em confronto com as disposições semelhantes das legis
lações mais adeantadas e com a doutrina juridica em sua evolução
constante.

Trabalho desta natureza não poderia ser regularmente acabado
no prazo de tres mezes apenas, e por quem, de sciencia escassa aliás,
foi sempre interrompido pelos affazeres de um escriptorio forense dos
mais frequentados e por muitas outras occupações,

Tive que annotar o projecto de Codigo do illustrado Dr. Clovis
Bevilaqua quasi que exclusivamente com os minguados subsidios de
jurisprudencia já adquiridos na minha vida de magistrado e do fôro,
e que me pudessem accudir á leitura pouco meditada do projecto.

Peço, pois, ao meu egregio amigo Sr. Presidente da Republica
e ao digno Sr. ministro dos Negocios da Justiça, que me relevem as
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imperfeições deste trabalho, do qual não me incumbiria, smao por
ordem superior, e no intuito de collahorar em' serviço publico, que
reputo. de importancia capital. '
, " Sinto não ter correspondido, como esperavam talvez, á honrosa
confiança dell~s; m~sno curto prazo de que dispuz, empreguei quanto
esforço me fOI pOSSlvel para servir ao Governo com toda a lealdade.
'u S. Paulo, 24 de abril de 1901. - Dr , M. A. Duarte de Azevedo.

PAREOER

DO

Dr+ Coelho l10drigues ,)

Capital Federal, 12 de julho de 1901.
Illmo. Exmo. Sr. Dr. 10 secretario da Camara dos Deputados do

Congresso Federal.
Em obediencia ás ordens da Mesa dessa Camara, que me foram

transmittidas em officio de 12 de janeiro ultimo, tenho a .honra de
apresentar-vos, incluso, meu parecer sobre o Projecto do Codigo Civil,
iniciado pelo Sr. Dr. ministro da Justiça, redigido pelo illustrado
Sr. Dr. Clovis Bevilaqua e revisto por uma Commissão de juriscon
sultos, sob a presidencia do mesmo ministro.

O parecer consta de seis artigos, já impressos, para facilitar" a
sua leitura.

Na conclusão do primeiro, emitti, em globo, o meu juizo, que
procurei justificar nos seguintes, examinando o plano da obra e o
conteúdo do Titulo Preliminar e da Parte Geral.

Faltaram-me o tempo e a saude para examinar detidamente o
conteúdo da parte Parte Especial e a redacção de todo o projecto.

Entretanto, si ainda fór applicavel ao caso o art. 146 do Regi-
mento Interno, e não se considerar annullada, pela mensagem pre- )
sidencial de 17 de novembro do anno passado, a proposição do Se-
nado Federal, n. 35, de 6 de novembro de 1896, continuo ás ordens
da commissão respectiva, para dar lhe verbalmente quaesquer outras
explicações, que ella se sirva exigir de mim.

Illmo. Exmo, Sr. Dr. Carlos, de Novaes, 1\'1:. D. 10 secretario da
,Camara dos Deputados. - A. Coelho Bodriques.

) ";';
.! i



- Hi3-

JURISPRUDENCIA

CODIGO CIVIL - PROJECTO CLOVIS-EPITACIO - SUA GENESE E EVOLUÇÃO

Graças á honra com que se serviu distinguir-me a illustre Com
missão que constitue a Mesa da Camara dos Deputados Federaes,
tive a satisfação de ser ouvido sobre o novo Projecto do Codigo Civil,
cuja elaboração não.pude acompanhar e cujos trabalhos não pude
ver como desejava, á medida que iam sendo impressos, apesar dos rei
terados pedidos que fiz ao ministro e ao secretario da Commissão,

De um membro desta pude obter apenas o projecto com as
emendas correspondentes até o art. 1.007, o que muito me serviu, e
daqui lhe agradeço, mas não podia bastar ao meu fim.

Ao distincto commissario, encarregado da revisão typographica,
tambem mandei solicitar, debalde, duas ou tres vezes, a mesma
graça; de modo que só consegui ver todo o Projecto Clovis-Epi
taeio no Diario Olficial de 24 de novembro do anno passado.

Esse tal ou qual mysterio sobre um negoeiopelo qual me pa
receu, no principio, que o ministro desejava interessar-me, causou
me certa estranheza emquanto não li a « Varia» do Jornal do Com
mercio, a que me hei de referir mais adiante.

Com effeito, quando foi convidado, o Sr. Dr. Clovis Bevilaqua,
com sciencia e até applauso da minha parte, em razão de apparente
incompatibilidade, ou excessivo escrupulo do primeiro lembrado (1),
S. Ex, teve a fineza de communicar-me que o novo trabalho teria
como base o meu, tomando-se em consideração as criticas dos pare
ceres da commissão revisora de 1893 e da espeeial do Senado, de
1896. A essa fineza procurei corresponder, como o mais interessado
no aperfeiçoamento do meu projecto e o mais competente para in
formar sobre a correlação dos artigos não alterados, com os substi
tuídos ou supprimidos, no todo ou em parte, oiferecendo-lhe,assim
como ao douto revisor, os meus modestos serviços.

Estes, na occasião, me pareceram acceitos, e minha grata illusão
pareceu-me, pouco depois, confirmada pela publicação semi-official do
que entre nós se passara n'A Noticia de 1 de março de 1899, onde
se liam, entre outros, os seguintes topicos, a esta hora esquecidos :

« S. Ex. (o ministro) resolveu convidar para esse trabalho ao
Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, seu collega na Congregação da Faculdade

(1) O Exmo. Sr. conselheiro Costa Barradas, meu advogado na acção que
movi á Fazenda Nacional para haver o premio do meu contracto de 12 da
julho de 1890, approvado por um decreto do Governo Provisorlo, de {fi do
mesmo mez.
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do Recife... O plano formulado pelo Sr. ministro e exposto na carta de
convite ao Sr. Clovis Bevilaqua consiste em tomar como base do tm
balho o Codigo formulado pelo Sr. Coelho Rodrigues, que S. Ex.
reputa o mais completo e o mais perfeito projecto sobre o assumpto:

« Existem duas criticas a esse projecto ...
« Dessas criticas seriam aproveitadas as modificações rasoaveis,

incluidas outras que resultassem do estudo e critério proprios do
convidado, bem como de elementos que já enriquecem a litteratura ju
ridica do paiz, como sejam os codigos de Felicio dos Santos, de Tei
xeira de Freitas, etc. Feito isto, seria o projecto submettido ao Con- (
gresso, solicitando-se a sua approoação provisoria, para que elle
entrasse em execução por um espaço, por exemplo, de cinco annos; '
durante os quaes uma Commissão permanente de cinco ou sete
membros, jurisconsultos, advogados, altos funccionarios, etc., rece
beria todas as reclamações que apparecessem e estudal-as-hia devida
mente. Findo esse prazo incluidas as modificações resultantes d
estudo da Commissâo, seria então solicitada a approvação de.
nitiva do Codigo (2)... O Sr. ministro espera apresentar o projec o
ás Camaras antes de terminada a sessão legislativa deste anno.

« E devemos accrescentar que o illustre Sr. Dr. Coelho Rodri
gues, muito patriotica e desinteressadamente (3), offereceu-se pad
auxiliar o Sr. Clovis Bevilaqua nesse trabalho, cuja iniciativa é hon
rosissima para o Sr. ministro da Justiça (4). »

Em seguida A Imprensa censurou a escolha do Governo, entre
outras causas, porque, segundo ella, o Sr. Dr. Clovis tem um estylo re
buscado ou arrevezado e notavel pelosarchaismos e neologismos, que'
são causas incompativeis com a linguagem natural das leis e, sobre
tudo, intoleraveis em um codigo civil, destinado a conservar-se inal
terado, ao menos durante o tempo necessario para que a critica dou
trinaria e a pratica mostrem a necessidade de sua revisão.

(2) Todas essas ídéas são, em substancía, as mesmas que eu propuz l;as
Disposições Arlelicionaes Transitorias do meu projecto, a exemplo do que se·
fez em Portugal e na Hespanha, cujo Codizo foi revisto cinco annos depois de
promulgado. Mas, depois que se resolveu fazer obra nova e rapída, foi pre
ciso pedir' a sua approvação definitiva e, para facilitar-se o desideratum:
official da ultima hora, foi necessarío o cluipéo ele sol da illustre Commissão.
Revisora, com cuja autoridade se pretende subtrahir á discussão da Camara
dos Deputados o meu projecto, já approvado pelo Senado em 1896, e desde
então votado ao somno habitual das proposições antípathlcas ou índífferentes
ao Governo, ou aos ministros, que nem sempre se confundem com elle,

(3) O meu offerecimento foi gratuito, por motivos obvios, mas, ta.lvez por
isso mesmo, parecesse suspeito ao ministro.

(4) Essa iniciativa, attribnida ao ministro do actual Presidente da Repu
blica, sobre um trabalho contractado por este no Governo Provísorío, faz
lembrar a historia de Bavio com Virgilio e a resposta deste: .

« FIos eqooereiculos [eei, tulit alter lumores »,
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Pouco depois, sinão no mesmo dia do primeiro artigo d'A Im
prensa, um dos amigos mais notorios do accusado, a quem este
havia dedicado uma das suas numerosas obras, e que, então, ainda
me attribuia alguma parte na nomeação delle, procurou-me apprehen
sivo para perdir-me que respondesse «quanto antes, e ao pé da Iettra,
ao Ruy Barbosa» .

Ponderei-lhe que a cousa não era tão facil como elle suppunha
(5) e que mais prudente me parecia contornar a difficuldade : op
pondo ao juizo daquelle terrivel adversario os emittidos por diversos
jurisconsultos, a pedido do mesmo amigo, em uma Polyant!léa que o
editor do Sr. Dr. Clovis publicara na Bahia, e que devia produzir o
desejado effeito sendo reeditada' aqui. Depois de alguma hesitação
do meu interlocutor, accordámos nisto; mandámos vir da Bahia a
polyanthéa que foi publicada no Jornal do Commercio, sem onus do
dedicado amigo presente, e sem sciencia do ausente.

Chegado este e visitado por mim, em razão de relações par
ticulares, anteriores á sua nomeação, não lhe tratei da sua in
cumbencia, nem elle me alludiu a ella; mas aquelle seu amigo tor
nou-se mais assiduo no meu escriptorio, sempre a fallar-me do trabalho
do Dr. Clovis, do pouco que elle podia aproveitar do meu, das
modificações que teria de fazer no que aproveitasse; das excellencias
do Codigo Civil do :M:ontenegro, que ainda não conheço; da necessidade
que tinha de explicações sobre algumas partes do meu projecto, es
pecialmente quanto ás pessoas juridicas e ás fundações, e da con
veniencia que podia haver ou que havia de nos entendermos.

Respondi-lhe que, tendo offerecido meus serviços ao ministro,
que naturalmeute havia transmittido o offerecimento ao Dr. Clovis, e
já tendo estado com este, sem que elle me fallasse do assumpto (e
podia accrescentar, sem que, até aquella data, me pagasse a visita de
mera cortezia que lhe tinha feito), estava entendido que a minha
posição para com elle só podia ser de auxiliar si elle tomasse por base
e desejasse melhorar o meu projecto, em vez do Codigo do Monte
negro, tanto mais quanto eu não acreditava, como elle, na possibi-

(5) A critica d'A lmprensa não podia ser respondida de outro modo por
quem, como eu, havia notado, na melhor das obras do Sr. Dr, Clovis, o Di
1'CitO da família, expressões como estas: vedação prohibitiva, eurythmia do
Dírelto ; Italiotas; tronco ancestral; consorciar (por casar); licença (por
dispensa de impedimentos); pojar; morbose; remaridar-se; clausula de
dotallzação ; cenogenese; doario ; maquía dotal; flexionar-se; teleologia (en
tenda-se fim) do dote; dotalicio como substantivo, synonymo de dote; al
truica; idionomlcos ; dissimiles, etc., etc. Essa tendencia gongorica persegue-o
até Quando quer corrigir o meu trabalho, como se póde ver, desde a primeira
pagina, onde a lei preliminar foi chrismada em introductoria e a primeira
palavra do art. 6°_ salvo, em vez de ser reduzida á fórma feminina, para
concordar com disposição, como cumpria e foi feita pela Com missão, foi sub
stítuida pela dicção salvante, naturalmente porque o revisor confundiu um
advérbio com um adjectívo, etc., etc. .
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lidade de outro original, rediqido e commentado em seis, oito ou dez
mezes de gestação (6).

Isto se deu no dia 22 de abril de 1899 e, no dia 24, appareceu,
logo em segundo logar, entre as « Varias» do Jornal do Commercio, a
seguinte que não me pareceu redigida pela Redacção, nem pelo
proprio Sr. Dr. Clovis:

« Tivemos hontem occasião de conversar ligeiramente com o
Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, que foi incumbido pelo Governo de con
feccionar o Codigo Civil Brasileiro.

O Sr. Dr. Clovis tem o seu trabalho bem adiantado e já lançouas
suas linhas geraes e articulou toda a parte introductoria ou geral, a
qual está sendo annotada, artigo por artigo. Mereceu sua especial
attenção o capitulo relativo ás pessoas juridicas, ponto esse obscuro da
nossa legislação e mesmo na doutrina scientifíca.

De accõrdo com as indicações do Sr. ministro da Justiça e Ne-
gocios Interiores, o Sr. Dr, Bevilaqua tomou por base do seu trabalho.,
o Projecto Coelho Rodrigues, agindo, porém, com a maxima liber-
aade.»

Depois desta « Varia» não estranhei mais o mysterio, de que ficou
rodeado, até afinal, ao menos em relação a mim, o trabalho do
Sr. Dr. Clovis, assim como os pareceres dos jurisconsultos primeira
mente ouvidos sobre elle, um dos quaes (exactamente o unico citado
na exposição do ministro) fez sobresahir a defeituosa redacção do novo
projecto e declarou, ao correr da penna, independente de pergunta,
que o meu « trabalho, julgado com extrema severidade, mediante pe
quenas correcções, a suppressão e a transposição de algumas materias,
poderia ter servido de base á construcção de um excellente codigo
civil, dos mais compendiosos que conhecemos» (7).

(6) Os gríphos, em geral, foram postos por mim.
(7) Justitia gUIE sera tamen ...Valham-me este juizo e o da Commissão do

Senado de 18<;)6 corno lenitivo tardio, mas completo, contra as censuras en
commendadas da Commíssão de 1893, o anno terrível do estado de sitio inde
finido.

Más o sabio mestre do direito não se limitou a esta reparação incidente, \ ,I

dispensada ao projecto mutilado pelo nosso ultimo codíücador.
S. Ex., o Sr. conselheiro Duarte de Azevedo, em uma critica, tão sum

marta como substanciosa, ao projecto Clovis-Epitacio, na qual não ha nada
que dispense a reflexão elo leitor, escreveu, no final da pago n. 4, o seguinte,
que a Commissão revisora não poude ou não teve tempo de pesar devidamente:
« Tenho acanhamento de fazer neste legar a observação de que a linguagem
do Codigo é muitas vezes defeituosa, mesmo sob o ponto de vista da verna
culídade, Este vicio, que não é pequeno em um codigo, desapparecerá com a re
visão. Peço licença para não tocar mais neste assumpto». Digoque a Commissão
não poude, porque, dos seus membros, circumscriptos ás ínstrucções elo ministro,
sepóríe dizer o que dizia Bacon de certos juristas: « Sermocinantur et
vincutislt.
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Apezar disso, apezar do voto do Senado,que será decisivo na
matéria (8), e apezar do Regimento da Camara dos Deputados do
Congresso Federal ordenar urna discussão preliminar de preferencia,
sempre que naquella Casa existam dous projectos sobre o mesmo as
sumpto e venha algum dellesá ordem do dia (9), a Commissão revi
sora não teve essa faculdade, indispensavel na hypothese ; natural
mente porque si a sua maioria preferisse o meu projecto, o futuro
Codigo poderia ser chamado Campos Salles-Rodrigues, em vez de
Clovis-Epitacio - como parece ter sonhado o joven ministro (10)"
cuja capacidade' reconheço e cujos multiformes triumphos estou ha
bituado a admirar, desde muito, sem todavia os invejar. .

Espero, portanto, que S. Ex. não leve a mal a minha tentativa
de disputar a preferencia regimental, pedindo á Camara, que se di
gnou consultar-me, a graça de ouoir-me separada ou conjunta
mente com o autor do novo e bem fadado projecto, que foi tão bem
acceito como foi repellido o meu, pelos ministros contemporaneos.

Tenho mais razão de pugnar pelo meu trabalho do que o meu
illustre competidor pelo seu. Este custou-lhe apenas um semestre de
redacção, durante o qual ainda lhe sobrou tempo para editar aqui
outra obra; aquelle custou-me, depois de 'quasi 10 annos de preparo
(H), cerca de 27 mezes de cuidados incessantes, inclusive perto de
cinco empregados nas duas revisões immediatas, a que submetti o
meu primitivo projecto, de 28 de agosto de 1892 a 11 de janeiro
de 1893.

(8) A proposição deste, referente ao meu projecto, e remettida á outra
Casa do Congresso desde novembro de 1896, é cencebida nestes termos:
({ Art. 1. 0 Fica o Governo autorizado a contractar com um jurisconsulto ou
com uma commíssão de jurisconsultos brasileiros a revisão do projecto do Co
digo Civil, organizado pelo Dr, Coelho Hodrígues, devendo apresentar o resul
tado desse trabalho ao Congresso Nacional na sessão de 1898, e solicitando
para isso a verba necessária »,

(9) Art. 146 do Regimento da Camara dos Deputados de 1899.
(10) Desculpe-me S. Ex. si é injusta esta suspeita, que se converteu em

juizo, depois que o vi, secrotarío irresponsavel e demíssível ad nutum do
Poder Executivo, assumir a presídencía da Commissão Revisora, composta
quasi exclusivamente de velhos servidores da Patria, venerandos pelo saber e
pelo caracter, com idade para terem filhos da sua idade e, entre eIles, um
naturalmente indicado para primus inter pares, que podia talvez ser seu avô,
e era ao mesmo tempo chefe do PoderJudiciario, o mais independente dos
tres, que a nossa lei fundamental constituiu I .

(11) Estive aqui sempre em todas as commissões do Codigo Civil, qu e
foram nomeadas, desde 4 de julho de 1881 até 15 de novembro de 1889, e
desta data até 12 de julho de de 1890, quando me encarreguei só do projecto,
estive em commissão do ministro da Justiça encarregado, entre outros ser
viços, do projecto da lei do casamento civil.
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E, todavia, emquanto o primeiro, depois de dous mezes de re
visão, foi recommendado, o segundo foi summariamente condemnado,
durante dous mezes de exame ou talvez menos (12).

Isto póde confirmar o annexim dos romanos Habent sua (ata
iibelii, mas deve também justificar a minha preterição de submetter
opportunamente ao Congresso algumas considerações, no sentido de
mostrar:

1.0Que o projecto Clovis-Epitacio o que tem de melhor é das suas
fontes ou da Commissão e que esta mesma não expurgou bastante,
nem mesmo dos numerosos vicios de linguagem que o conselheiro
Ruy Barbosa prognosticou e o conselheiro Duarte de Azevedo veri
ficou e que só podiam ser evitados si ella pudesse fazer obra nova e
não fosse obrigada a cingir-se á tarefa que lhe confiou o ministro;

2.° Que no caso de não ser preferido o meu trabalho, melhor
será adaptar-se a recente consolidação do illustrado e muito consci
encioso jurisconsulto Dr , Carlos de Carvalho (13).

Para conseguir o meu fim, terei de examinar separadamente, e
depois no seu conjuncto :

1.° A exposição do ministro ;
2.° A do Sr., Dr, Clovis Bevilaqua;
3.° O projecto com as emendas da Commissão revisora.
Tal será o objecto dos nossos seguintes artigos, sob a mesma

epigraphe, que este leva.
Peti:opolis, 28 de fevereiro de 1901.- A. Coelho Rodrigues.

11

A EXPOSIÇÃO DO lIfiNISTRO

Si não tivesse a dita de saber que o illustrado ministro da Justiça
é nortista, como eu, e formou-se na mesma faculdade em que estudei,
seria levado pela exposição, com que elle apresenta, recommenda e
encarece ao chefe do Governo o seu projecto Clovis-Epitacío, a acre- ...
ditar que S. Ex. fóra educado em paiz onde só se escrevesse com
lettra grande o pronome pessoal da primeira pessoa do singular, e
no meio de um povo, cujo chefe ostensivo reinasse sem gove~nar.

A primeira conclusão fundar-se-hia no seu estylo inglez, que me
traz á lembrança os Ego Consul e me consule das Catilinarias, embora
sem os nos consules, de que nellas tão bem usou o autor, com
quem o nosso distincto parlamentar tem mais de uma semelhança feliz.

(f2) A Commíssão reuniu-se a primeira vez em dias de junho e datou seu
parecer de 27 de julho, anniversario da lei do divorcio em França.

(13) Publicado na Belgica em 1899.
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A segunda resultaria do seu ar de superioridade e do tom auto
eitarlo, que lhe são habituaes, até mesmo dirigindo-se ao unico
representante responsavel do seu Governo, como se vê da citada
exposição, onde pullulam a cada columna proposições como estas :
« entendi já ser tempo de enfrentar, com decisão e firmeza, a obra
diffícil, sem duvida, mas hoje inadiavel, da remodelaçâo do nosso
direito cívil»..; « remetti-o sem demora 11 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...

« Mais tarde resolvi reunir outrosjmisconsultos, Drs, F. F. F. F.
e F. em commissão revisora do projecto - sob minha presidencia »
- sem o que (ça và sans dire) ficariam na turba-multa dos simples
juristas, para fazerem companhia ao Dr. Duarte de Azevedo.

Entretanto, apezar de todas as apparencias em seu favor, ambas
as minhas conclusões hypotheticas teriam sido falsas, pois é tanto
verdade que o autor da Exposição ainda agia e fallava como secre
tario irresponsavel de um governo presidencial, quanto que o seu
chefe, na Mensagem dirigida ao Congresso sobre o bem fadado pro-I.
jecto, insinuou, com tanta delicadeza quanta opportunidade, que a
obra do ministro fóra o cumprimento da sua promessa feita na Men
sagem anterior de 3 de maio e, portanto, annunciada seis mezes
antes.

Além disso, como fiz a primeira leitura da peça ministerial depois
de ter lido a exposição de motivos do Sr. Dr. Clovis Bevilaqua,
cheguei a pensar que fosse este tambem o autor da minuta do trabalho
do ministro, impossibilitado talvez de distrahir na occasião sua acti
vidade, toda absorvida na salvação da Patria e nas descobertas das
conspirações que elle já tem feito abortar, pelo menos, duas vezes, e,
o que é mais, sem o auxilio das Sempronias delatoras, de que se
serviu Cicero.

Esta hypothese poderia explicar certas analogias que se encontram
nas duas exposições; já nas palavras sesquipedaes, como remodelação ;
já no emprego improprio das vozes dos verbos, como o collidem
do principio da primeira columna ; já na preferencia da ordem inversa
á directa, como Facil é, em vez de E' (acil; já, finalmente, na no
vidade de exprimir-se, dizendo confiicto vital, em vez de luta pela
oida, etc., etc.

Examinando, porém, as duas peças melhor, reílecti que o gon
gorismo é uma especie de sarampão, endemico para os jovens cheios.
de talento e de ambições; que a tendencia imitativa é innata no
homem, sobretudo, durante a mocidade, que o primeiro e a segunda,
aggravados pela convivencia com um companheiro mais provecto e
gongorico inveterado, bem podiam bastar para explicar as semelhanças
de forma e de fundo encontradas nos escriptos dos dous, tratando
ambos de um mesmo assumpto ..
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Accresce que ha no trabalho do joven ministro inexactidões In

compativeis com a competencia especial do seu collega, titular da
cadeira de legislação comparada da Faculdade do Recife.

Assim, por exemplo, duvido que o Sr. Dr. Clovis fizesse datar o
Codigo Civil daHollanda de 1838, comendo-lhe nove annos de idade,
ou considerasse o actual Codigo Civil de Zurich obra exclusiva de
Bluntschli, quando é notorio que, depois do Codigo Federal das Obri
gações, promulgado em 1881· pelo governo suisso, o primitivo codigo
daquelle cantão, redigido por aquelle jurisconsulto, foi refundido por
Mr. Schneider pam se accommodar ao novo direito da União (1).

Por outro lado, a peça officíal contém idéas tão pouco assentadas
sobre a funcção e os fins de um novo código, que não se poderiam
conciliar entre si, e muito menos corri as emittidas pelo collega do
autor, na respectiva exposição de motivos.

Para provai-o bastará lembrar que,. ao passo que segundo o
Dr. Clovis a « funcção de um codigo é, além de esclarecer a com
prehensão da lei, cimentar mais vastas e profundas substrucções
para a scíencía e as codificações futuras », segundo o actual ministro
da Justiça -ora « é exprimir o estado do direito no momento em que
é promulgado », - ora é a de « verbo creador, que faz brotar da
confusão e da incerteza a simplicidade luminosa do direito».

Ora, me parece que os principaes objectos e fim do novo co
digo são, antes de tudo, consolidar o direito vigente que deva ser
conservado, porque o passado é o pae do presente e o avó do futuro;
depois cortar por todas as disposições obsoletas ou nocivas, ainda que
recentes, e por ultimo enxertar no seu tronco os galhos, que devem
substituir os cortados e os que não existiam, mas devem existir,
como um meio novo para a satisfação das necessidades contempo
raneas, ou como um melhoramento dos meios preexistentes, mas
ainda incompletos.

Em outros termos, ou na linguagem vulgar de quem só falla
ou escreve na esperança de se fazer entendido por todos « um novo
codigo deve conservar o que ha de bom, supprimir o que for máo ou
inutil e accrescentar o que for necessario ou importar um progresso
compatível com as circumstancias do tempo, do logar e dos costumes »,

Isto posto, si bem comprehendo o estylo grandiloquo e mais
trabalhoso do que trabalhado do Sr. Dr. Clovis, elle não está muito

(1) O revisor, discipulo e amigo do autor, respeitou quanto pôde a obra
. do mestre, mas, no cumprimento do seu dever, não se limitou, nem se podia
limitar, a uma revisão; de modo que, do actual codigo de 1887, dizMr. Lehr:
(( Está hoje, por sua data, em completa harmonia com a nova legislação fe
deral, e fórma um todo intimamente ligado, em suas diversas partes. Além
disso, uma revisão exactadeu-lhe mais cohesão e fez desapparecer algumas
imperfeições, Que se lhe tinha notado, na classificação das materías, ou na
radacção de Bluntschlí».

",\
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longe de concordar commigo neste ponto, e, si conseguiu entender as
proposições, mais brilhantes do que solidas, do ministro, S. Ex. con
sidera o novo Codigo, ora como uma simples consolidação, ora como
uma legislação ideal, uma espécie de proles sine matre creata ou
ainda mais do que isto, um cerbo creador pelo menos, como as
constituições de Rousseau para a Polonia ou a de Locke para a Ca
rolina : Entre les deux son CCEU?' balance.

Entretanto, a meu ver, nenhum dos dous ideaes de S. Ex. valia
a pena de tanta rhetorica e de tanta diligencia para convencer ao'
chefe do Governo de que devia sacrificar sua iniciativa real á presu
mida e suspirada pelo seu ministro; mas. .. sic itur ad astra !

Como quer que seja, a peça ministerial é obra delle; mas, si
isto salva os direitos, aggrava também a responsabilidade do autor
não só quanto aos senões já apontados, como, principalmente, quanto
a duas omissõesmuito pouco explicaveis, nas suas referencias á ul
tima commissão do Codigo Civil, que funccionou sob o Império ; uma
sobre o seu presidente effectivo, outra sobre o membro encarregado
de articular o direito da familia.

E' certo que o Sr. conselheiro Candido de Oliveira, então ministro
dos Negocios da Justiça, de um regimen em que o chefe do Poder
Executivo só podia exercel-o por intermedio dos secretarios res
ponsaveis (donde lhe advinha a irresponsabilidade legal da Consti
tuição de 1824), era de direito o. nosso presidente, porque de facto
o era o próprio Imperador; mas elIe, por um sentimento a que pa~

rece refractario o seu actual successor, houve por bem que tives
semos, do nosso seio um presidente effectivo, que foi o conselheiro
Dantas, e um secretario, que foi o barão de Sobra1.

Este redigiu todas as actas das nossas sessões, sob a fórma de
substanciosos extractos, em um livro especial, que. deve existir na
secretaria, e que devia ter sido consultado pelo autor da exposição
of:ficial, antes de enviar ao seu chefe o resumo infiel da historia da
quella commissão.

DaquelIas actas S. Ex. teria visto que o projecto foi dividido em
cinco secções, uma das quaes foi distribuida ao secretario - « a
Parte Geral» ; outra ao Sr. conselheiro Silva Costa- « o Direitodas
Obrigações»; outra ao Sr. conselheiro Affonso Penna - « o Direito
das Successõea » ; outra ao Sr. conselheiro O1egario - « o Direito das
Cousas » ; e outra ao autor destas. linhas, tão anonymo que lhe passou
despercebido - « o Direito de Familia » (2).

(2) Como se vê, nenhuma secção foi distribuida ao conselheiro Dantas,
que talvez por isso, quiz excusar-se, e sómente não insistiu porque o conse
lI- slro Candido de Oliveira ponderou-lhe que o ministro iniciador dos trabalhos
d-s 1881 era de direito membro e até prím1!S inter pares, daquella commíssão.
. Não sei si da primeira reunião se lavrou acta, mas a noticia deve constar

dos jornaes de 13 de julho de 1889.
c. c. - VaI. II 11
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Com um ligeiro exame teria S.Ex. verificado tambem que até
15 de novembro sómente dous membros haviam apresentado a ex
posição de motivos das suas secções: o SI'. conselheiroOlegario e eu ;
assim como que ambas foram inipressasin folio na Typographia
Nacional, de onde vieram muitos exemplares para sua secretaria, onde
ainda deverão existir alguns. . .

Nella teria tambem S. Ex. sido informado de que o primeiro
ministro da Justiça do Governo Provisorio, dissolvendo aquella com
missão, 'em novembro de 1889 - dias depois de empossado - con
servou-me em outra consultiva, na qual fui o seu collaborador na
redacção do projectode lei do casamento civil, em dezembro, e me
conservei até julho do anno seguinte, quando fui encarregado de
redigir o meu projecto de Codigo Civil, que só conclui quando elle
era quasi um emigrado.

E, pois, quero admittir que a S. Ex. passasse despercebida a
presidencia do conselheiro Dantas em sessões assistidas pelo' Impe
rador; mas a existencia do unico membro sobrevivente á commissão,
e conservado pelo Governo, que a dissolveu, em outra immediata e, .
logo depois, na mesma, é um desses enganos que todo o mundo po
derá acreditar, inclusive o actual Presidente da Republica, mas eu
nunca, por maior que seja o meu respeito ao ministro apparente
mente enganado (3).

Entretanto, como estou longe de presumir a minha infallibilidade,
e de' desejar pôr de quarentena a narrativa ministerial, convido o
leitor a combinarmos os factos occorridos com os dizeres da expo
sição, para apurarmos o que é mais verosimil.

Diz S. Ex. que - « Não se deve dissociar o projecto actual dos.
que o precederam » -- e, para provai-o, passa a resumir per summa
capita as diversas tentativas anteriores, desde 1845 até a commissão
imperial de 1889, donde me excluiu auctoritate qua fung#ur, esta
belecendo assim uma solução de continuidade entre os seus {trabalhos
e o meu projecto. Recorda, em seguida, a triste sorte deste, perante a
commissão .revisora de 1893 e o bom acolhimento que mais tarde
obteve no Senado quando, na qualidade de representante do Piauhy,
lh'o offereci como projecto de lei. Accrescenta que o mesmo foi ado
ptado « autorizando o Governo a contractar com um jurisconsulto ou
uma commissâo de jurisconsultos brasileiros a revisão doprojecto
do Codigo Civil organizado pelo Dr. Antonio Coelho Rodrigues» (4).

(3) Este engano parece até indicar que a exposição foi remettida á Im- /'
prensa Nacional sem ser lida ao Exmo. Sr. Presidente da Republica; pois não,'
é provavel que lhe tivessem passado despercebidas aquellas omissões sobré
factos em que foi.maxima .pars. .

(4) Este trecho eo seguinte veem no principio da 4" columna da expo
sição, no Dial'io Officíal de 24 de novembro de i 900.

' ..,
J
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« Essa resolução, accrescenta ainda S. Ex., ficou pendente de deli
beração da Camara dos Deputados, que não lhe deu andamento»
porque, accrescento eu, por minha vez, o Governo não o tem querido.

Do seu apanhado (inexactidõesinclusive) conclue, entre outras
cousas, o illustrado ministro, que o «appareeimento das mesmas
pessoas em duas ou mais das tentativas indicadas firmou entre estas
um bem acentuado traço de união» e mais que « a iniciativa do
Governo actual (5) convidando um jurisconsulto para preparar um
projecto de Codigo Civil Brasileiro, tendo em vista os trabalhos ante
riores, é de alguma forrna a realização do pensamento do Senado, .
expresso no projecto n. 35, de 1896», o qual, seja dito de passagem,
não foi meu nem chegou ao meu conhecimento antes de apresentado,
e é assim que o ministro escreve a historia contemporanea, apoiado na
verdade offieial (6).
. Pela minha parte chego a conclusões differentes das de S. Ex. e
a primeira é queelle, como todos os diplomatas de alto cothurno,
tem seu tanto ou quanto de Talleyrand, e também sabe servir-se da
palavra para encobrir o que pensa áquelles de quem depende a con
secução dos seus fins. E sinãq, vejamos.

De 1881 até hoje, isto é, ha, 20 annos, que se hão de com
pletar em julho, tenho feito parte de todas as commissões de revisão
ou de redacção do Codigo Civil, exceptuada a do projecto Clovis-

(5) Esta idéa fiallJ da sua iniciativa é o que parece ter feito o Sr. ministro
uma remora em vez de um timoneiro do futuro Codigo, porque o Governo
actual nesta materia é para S. Ex. o mesmo que eniendeu, l'esolveu e executou
tudo que foi notado no principio da suaexposição. .

(6) O primeiro senador que quíz submetter meu projecto ao Congresso,
mesmo antes do parecer da Commíssão, foio illustre finado Theodureto Souto,
pelo seu requerimento apresentado na sessão.de fi de maio de 1893, e reti
rado, a meu pedido, sob a promessa de o apresentarmos logo após o mesmo
parecer.

Publicado este no Diario Olficial de 2 de agosto, e minha resposta no
Jornal de 16, esperámos que esta sahisse no referido Diario até 28, quando
nos constou em segredo que o Governo ia ouvir de novo a Commíssão. Dahí o
meu projecto de 29 de agosto, assignado por mais 18 senadores e sem
assignatura do iniciador; porque elIe estava ausente, eu devia partir no dia
seguinte para a Europa, e com a maioria dos presentes. entendi que devia ser
o primeiro sígnatario.

Sobre este projecto foi calcado o substitutivo da Commissão, de 1896, re
digido pelo illustrado conselheiro Gonçalves Chaves.

Apesar de me ser muito honroso e favoravel, eu o combati, por meras
divergencias em meia duzia de pontos de doutrina, e provoquei assim a sua
rejeição de 4 de setembro. No dia seguinte foi apresentado o de n. 35 que,
depois dos tramítes regimentaes, I de accõrdo com a Commíssão, provavel
mente, foi remettido á Camara,

Nem o seu illustre autor, o Sr. Dr. Justo Chermont, nem a Commíssão,
me ouviu mais a respeito nem eu tomei parte alguma nas suas discussões e
votações, ou intercedi para que estas lhe fossem favoraveís.
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Epitacio. Nenhum dos membros da ultima podia dizer o mesmo ; eu
tinha sido o primeiro que lhe offereceu gratis os meus modestos
serviços e S. Ex. havia feito publica essa offerta, pois a noticia
d'A Noticia de 1 de março de 1899 não foi dada por mim, e sómente
o podia ser por um de nós dous,

Agora conclua o leitor, si elle tinha, como affirma, o pensamento
de fazer do seu projecto a continuação e o remate dos anteriores, ou o
proposito firme de estabelecer uma solução de continuidade entre os
nossos, e veja se pode descobrir o quid occultum que o fez recusar'
accintosamente a minha collahoração officiosa, e commetter a am
putação posthuma da commissão de 1889, excluindo della o unico
membro, que lhe sobreviveu, para continuar seus trabalhos.

Mas não é tudo, nem é o melhor.
A proposição do Senado, que já não era um simples 'projecto,

mas uma resolução daquella Casa do Congresso, autorizava, como
vimos, a nomeação de umjurisconsulto ou de uma commissão expres
samente para rever o meu projecto, e o ministro declara que agiu
com o intuito de realizal-a.

Mas como agiu? Começou simulando executal-a, mediante a no
meação de um jurisconsulto para rever o projecto CamposSalles-Bodri
gues, segundo aquella folha vespertina, pois o acto que o nomeou parece
ter sido secreto, apesar dos onus que devia importar aos cofres publicos.

Em seguida, logo que aqui chegou o nomeado, S. Ex. apalavrou
.se com elle para fazerem obra nova e, na previsão de que o Congresso
não a engulisse de uma assentada, como se tentou com a ultima
proposta da reforma do Regimento da Camara, recorreram ao chapéo
de sol da Commissão revisora, com poderes restrictos ao exame do
projecto semestral, isto é, começado em abril e concluído em novembro
de 1899. E, todavia, o ministro sangrando-se em saude, escreveu ao
Presidente da Republica: « Como védes, não houve precipitação que
prejudicasse a marcha regular dos trabalhos e a execução da obra».

E o Presidente da Republica procedeu como se acreditasse na
viabilidade dessa obra depois dos 180 dias de gestação.

Mas o Congresso poderá objectar ao ministro :
« Si o jurisconsulto, que primeiro nomeastes, foi autorizado

pela proposição do Senado, que veio fazer, depois delle, a Commissão
dos outros cinco? Si esta se tornou precisa para nos não apresen
tardes o trabalho de um só homem sobre matéria de tanta monta, o
vosso projecto não é aquelle de que cogitava a mesma proposição.
E, em qualquer bypothese, a vossa preterição, de terdes agido em
obediencia a ella, é desleal, ou ingenua. » -

Que responderia a isso o esperaçoso ministro dos Negócios Inte
riores e da Justiça? Qual das duas pontas do dilemma escolheria, ou
que média poderia descobrir para evitar ambas?

Quanto a mim, .a sua maneira de executar o pensamento do Se
nado foi perfeitamente qualificada nq frag. 65 do Díg, do Reg. Jur.

I'
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por Juliano e segundo meus velhos principios de direito e de moral,
provavelmente mais atrazados do que os do uso particular do joven
estadista, o seu procedimento neste negocio póde ter sido muito
habil, mas não foi correcto , nem para commigo, nem para com
aqueIle Corpo Legislativo, nem, sobretudo, para com o Presidente da
Republica, de cuja confiança póde até parecer, a outros mais mali
gnos, que S. Ex. abusou pela gloriola de sobrepor sua iniciativa ima
ginaria á real do seu chefe, sinão também pelo intuito de garantir
'uma farta clientela á sua futura banca, muito embora seja notorio
que não carece disto, e quasi proverbial o seu desinteresse.

Non omne çuod licet honestum est, dizia Paulo no frag.144 do
Dig. cit., e eu penso que nem licito lhe era invocar uma resolução que

I adoptava meu projecto, como base do nosso Godigo para á sua
sombra, encommendar uma rhapsodia, que outra cousa não se podia
fazer em seis mezes; apadrinhal-a com uma laboriosa revisão de nove
mezes e depois impingil-a como a synthese da consciencia jurídica de
todo um povo, ao proprio corpo legislativo, autor da mesma resolução.

Não extranhe, portanto, S. Ex. que eu opponha embargos, não
direi á ligeireza, mas á obra nova, procurando provar que elIa pre
judica e não substitue a velha, e recusando in lirnine a caução de
opel'e dernoliendo.

S. Ex. recusou minha collahoração espontanea e desinteressada;
tolere ao menos a minha defesa contra o que se fez á minha revelia
sobre materia em que eu devia ser ouvido.

. A sua contrafacção de meu projecto ha de ter-me pela prôa no
Congresso, si bastar) e no fôro, si for preciso; mas não passará tri
umphante com a cumplicidade do meu silencio.

Desde que o Governo recusou o meu trabalho, e emquanto não
me pagar o premio, a que tenho direito, pela diligencia com que o
fiz, e pela recusa tardia e declarada, com infracção do contracto, a
propriedade litteraria é minha e não admittirei que bulam neIla sem
o meu consentimento (7). Ora, eu quiz não só consentir como ajudar
e o ministro recusou: sibi impute». Não quiz a paz; acceito a guerra.

S. Ex. é uma summidade, eu, uma nuIlidade, quando muito
:- ex-qualquer cousa ; mas David venceu Golias e, apesar do rifão
em contrario, tenho mais fé no direito que me assiste, do que na
força que o sustenta.

Sua victoria será tão facíl quanto a minha será difficil; mas é
assim mesmo que eu gosto de lutar.

Até aqui a exposição do ministro; agora a do Sr. Dr. Clovis.

Petropolis, 30 de março de 1901.- A. Coelho Rodrigues ..

(7) Fica entendido que 'isto não se entende com o Congresso, a quem o
offereci, embora elle rejeitasse uma vez.
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III

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO AUTOR

Ao entrar no exame da exposição de motivos do illustrado autor
do projecto Clovís-Epitacio, não é meu proposito analysal-a pari
passu, nem acompanhal-a nas suas doutas considerações, quasi todas
apoiadas em autores allemães ou italianos, que não tenho a fortuna
de conhecer, nem sinto vergonha de o confessar (1),

Meu fim é consideral-a, primeiro em globo, depois nas partes
mais importantes, e finalmente na execução, e sobretudo nos pontos
em que ellepretende corrigir o meu projecto. Para mais não me bas
taria o tempo e o espaço de que posso dispor sem abusar da hos
pitalidade desta Revista, já maltratada alhures por me haver fran

.queado o ingresso nas suas columnas de honra.
Minha critica, entretanto, não visará o autor, mas a obra, cujos

defeitos, reaes ou suppostos, por mim não bastam para lhe tirar o
cunho de um trabalho de longo folego e de um documento incon
testavel da capacidade e da competencía do mesmo autor.

Tivesse eI1e mais tempo disponivel, menos preoccupação de
apoiar-se em autoridades estranhas, que, ás vezes, não valem mais que
a propria, si tanto valem, e a permissão de se entender commigo para
me não condemnar sem ouvir (com o. desprendimento prévio de
dous amigos incompetentes, ou suspeitos contra mim), e o seu tra
balho teria sido uma verdadeira correcção do meu e eu seria hoje o
seu mais decidido e desinteressado defensor.

Gondemnado, porém, como foi, á revelia, não posso deixar sem
protesto a minha condemnação summaria, de par com as mutilações
do meu trabalho, e vou começai-o, como cumpre, do ponto de vista
mais geral.· .

. Não me occuparei da Lei Iruroductoria, que eIle substituiu ao
meu projecto de Lei Preliminar do Codigo Civil, não só porque as
criticas que tenho a fazer-lhe quadram melhor ao exame da execução
do que ao do plano, como porque a Commissão revisora lhe sup
primiu a divisão bipartida e restabeleceu o meu titulo primitivo,
com o seu articulado, quasi nos mesmos termos, quando não ipsis
uerbis.

(1) Nestas matérias ainda reso pela cartilha antiga; começo o estudo das
questões do direito civil das fontes do romano; si neste encontro soluções lo
gicas em textos claros, dispenso os commentadores; si fico em duvida, ,re
corro a estes, preferindo,. em regra, os que escreveram na língua das leis,
porque é por meio destas ique se confirmam ou rectiücam as opiniões da
quelles, e quem carece de as truduzir corre mais risco de se enganar do que
quem aslé no 'original. Deste modo, raras vezes sinto necessidade de con
sultar os modernos em relação áquellas fontes.
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Meu projecto de Codigo contém duas partes: a geral, que com
prehende tres livros correspondentes aos elementos dos direitos :
pessoas, bens e factos, ou actos juridicos; e a especial, distribuída em
quatro livros, o primeiro dos quaes inscreve-se: Das obl'igações ; o
segundo - Da posse da propriedade e dos outros direitos reaes ; o
terceiro - Do direito da famiiia, e o quarto·- Do direito das sue
cessões.

O projecto Clovís-Epitacio, adoptando aliás o mesmo plano, in
troduziu-lhe as seguintes differenças : 1a, a substituição da inscripção
do 3° livro da parte geral por esta - Do nascimento e extincção dos
direitos ; 2a, a inversão do 3° livro da parte especial para o logar do
1° e a transposição deste para o do 3°; 3a, a substituição das inseri-

. peões dos 1° e 2° livros do meu projecto por estas: Direito das
obriqações e Direito das cousas.

Vejamos agora si estas correcções do novo projecto melhoraram
o meu, começando da inscripção do 3° livro da parte geral.

Todos os codigos civis suppõem preexistentes a propriedade e o
credito, C{ue constituem a sua materia, quasi exclusivamente; todos
elles, portanto, regulam, sobretudo, os direitos adquiridos e os meios
de os adquirir, transferir, modificar ou perder.

Ora, todo direito adquirido suppõe, comovimos, os tres elementos:
a pessoa, a quem compete, ou titular; a cousa, ou o bem adquirido,
isto é objecto, e um laço de união entre a pessoa e o objecto, ou o
titulo. Sob este ponto de vista seria, portanto, apparentemente exacta
a divisão tripartida, que Gaio formulou no § 8° do Livro 1° dos seus
Commentarios, e que passou para o paragrapho ultimo do tit. 2° do
Livro 1° das Instit, de Justiniano (2), si as expressões res et actiones
não constiruissem o tormento de todos os romancistas que teem ten
tado assentar sobre ellas a mesma divisão (3).

Para prevenir, porém, essas questões e evitar, ao mesmo tempo,
o dedalo das distincções feitas nas notas dos arts. 431 e seguintes do
Esboço de Teixeira de Freitas, inclui, no terceiro elemento, os factos
e actos juridicos ; porque effectivamente todo direito adquirido re
sulta de uma manifestação das forças da materia, como, por exemplo,
a accessão natural, ou de um acto humano, como a doação ou troca, e
accrescenteí-lhes o qualificativo - juridicos - para os distinguir dos

(2)Este paragrapho em algumas edições do Corpus Juris vem no principio
do tít. 3°.

(3) Porque res comprehendia tanto a propriedade como as obrigações
quoquo modo coniraetce, ao lado das servidões e da herança, e sob a deno
minação de causas incorporeas (Inst., L. 2°, tomo 2°). Por outro lado actiones
só comprehendíam- os meios de perseguir em juizo o que é nosso ou nos é .de
vida. Dest'arte o direito das pessoas, na divisão de Gaio e das Inst., só
comprehendia o L. 1°; o das cousas abrangia todo o L. 2°, o 3,° e os cinco
primeiros títs, do 4° ; e o das acções os 13 ultimas tlts. deste livro.
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actos que não entram no dominio do direito ,como os puramente mo
raes, e dos factos que independem delle, como o nascimento, o occaso
ou os eclipses do solou da lua, etc., etc.

Ora, em sentido lato, os actos tambem são factos, e neste sentido 
eu poderia, sem duvida, ter simplificado aquella inscrípção, redu
zindo-a aos factos [uridicos - como fez Savigny, e, seguindo o seu
exemplo, o nosso Teixeira de Freitas no seu Esboço (Parte Geral,
L. 1°).

Esta' simplificação parecia toleravel, posto que a clareza do pen
samento soffresse com ella, mas o que não posso explicar é uma
emenda ou correcção que oífende a grammatica, supprimindo uma
preposição necessaria (4) e prefere á minha denominação já classíca, o
substantivo concreto nascimento, que não condiz com a natureza do
direito - relação entre o sujeito e o objecto - e que pedia como
correlativo, não a palavra extincçâo, mas o substantivo morte; porque
tudo quanto nasce morre.

A Commissão revisora assim o comprehendeu e substituiu a
epigraphe do Dr. Clovis por esta: « Da acquisição, conservação e ex
tincção de direitos »: mas apezar de fazel-a mais comprida do que
convinha a uma simples ínscrípção, deixou de incluir nella um dos
fins dos actos jurídicos, a modificação dos direitos, da qual se faz
menção no art. 97 immediatamente seguinte (5).

Assim? pois, salva a fórma da Commissão, que é melhor, a sua
emenda não foi mais feliz que a do Dr. Clovis, e ambas me pa
recem, com o devido respeito, peiores do que o original do meu pro
jecto, que pretenderam corrigir.

A mesma Commissão me pareceu igualmente mal avisada na sub
stituição que fez no titulo do Livro 2° da Parte Geral, cuja epi
graphe mudou de Bens para Causas.

. Neste ponto me parece que o Dr. Clovis andou melhor, porque,
posto sejam causas todos os bens - ao menos no sentido lato - ha
muitas que não se podem reduzir a objecto de direitos e que, por
tanto, não podem ser reguladas em um codigo, que somente se lhes
refere, como matéria da propriedade ou do credito.

(4) Dada a diversidade dos generos dos dous primeiros substantivos desta
epigraphe a sua redacção devia ser « Do nascimento e da extincção dos
direitos »,

(5) Este artigo dispõe: « Todo aoto licito, que tenha por fim immedíato
adquirir, conservar, modificar ou extinguir direitos, denomina-se acto ju-
ridíco »; .

Parece-me, á vista do texto, que a nova epigraphe da Commissão podia
suppor implícita a conservação na acquísíção, como suppoz a 'transferencla
na extincção; mas nenhum dos termos expressos implica a modificação dos
direitos adquírídos,

,.
,I

,.~
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o que mais nos occorre oppór a essa parte do novo projecto virá
mais a proposito, quando, depois, do plano, me occupar do conteúdo;
passemos, pois, á distribuição das materias da parte especial.

Aqui o novo projecto adoptou, em relação aos tres primeiros
livros, a mesma ordem que propuz ao Governo, no meu contracto de
12 de julho de 1890 e, portanto, póde o seu autor oppor-me hoje a
minha opinião de hontem; mas repetirei como o velho 110racio
Decipimur specie recti; ainda com o risco delle replicar-me como
Cícero - Habeo, igitur, reum confitentem (6).

Considerando que, logica e historicamente, a familia precedeu á
sociedade civil, e que a organização desta era impossivel antes de se
organizar aquella, pareceu-me então que nenhum ramo do Direito
Civil poderia preceder áquelle, no respectivo codigo.

Mas o tempo e a reflexão me convenceram de que a família não
é somente o elemento da sociedade civil; mas, é tambem, antes de
tudo e sobretudo, o prototypo da sociedade política, e uma sociedade
política, naturalmente hierarchica porque a própria natureza humana
designa as posições respectivas do marido da mulher e dos filhos (7).

Estas posições, mais firmadas sobre o amor do que sobre o res
peito (8), devem ser reconhecidas como_pJ:eexistentes-pol~todos_os_

legisladores civis, que não queiram fazer o papel das Harpias de
Virgilio, corrompendo aquellas, que pretender supprimir, ou mesmo .
apenas regular civilmente. ~

As relações dessa hierarchia natural são, antes de tudo, moraes;
depois e, dentro de certos limites, tambem políticas, porque suppõem
os membros da familia divididos em governantes e governados, e só
mente civis pela influencia que essas relações reciprocas teem sobre os
bens dos membros daquella sociedade necessária.

(6) Hor. Ep. ad Pison. v. 25 e Cicero pro Lil1a?'io, capo :1 0
•

(7) A pretendida igualdade da sociedade familiar e o consequente femi
nismo, hoje tão em moda, são dous laços armados pelos homens á vaidade
feminina, para se furtarem ao encargo de sustentar a mulher e os filhos.

Onde reinam a preguiça e o luxo, escasseam os casamentos e, á proporção
que estes diminuem, augmenta o perigo dos que se fazem, porque todo o
homem valido deve ter uma mulher ou renunciar á vida do mundo, ou resi
gnar-se á vigilancia da policia para não se converter em mendigo do amor
publico ou ladrão da honra particular.

(8) Para mim a moral é a lei do amor entre os seres racionaes e o direito
á lei do respeito entre pessoas naturaes ou legitimamente iguaes.

E' pelo concurso destas duas leis que se consegue o equilibrio do mundo
psychico, como é pela attracção e pela repulsão que se mantem o equilíbrio
do mundo physico.
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Ora, a parte natural incumbe ao amor que não se regula por lei
civil, mas pela moral ou, si o preferirmos, pela religião, que é materia
da consciencia ; a parte politica regula-se pelos principiosdo Direito
Publico, e comprehende os chamados direitos de poder ou jura po
testates ; só a parte economica, relativa aos bens - propriedade ou
credito - deve entrar no quadro do direito civil, propriamente dito,
que comprehende ,tanto este como aquella e, P,ortanto, depois das I
materias das obrigações e dos direitos reaes.
, Por -consequencía, o seu legar proprío é, e não póde deixar de (
ser, o terceiro livro da Parte Especial, ao menos quanto ao' que os
allemães chamam dire,ito de familia applicado, isto é o que se refere
aos bens dos respectivos membros.

Mas a familia é ao mesmo tempo o eífeito de uma lei natural
-a conservação da especíe ~ uma instituição política, a creação, a (
educação e, portanto, a direcção dos filhos, e um contracto civil; o I
regulamento dos bens com que o marido e a mulher contribuem para ),'
a sociedade conjugal. '

Só esse contracto é materia própria do direito civil, isto é, o di- J"

reito da familia applicado, mas, como este o suppõe puro, isto é, os
laços politicos da família, já constituida pelo casamento (9) e em
regra, continuada pelos descendentes do casal, e não convinha, ainda
que se pudesse, separar as duas especies de regras, que regem uma
mesma instituição, força foi incluir ambas em .um mesmo livro da
Parte Especial.

Mas o direito de familia applicado refere-se aos bens, matéria
propria do direito civil, e é este que regula aquelles sob as suas
figuras princípaes - sinão unicas - a propriedade e o credito. Logo, a
posição necessaria do direito da familia deve ser posterior ao regula
mento daquellas duas espécies de bens, e foi o que fiz com os melhores
mestres da chamada escola allemã, inclusive Savigny. Na sessão do
Senado de 31 de agosto de 1896 já referi como as difficuldades, ven
cidas por essa classificação, me fizeram renunciar ás ídéas, que tinha a
respeito, quando fiz o contracto de 1890. Assim, ao passo que a pratica
e a experiencia me levaram áquella escola, o Dr. Clovis afastou-se
della, apoiado pela valiosa companhia da Commissão revisora, mas as
razões, que elle invoca para isso, provam antes que o direito de familia
puro não entra no quadro proprio do direito civil (o que me parece
verdade), do que justificam a sua .inclusão no primeiro livro da
Parte Especial. ,

(9) Para mim o concubinato monogamico foi o casamento natnral, que
precedeu a todas as leis e religiões positivas, e formou a família, que foi o
elemento essencial de todas as grandes sociedades civis e politicas. Foi delle
que se originou o casamento pelo uso do direito commum, e o pl'esumido da
nossa Ord., L. 4, tit, 46, § 2°.

,.\



Mas não basta assignalar o terceiro livro desta parte ao direito
da família; é preciso ainda provar que o primeiro deve ser o das
obrigações. ,

Antes de tudo, no plano dos dous projectos, o terceiro e ultimo
livro da Parte Geral trata dos factos e actos juridicos e, desde que
todas as obrigações derivam de uns ou de outros, o logar que lhes
compete é logicamente o primeiro livro. da Parte Especial.

Por outro lado ambos os projectos seguem o direito romano,
segundo o qual do contracto nasce a obrigação, e só a tradição effe
ctiva ou symbolica pode conferir o direito real (FI'. 31 pr. D. de A.
R. D. 41, 1 e L. 20 Cod. de Pacto 2, 3). Ora os contractos, que
occupam quatro quintas partes do direito das obrigações, tendo por fim
a acquisição da propriedade, não podiam .ser tratados depois desta,
sem se pór o fim antes do meio, o que me parece tão repugnante
á logica, como contrario á realidade dos factos da vida pratica.

Com effeito, só em um estado relativamente adeantado se póde
fundar a propriedade, tal como vieram encontral-a os codigos civis, e
até então a humanidade não teria podido subsistir sem a troca dos
servicos entre seus membros.

Os serviços, portanto, precederam logica e historicamente á pro
priedade e, como todo contracto se resolve em serviço, e a tradição
também o é, não parece racional tratar da propriedade antes dos
serviços e, portanto, antes das obrigações.

Finalmente, o articulado do Direito destas deve ser precedido de
um titulo geral, sobre as suas causas, modalidades, extensão e extin
cção, mais ou menos didactico e, desde que no plano dos dous pro
jectos as disposições desta especie quadram mais á Parte Geral do que
á Especial, e desde que nesta não é possivel evitar algumas, ellas
ficarão melhor no seu principio do que no fim ou no meio.

Já se me objectou que a primeira e a mais importante necessi
dade do homem, -, ao entrar na vida, é a de apropriar-se das cousas
indispensaveis á sua subsistencia e conservação, e que, portanto, é a
propriedade o primeiro objecto que o legislador civil deve regular;
mas a premissa maior deste argumento é falsa.

As necessidades que primeiro se fazem sentir _pelo homem, no
limiar de sua vida extra-uterina, são o córte do cordão umbilical e
amamentação, que ambos são satisfeitos pelos serviços maternos e
não pela propriedade.

E' certo, que pouco depois, elle carece de apropriar-se de outras
cousas para seu sustento; mas, ainda quando este lhe não seja mi
nistrado pela familia, não é esta propriedade que se incorpora no
dono, a que os codigos regulam e protegem contra os abusos possíveis
dos outros homens.

E' certo ainda que, afinal, a necessidade ha de ensinar-lhe a
procurar a propriedade, mas raramente esta lhe virá ,pelos modas
originarios e sem o interrnedio dos contractos .:
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Mesmo em um estado rudimentar da sociedade, os mais novos
devem achar occupados pelos mais velhos os bens mais accessiveis ao
seu alcance e mais necessario á sua existencia. No estado actual, os
meios originarios de adquirir estão reduzidos quasi á caça, á pesca,
á invenção e á accessão ; mas esta suppõe uma propriedade anterior ;
a caça e a pesca só se fazem quando e onde não ha prohibição, e a
invenção precisa de um processo legal para chegar ao dominio; de
modo que nas sociedades modernas quasi não ha res nullius ; os pro
prios bens do evento teem dono presumido, e o meio mais commum
de se adquirir a propriedade é o contracto . Ahi temos, pois, mais
uma razão para se regular este antes daquella, para não se tratar do
fim antes do meio.

O direito das obrigações, deve, portanto, logica, histórica e pra
ticamente preceder ao das cousas ,

E aqui releva notar que as razões oppostas a esta conclusão pelo
Dr , Clovis me parecem contraproducentes, pois, si « a theoria das
obriçações é a mais solida e a mais extensa », é tambem a mais geral
e deve, por isso mesmo, ser a base do direito civil, como compre
henderam os suissos, começando dellas a unificação do seu direito
privado, e os allemães, collocando-as no primeiro livro da parte espe
cial do seu Codigo.

O alicerce deve ser sempre a parte mais solida do edificio e o
legislador, como o mestre, deve expor suas idéas do geral para o
particular, e do mais para o menos extenso, porque as disposições
especiaes não fazem falta onde os principias estão bem definidos.

O que ha de melhor no trabalho do Dr. Clovis é o que foi feito de
accôrdo com aquelIas regras; mas, infelizmente, a sua erudição ás
vezes -lhe prejudica a logica, pois confessa, por exemplo, á pag. XX
que: « Não ha uma theoria das obrigações para; o Direito Civil e
outra para o Direito Commercial », depois de ter adduzido cinco argu
mentos numerados para provar a separação daquelles dous ramos do
direito: - todos deduzidos desta máxima emittida por Pizanelli e não
desapprooada por Tortori: « no Direito Civil os bens são considerados
no seu valor de uso, e no commercial ; no seu valor de troca (10).

Ora,.nada impede que um cidadão qualquer revenda o que com
prou para seu uso, nem que um commerciante use do que comprou
para revender, e não é preciso mais para provar que o fim das partes
não altera a natureza do contracto , Depois, todos os contractos bilate
raes são commutativos e resolvem-se em troca, e não ha motivo para
suppor, nem meio para verificar, a priori, que as partes, quando
trocam seus bens, só consideram seu valor de uso, si não são commer
dantes. O Direito Commercial, portanto, só póde ser explicado por

(iO) Exposição de motivos, pago XIX.

,/
....'
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um privilegio, que não tem mais razão de ser, e não chegará mais ao
fim deste seculo , Não ha contracto commutativo, que não possa, ou
an tes, que não deva ser regulado pelo direito commum, applicado
á especie (11),e tanto assim o comprehende o proprio Dr. Clovis
que, em boa hora, os incluiu', quasi todos, no seu projecto, sem
exceptuar o de seguro, um dos poucos que o Codigo Civil do Canadá
incluiu na sua parte commercial (12).

Digo em boa hora, porque não ha contracto menos commercial
do que o de seguro: porque o seu fim é evitar prejuizo e não
conseguir um lucro, objectivo característico de todas as operações
mercantis (12 A).
" Eu não podia tentar a unificação do nosso direito privado, sem

alterar o plano do meu contracto, em cuja execução contava com
a má vontade previamente manifestada pelo ministro de então; mas
o illustrado lente da Faculdade do Recife, que foi assistido pelo
actual, quasi omnipotente, e seu collega de congregação, bem podia
ter feito o que eu pude apenas desejar, e perdeu a melhor occasião
de supprir a maior lacuna do meu projecto ,

Sem embargo desta lacuna, :Mr. R. de la Grasserie escreveu,
a respeito delle, a seguinte nota ao art. 90 do Codigo Civil Allemão:
« O 1° capitulo (do projecto) tratava tambem das cousas, mas sem
fazer dellas um capitulo correspondente ao das pessoas collocando-as
nas disposições relativas aos direitos reaes. O novo texto lhes dá
um logar muito mais logíco, Como na Compilação Brasileira, o
Codigo Allemão trata dos elementos do direito ainda não formados-

(11) E si assim não fosse, o direito não seria uma scíencia, porque teria
dous pesos e duas medidas para um mesmo acto,

(-12) O Codigo Civil do Canadá incluiu no seu 4,0 e ultimo livro Das leis
cornme1'cíaes os seguintes titulas:

1°, das letras de cambio, dos bilhetes e cheques ou mandatos á ordem;
2°, dos navios mercantes;
3°, do fretamento;
4°, do transporte de passageiros;
5°, do seguro; "
6°, do dinheiro a risco maritimo.
Este livro tem 336 artigos, inclusive 126 sobre o seguro, que nos nossos

projectos faz parte do Codigo Civil; de modo que, sem elles, as especialidades
do commercio ficariam reduzidas a 120 artigos. Isto, que se fez" no principio
da segunda metade do seculo passado, na extremidade da América do Norte,
porque não se poderia tentar e levar a effeito neste centro da América do
Snl, quasi 50 annos depois? Onde fica o tão apregoado genio [urídíco dos
povos latinos, depois daquelle triumpho, quasi despercebido, de uma simples
colonia anglo-saxouia? Quando Teixeira de Freitas escandalizou a sciencia
offícial do seu tempo com esta ídéa, não suspeitava que ella já estivesse reali-
zada no novo mundo. "

(12 A) Ao menos em relação aos segurados communs.
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pessoas e cousas - antes de passar á composição dos direitos em Si
mesmo ».

Creio que as expressões Compilação Brasileira referem-se ao meu
projecto, cuja exposição de motivos fiz traduzir em francez, e distri
buir, sem escrever, a diversas notabilidades européas (13), porque a
consolidação de Teixeira de Freitas não tem o mesmo plano, e nem
a Nova Consolidação do íllustrado Dr. Carlos de Carvalho, nem o pro
jecto Clovis-Epitacio existiam naquelIe tempo (1897).

Insisto sobre esta questão de methodo e classificação das materias,
porque estamos ainda em um cahos, ou ao menos em um labyrintho

__~__~ ~ c:d:.-=-e leis, onde a pedra angular do nosso direito Civil continua a ser a
compilação philippina de 1603, e depois de tres seculos de hyberna
ção, é preciso fazer obra nova na altura dos progr,essos do novo seculo,
ou respeitar o passado, que não somos capazes de melhorar.

Em outras condições eu faria menos caso das divergencias dos dous
projectos, e subscreveria de bom grado esta opinião emittidapor Sa
vigny, no seu grande tratado (*): « Estas fórmas não são indiíferen
tes, mas convem não nos illudirmos sobre o que elIas teem de ver
dadeiramente essencial.

Quando uma exposição dogmatica do direito destróe a unidade
real das instituições, reune elementos naturalmente distinctos, subverte
a harmonia das instituições e altera por esta confusão o seu valor
respectivo, o methodo é essencialmente vicioso, porque obscurece o
seu objecto e torna-se um obstaculo á intelligencia do mesmo. Mas, si
o autor póde evitar este perigo, deve-se julgar com indulgencia o plano
de sua obra, ainda que se possa notar algumas imperfeições. E' em
nome desta justa tolerancia que fizemos sobresahir os defeitos de Gaio,
sem lhe recusar a nossa admiração e do mesmo modo podem viver em
boa harmonia muitos systemas de classificação, seja qual [61', á primeira
vista, a diversidade dos seus caracteres. A tolerancia, porém, accres
centa elle, que recommendo aqui, não é a indifferença para. com uma
imperfeição, mas uma homenagem prestada á independencia do espi
rito humano no seu desenvolvimento individual, independencia sem
a qual não ha para a sciencia vida verdadeira».

E' para não incorrer na suspeita dessa indiíferença malsinada pelo
grande mestre, que me atrevo atentar, emquanto é tempo, a correcção

(-13) Este trabalho foi impresso na typographia do JOU1'nal de Généve, onde
me procurou o representante de uma agencia de publicidade, que alli ha,
para annuncial-o, recommendando-o pelos mais autorizados diarios ou periodi
cos da Europa. -Recusei a offerta apezar dós numerosos exemplos, que me ci
tou, mesmo de alguns brasileiros, e da modicidade do preço que me pedia;
porque esses processos da fama, a tanto por linha, me repugnam; mas estou
hoje convencido de que ia mal.

(*) Savigny, T1'aité do Dir. Rom., T. 1°, L.2°, C. 1°, § 00, pags, 300 e 396.

, .I
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de um trabalho destinado a corrigir o meu, que me parece menos máo,
com o devido respeito aos leitores competentes.

Não promovo interesse meu, porque divirjo do proposito já ma
nifestado do Governo e é muito diííicil ter razão contra elle depois da
descoberta ela opinião publica dirigivel a tanto por linha; mas o pro
gresso é obra elos descontentes. Os satisfeitos digerem e repousam.
Não lhes quero mal por isso e até lhes peço perdão de, por um motivo
superior, trabalhar contra os meus interesses, porque ... sou christão
e aprendi no Evangelho que - nom in solopane vivit homo .

(Continúa)

A. Coelho Rodriçues .

3 de maio de 1901.

IV

Com o intuito de não alongar demais o artigo anterior e a inten
ção de voltar mais tarde á differença entre as epigraphes dos livros
2° e 3° da parte especial do projecto Clovis-Epitacio e as do 1° e 2° do
meu (1) deixei para tratar della quando me occupasse de comparar o
conteudodos mesmos projectos.

Dou, portanto, como expostas si et in quantum, as nossas diver
gencias sobre o plano do novo codigo e passo a tratar do conteudo dos
nossos trabalhos, a começar, como cumpre, do projecto que denominei
da Lei Preliminar, que o DI'. Clovis chamou Lei introductoria, seguindo
o Codigo Allemão, e a Commissão revisora emendou para Titulo Pre-
liminar, imitando o francez e os que o tomaram por modelo. .

O titulo do P. C. E., (2)·apezar da grande autoridade da fonte
em que foi bebido, não me parece justificado: porque o legislador da
Allemanha tinha fins e razões clifferentes dos que tivemos, articulando
aquella parte dos dous projectos do Codigo Civil; como se póde ver
pelas simples epigraphes das suas quatro secções - uma de « Disposi
ções geraes », outra « Das relações entre o Codigo Civil e as outras leis
do Império» ; outra « Das relações do Codigo Civil com as leis dos Esta
dos confederados» ; e a ultima « Das disposições transitorias », com
prehendendo todas 218 artigos, alguns de mais de uma pagina, como
os arts. 34 e 36, diversas substituições dos artigos dos codigos Penal e

(1) As epigraphes são estas: Direito das cousas e Direito das obrigações,
do projecto Clovis-Epitacio; Das obrigações, e da Posse da Propriedade e dos
outros direitos reaes, do meu. .

(2) Para facilitar citarei sob as iniciaes P. C. E. o projecto Clovis-Epitacio;
P. R. o revisto pela Commissão de 1900, e P. C. R. o meu.
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do Processo, e de outras leis especiaes, como a da taxa do juro conven
cional, a do casamento civil, etc., etc., o que se vê pela primeira
nota de Mr. R. de la Grasserie, na edição da sua traducção, onde

• ella vem depois do Codigo (3). .
Essa lei não podia em rigor ser considerada preliminar do Codigo

Civil, mas era necessaria para a introducção delle nos estados confe
derados, que felizmente ainda não temos; dahi o seu nome que não
podia convir áquella parte dos nossos projectos,

Do mesmo modo me parece infeliz a emenda da Commissão revi
sora para « Titulo preliminar do Codigo Civil», porque si é um titulo
deste, seja preliminar, final ou de disposições transitorias, deve ser con
siderado parte integrante delle , e para isto fôra místér pretender que o
direito civil comprehende o direito publico e o internacional privado;
pois, pelo menos, 15 dos respectivos artigos pertencem áquelle ramo,
do direito, e· quasi todos os outros a este, notando-se que o ultimo do
P. C. E. é de pura pratica do processo, em cujos incidentes entra a
fiança ás custas. E tanto apropria Commissão tinha consciencía da!' di
versidade das materias dos dous projectos, que lhes deu numerações
próprias e distinctas, afastando-se neste ponto do Codigo Napoleão, onde
foi buscar a sua epígraphe, e onde a numeração é uma só e a mesma.

Aqui vem a proposito oíferecer estas razões, como resposta á
censura que nos fez a mim e ao Dr , Clovis, o illustre jurisconsulto,
conselheiro Duarte de Azevedo, por conterem os nossos projectos de
lei preliminar, ou lei introductoria, mataria estranha ao nosso objecto.

Si este não fosse diverso da matéria da lei preliminar, eu não a
teria articulado á parte, e com uma numeração especial, como fez o
Codigo Civil da Hollanda, sob o titulo « Disposições gemes», que não
imitei, por me parecer demasiado vago.

A observação do illustrado mestre é, portanto, exacta ; mas a
censura, que insinuou sobre ella, não foi justa.

Convenho também com S. Ex. que « o direito internacional pri
vado está em elaboração e não fórma ainda um conjunto de normas
juridicas uniformemente admittidas » e que só os tratados as poderão
fixar ; mas foi por isso mesmo que, depois de formular as que me
pareceram melhores, accrescentei o meu art , 18 que S. Ex. quasi
arguiu de contradictorio, que tanto o P. C. E. como o P. R. elimi
naram, sem me ouvir e que é concebido nestes termos:

« Emquanto por tratados especiaes de reciprocidade, ou por con
venção internacional collectiva, se não regular a execução das sen-

(3) Eis a nota de l\lr. de la Grasserie: « Esta lei contém quatro ordens
de disposições bem distinctas: ia, as de direito internacional privado, pre
venindo o conflicto do Codigo Civil com as leis estrangeiras; 2,a, as que regulam
os conflictos do Codigo Civil com as outras leis federaes; 3', as que distribuem
a competencia legislativa entre o Codigo Civil e as leis dos Estados Federàes ;
4', as disposições transítorías »,

\ '~,l

'.

r-



t-:•.•

- 177 -

tenças dos tribunaes estrangeiros, nem o exercício dos direitos civis
dos respectivos cidadãos no Brasil, o legislador federal conserva a fa
culdade de impor áquella e a este as mesmas restrícções que, nos
respectivos paizes, soffrerem as sentenças dos tribunaes e os direitos
civis dos cidadãos brasileiros. »

Assim, depois de formular as regras, que me pareceram melhores.
sobre a matéria e que me foram, quasi todas, suggeridas por Savigny
ou Mr. Asser, como orientação dos nossos futuros tratados, resalvei a
igualdade e a reciprocidade para os meus concidadãos, em relação aos
estrangeiros, como um direito e um dever de todo o legislador, porque
para mim o patriotismo é o egoismo nacional e, si isto é crime, eu sou
réo confesso (4).

Tambem convenho que se pudesse resumir mais a lei preliminar,
mas a critica de um trabalho destes não póde abstrabir das círcumstan
cias do tempo e do meio, em que se achava o autor.
. Si o nosso direito publico fosse melhor definido e si tivessem sido

expedidas, como cumpria, as leis previstas e, portanto, ordenadas pelos
§§ 33 e 34 do art. 34 da Constituição Federal, a primeira parte da
quelle projecto preliminar teria sido escusada, e bastaria incluir nella
as disposições do Dir. Int. Priv ;, que é o direito civil geral, e por isso
mesmo o portico reclamado pelo codigo do direito civil particular ou
nacional.

Mas a politica, ou o que é considerado como tal pelos nossos repu
blicanos .de 14 de novembro de 1889 (1'a1'i nantes) e sobretudo pelos
do dia seguinte (infinitus numerus i, que constituem a legião dos
zelosos e desinteressados Cerberos da Republica, ainda nos não póde
dar, nem sequer, o regulamento da intervenção do art. 60 e do estado
de sitio do art. 80.

Na ausencia, pois, das previstas leis organicas, pareceu-me con
veniente supprir yma das suas lacunas consolidando e ampliando o
decreto n. 572, de 12 de julho de 1890, e accrescentar-lhe as outras
disposições de direito publico internacional, com as resalvas do citado
art. 18, que me pareceram necessarias, sobretudo para fixar-se o sen
tido vago do principio do art. 72 da nossa Constituição, quasi uni
versal e cosmopolita, que ainda não encontrou quem lhe prestasse este
serviço urgente.

, Ella já foi mais que liberal com o estrangeiro; naturalizando-o,
salvo renuncia expressa do beneficiado, desde que se casasse com
mulher brasileira, ou tivesse filhos brasileiros ( entende-se nascidos no

• (4) Foi por patrioüsmo que ha seis annos tenho debalde pregado ar s pau
listas « nem mais um grão de café plantado, nem mais um colono importado »,
Riram-se uns o zangaram-se outros; mas a plethora do café já lhes suggeriu
a loucura de o queimarem e de abandonarem a sua lavoura, e muito breve
á da colonização ha de obrigai-os a abandonarem também as fazendas.

c. c. - vol, II 12
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Brasil, nos termos do § 1° do art. 69 ) ou adquirisse ímmoveís no paiz e
residisse nelle, sem exigir siquer um registro, que provasse a naturali
zação e evitasse os conflictosinternaeiohaes, de outro modo inevitaveís.

Debalde tentei em correspondencia com a Lei Preliminar. crear
esse registro, como fez o moderno Codigo Civil da IIespanha ( art. 326)
no capo 5°, tit. 2°, do L. 3° da P. Geral do P. C. R.: os P. C. E.
eP, R. o supprimiram como inutil ou tambem perigoso; porque os es
trangeiros, que foram mettidos quasi á força na Constituição.. não po
derão ser nem mesmo discriminados dos nacionaes nos dous ultimos
projectos do Codigo Civil.

Seja como for, me parece justificada a extensão que dei áquelle
projecto em que peze ao erudito e competentissimo censor, que nesta
parte comprehendeu também o Dr , Clovis, pela simples razão de que
nélla os nossos trabalhos se parecem como dous irmãos, o que se ve
rificapela mais ligeira leitura de ambos.

Penso que com os progressos já realizados pelo vapor e pela ele
ctricidade, nos meios de communicação entre os diíferentes povos do
mundo, e corri os que a navegação aereá promette realizar em breve,
nenhuma nação se poderá eximir de prevenir' os conflictos, de outro
modo inevitaveis, das suas leis com as estrangeiras.

E, si isto é verdade em relação ás 'outras, não póde deixar de
o ser para a nossa, onde o estrangeiro já monopolizou I a direcção da
vida economica, assumiu a suprema fiscalização das rendas publicas,.
tomando de assalto a exploração do unico banco do Estado e reduzindo'
a algoz. dos credores nacionaes o nosso proprio Governo, que até se
gloria de sua subserviencia e considera inimigos publicos os poucos
que ainda ousam destoar do cõro eterno da turba-multa dos ratos e dos
cães, dos touros e dos pachidennes, que fazem a opinião publica docil,
a tanto por linha, por conta do Thesouro e á custa das contribuições
dos particulares.

A desnacionalização do Brasil é um facto constante, desde o inicio
da colonização offieial, a tanto por cabeça ( que é sempre a peior, e que,
como a moeda má, impede o apparecimento da boa) até a germanização
e italianização dos nossos Estados do sul, um dos quaes vae de vento
em popa conquistando o monopolio da presidencia da Republica (5).

Mercê de Deus, nunca votei, em quasi 30 annos de legislaturas,
leis individuaes ~6), nem um real de imposto sobre o contribuinte na-

(5) Isto não quer dizer que o indicado para successor do actual chefe
. seja peior do que qualquer dos outros pretendentes em espectativa; mas esta
successão ininterrupta cheira a privilegio, e os privilegios são odiosos, mesmo
para os povos que teem dynastía ,

(6) Refiro-me a essas leis indivlduaes (si leis se podem chamar os re
scriptos do legislador) que o Imperio iniciou e que a Republica tem multipli
cado contra a justiça, contra. a equídadee até sem a compostura necessaeía
aos actos do poder publico. .

,r::
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cional para a importação de proletarios estrangeiros, pensionistas do
Thesouro antes de estabelecidos, e, depois, concurrentes, melhor
apparelhados para a luta do que os brasileiros, e não será com o meu
voto que se approvarão as disposições dos P. C. E. ou P. R. sobre a
tutela dos estrangeiros, articuladas depois de estabelecida a regra de
que a lei nacional deve regular o Estado, a capacidade e os direitos da
família ( art. 22 do P. C. E. e arts. 20 e 26 do P. R.).

O cuidado, que incumbe ao Governo, de prover sobre os in
capazes nacionaes, funda-se em razões especiaes, que não podem sem
perigo ou, ao menos, sem grandes inconvenientes, ser estendidas aos
estrangeiros; porque o Estado é uma organização da justiça e não um
estabelecimento de caridade (7). . .

Em vez dessa generalização perigosa, melhor fôra consagrar ex
pressamente a re-exportação dos vadios, mendigos, invalidas, anar
chistas e até dos analphabetos exportados desses paizes, onde vivemos
a mendigar patronos, sobre a denominação de colonos, e onde o Brasil
parece considerado ainda uma espécie de Cachese ou Castro-mirim do
antigo Portugal, graças á advocacia administrativa, creada no Império
e multiplicada na Republíca, á preciosa rubiacea e á preponderancia
funesta, que o Paulismo tem exercido, desde 1885, sobre o Governo
deste paiz, onde tudo é grande, menos o homem. Sunt lacrinue
rerum !

Mas prosigamos na critica do mestre, commum aos dous pro
jectos.

A disposição do art. Svdo P. C. E., correspondente ao 9° do
meu e relativa á praxe forense, como um dos meios de supprir as-Ia---
cunas da lei, não contém nenhuma novidade jurídica, sobretudo
quando tão indefinidas se acham ainda as linhas divisorias entre o
processo e o direito civil (8), quando a praxe é uma das fórmas do cos
tume, e quando' o direito antigo considera este o melhor meio de in
terpretação (optima lequm interpl'es) e essa é o recurso normal para
a solução de todas as diffículdades sobre a intelligencia da lei, verifí-
cadas na applicação da mesma. .

Além disso, posto que a fórma da prova seja, sem regra, matéria
processual, sempre que essa fórma for da substancia do acto, e neces
saria para sua validade, entra ipso jure no direito substantivo ; e, no

(7) Na Suíssa ha municípios que exigem urna especíe de naturalização dos
novos habitantes, para serem considerados munícípes, e em alguns o recí
piendo deve pagar urna contríbuíçao relativamente pesada.

(8) Vide o capo IH da Exp, de motivos do Dr, Clovis in fine e os ns. 2f e
seguintes da minha.
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silencio da lei, quem melhor do que a praxe pôde estabelecer como
deve ou não ser observada aquelIa fôrma?

Disso tivemos um exemplo e, por signal, indigno de imitação, na
[urisprudencia firmada sobre o que fosse escriptura publica, em face
do art. 3° da lei n. 462, de 2 de setembro de 1847, [urisprudencia
que decidiu serem escripturas publicas s6mente as notas de tabellião,
e que todos os outros instrumentos publicas de prova, ou não eram
escripturas, ou eram particulares.

Outro exemplo, e este diario, é o das tarifas das alfandegas, onde
os agentes do fisco levantam a todo proposito, e até sem propósito, as
duvidas mais extravagantes contra os contribuintes, que todos pagam
e, em regra, s6mente recorrem os que teem menos razão. E todavia,

. a sciencia official sempre ensinou, nas suas cadeiras de hermeneutica,
que as disposições restrictivas da liberdade. e da propriedade não

I admittem interpretação extensiva.
Sem embargo disso, porém, desde que não temos cousa que me

reça o nome de praxe ou de jurisprudencia, que é mais compre
hensiva , acceito a emenda domestre, comoacceitou o P. R. no art. 13.

Acompanho, entretanto, a Commissão revisora contra o mestre,
quanto á sua outra censura ao citado art. 13, correspondente ao 38
do meu; pois, com ella, continuo a pensar, como pensava dantes, que,
para a solução dos casos omissos, as disposições sobre oscasos analogos
devem ser consultadas de preferencia aos princípios deduzidos do es
pirita da lei; porque são ellas o meio mais seguro de descobrir-se este,
e os príncipios estão mais longe e são mais 'vagos do que" as dispo.
sições analogas, que autorizam, ao menos, o argumento a pari,
sempre que não se trata de direito anomalo, como o penal ou o fiscal
(P. Baptista, Herm: Ius., 3" ed., §§ 41 a 46).

Appellar, porém, para os principias, quando se póde recorrer
ás disposições analogas, é deixar a estrada real da lettra da lei, que é
o espelho necessario ao pensamento do legislador, para confiar-se ao
criterio individual do interprete, muitas vezes apaixonadoou imaginoso,
que tem sempre menos autoridade, por mais autorizado que seja. E, si
me não engano, assim pensava tambem o !fOSSO velho Paula Baptista
nos § § 41 e 44, da 3" edição da sua citada Hermeneutica .

Somente quando, dado o caso omisso, não houver disposição que,
ao menos por analogia, se lhe possa applícar, poder-se-lia recorrer, na
falta de outro meio, ao espirito da lei; porque, em these, toda a dispo
sição legal suppõe .uma regra de direito, de onde foi deduzida, e dahi
veio a definição que della nos dá Paula, no fragmento 10 , D... de
R. J. ( 50-17 ) : « Regula estqitéB rem, qUéB est,breoiter, enarrat. Non
ut ex regula jus summatur sed ex jure, quodest, requla fiat . . . » (9).

(9) Vide Alv. de:l8 de fevereiro de :l766 e a nota P ao §29 do Comp.
Hertn , Iur , de Paula Baptista, 3a ed. .
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Subscrevo, entretanto, a censura do Dr. Duarte de Azevedo aos
arts. 27, 28, 30 e 31 do P. C. E., que elle considera contradi
ctorios (10) e accrescento que ha nelles disposiçõesinconciliaveis com
os princípios do direito internacional privado, e .conservadas, si não
peioradas, pela revisão.

Com effeito, o art. 26 diz: « Os effeitos civis do casamento em
relação á pessoa dos conjuges serão regulados pela lei nacional do
marido». Mas, si a mulher for brasileira, e o casamento for no Brasil,
porque não ha de a lei do domicilio commum e nacional da mulher
prevalecer sobre a nacional do marido? (11) E si este for turco ou
de outro paiz que admitta, por exemplo, a polygamia?

Dír-se-ha que neste caso a lei do marido contraria o art. 15?
Mas, si este artigo obsta a polygamia, tambem devia obstai' ao divor
cio estrangeiro e, todavia o autor do P. C. E. abriu as portas, no
seu art. 29, apezar do seu art. 18, correspondente ao 15 do P. R.

E si elle julgou aberta a porta ao divorcio, apezar do art. 18,
hoje 15, porque não havia de poder a jurisprudenoia decidir que
outra porta ficava aberta á polygamia, no art. 29 do projecto da Com
missão?

O art. 27 diz: « O regimen dos bens entre conjuges de nacío
. nalidade differente - na ausencia de pactos ante-nupciaes - será

determinado pela lei do primeiro domicilio conjugal».
Applica-se a este artigo a observação, que oppuzemos ao ante

rior, quando um dos nubentes for brasileiro; mas, ainda que ambos
sejam estrangeiros, desde que se casem na fórma das nossas leis,
ficam sujeitos á regra locus reqit actus e, portanto, á obrigação de
declararem, no proprio acto, o regimen do casal, segundo o art. 31
do decreto n. 181, de 24, de janeiro de 1890, correspondente ao
art. 1.877 do meu projecto, assim como aos arts. 229 do P -. C. E. e
249 do P. R.

Deixar, porém, a fixação do regimen dependente da do primeiro
domicilio conjugal (posterior, portanto ao casamento), que em regra
suppõe um anno de residencia (art. 17 do decreto n. 84,8, de 11 de
outubro de 1890), anno que póde ser pro rogado pelas viagens h~bi

tuaes da lua ele mel, que também se podem prolongar por muitos
mezes, é tão novo que me parece extravagante, si não é superior á .
minha comprehensão .

E o que mais augmenta a elifficuldade desta, é vêr que tanto o
P. C. E. (art. 268) como oP. R. (art. 293) consideraram estabele
cido o regímen do casal desde a propria data do casamento, sem se.
esperar, ao menos, o dia seguinte da presumpção legal, que o art. 57

(10) Vide o parecer do conselheiro Duarte de Azevedo, in-foI., impresso
na 'I'ypographía Nacional, pag , 3", in fine.

(11) Confira-se este artigo com o § 5° do art. 69 da Const, Fed.

l
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do citado decreto n , 181 estabeleceu para dispensar, quanto á com
munhão dos bens, a necessidade da prova pratica da Ord., L. 4°,
T. 46, § 1°.

Isto prova que ambos os projectos só veem no casamento o con
tracto civil, e desconhecem nelle a instituição política do governo da
familia, e a lei natural da conservação da especie,

O art. 28 do P. R. regula o casamento celebrado perante os con
sules ou agentes diplomatícos estrangeiros, quando ambos, ou ao
menos um dos nubentes pertencerem á respectiva nacionalidade.

Mas, antes de tudo, me parece que nada temos com esses casa
mentos, quando os contrahentes forem estrangeiros, e não se sujei
tarem ás formalidades e ao processo dás nossas leis. Si elles tiverem
lagar no edifício da legação de um ministro acreditado perante o nosso
Governo, podemos até consideral-os feitos extra-terriiorium, segundo
a ficção do direito internacional. Si, porém, ao menos um dos nu
bentes for brasileiro, seja embora a mulher, duvido muito que o le
gislador federal valide o seu casamento, feito no Brasil, perante auto
ridade estrangeira.

E' forçoso, portanto, supprimir aquelle artigo, por escusado,
quando os dons contrahentes forem estrangeiros, e por absurdo, quando
ao menos um for brasileiro. E não é tudo.

Todas as referencias aos casamentos de brasileiros no Brasil de
vem ser eliminadas da lei preliminar e remettidas para seu logar pro
prio, que é o'direito da familia, no livro 3° da Parte Especial,segundo
o meu plano, ou no 1°, segundo o plano do P. C. E., imitado ou se
guido pelo P. R.

Foi o que fiz no capo 6° do Tit. 2° do L. 3° da P. Especial do
meu projecto, cuja matéria foi transportada pelo Dr. Clovis para a Lei
lntroductoria, onde figura entre outras do Direito Internacional Pri
vado.

Essa deslocação, apezar de apoiada pelos revisores, não me pa
rece justificada, nem mesmo quanto ao art. 25 do P. C. E. correspon
dente ao 24 do P. R. e 1.896 do meu, porque podiam ficar melhor no
direito da família.

As regras geraes sobre a validade e a prova dos actos juridicos
portanto, sobre os casamentos realizados fóra do Brasil, por nacionaes
ou estrangeiros, lá se encontrarão nos arts. 27, 28 e 32 do meu pro
jecto preliminar; mas as particulares me pareceram incongruentes,
até na primeira parte do Codigo Civil, e por isso as inclui no livro
proprio especial. Resolvam os entendidos e desinteressados na questão
qual dos dous methodos foi o melhor.

( '., i
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Limitando-me por agora ao exame do conteúdo do titulo preli
minar e deixando para mais tarde, si me chegar o tempo, o da exe
cução e da fôrma, vou concluir voltando á critica do art. 42, que abole
a fiança ás custas em favor dos residentes no estrangeiro (só por ex
cepção brasileiros) que propuzerem demandas aos residentes no
Brasil.

Este incidente do processo não é materia propria do Codigo Civil
e muito menos do direito internacional; mas funda-se em razões do
direito antigo, onde se filia á caução judicatura solvi, e em motivos
de equidade e ordem publica.

Quem move uma demanda a outrem obriga-o a incommodos e
prejuizos, entre os quaes as despezas cotadas no regimento de custas,
pouco avultam. A condemnaçãonestas é a unica pena certa doautor
cavilloso. A fiança é o unico remedio para evitar que elle a illuda,
quando reside fóra do paiz, ou pócle retirar-se delle para não voltar.
Supprimil-a , é hahilital-o a incommodar, como, quando e quanto
quizer aos nacíonaes e estrangeiros residentes no paiz, sem correr
siquer o risco da penitencia do Padre-Nosso, que as ordenações man
davam rezar por alma d'EI-Rei D. Diniz ..

Para isto não valia de certo a pena pôr-se aquelle post-scriptum
intempestivo no art. 42 do P. C. E. ou 41 do P. R., porque, além
de outras razões, 12012 erat hic locus .

No Brasil já se deu quasi tudo aos estrangeiros, e o pouco que
ainda nos resta, elles tomarão quando lhes aprouver; porque vamos a
caminho de merecer muito breve a celebre exclamação de Jugurtha,
ao retirar-se de Roma... - A. Coelho Bodriques.

Rio, 4 - 6 -1901.

v

Vou entrar no exame do conteúdo do projecto revisto e conver
tido em proposta do Governo, começando de comparar o seu primeiro
artigo em que se define o objecto do Codigo Civil, com os artigos cor
respondentes do projecto Clovis-Epitacio (1) e do meu; porque a prin
cipal necessidade de um codificador 'é conhecer a matéria, que lhe
incumbe articular, para não omittír alguma parte do seu dominio,nem
invadir o dos outros ramos da legislação.

(1) Este titulo - Projecto Clovis-Epitacio - que dei áquelle, cuja inicia
tiva deve hoje ser attribuida ao actual ministro da Justiça, e cuja execução
coube ao Sr. Dr, Clovis, parece não ter sido tomada por este á boa parte;
mas não tem razão. Entre tres recentes, a que teria de me referir muitas
vezes, fui induzido até a abreviar as citações, substituindo os títulos pelas íní
ciaes, e nada mais natural do que associar os nomes do autor ao do executor
da ídéa , Eu mesmo já fiz isto com o meu, até 4 de maio deste anno,
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Si o direito póde ser considerado sciencia, cada .uma das relações
jurídicas deve ser subordinada a 'Uma regra, e o laço entre. esta e
aquelJas nos deve apparecer em these, como o imperlo da regra sobre
as relações, e em hypothese, como a sujeição das relações á regra
correspondente (2)" .

De [ure constituto poder-se-hia, talvez, dizer, como o projecto
Nabuco (art. 23) que o direito civil é « o regulado pelo Codigo Ci
vil» (3); mas de jure constituendo esta definição seria uma petição
de principio; porque para fazer um Codigo Civil, é preciso saber-se,
antes de tudo, quaes as relações juridicas que devem ser reguladas
nelle e por elIe.

o-Foi por isso que comecei o meu projecto escrevendo no art. 10
:

« Este Codigo reconhece e regula :
§ 1. 0 Os direitos e obrigações das pessoas naturaes, entre si,

como membros de uma mesma familia. .
§ 2.0 Os direitos e obrigações das pessoas naturaes ou juridicas

entre si, ou entre umas e outras, sobre os respectivos bens.
'§ 3.0 Os direitos e obrigações de qualquer pessoa particular

contra qualquer agente ou representante da União, ou de alguns dos
Estados ou municipios, ou vice-versa, sobre matéria de propriedade
ou de credito.

" O P. C. E. remetteu a matéria deste ultimo paragrapho para o.
art. 42, que a revisão melhorou, refundindo nelle as disposições dos
arts. 1.201 a 1.203 do meu projecto, que a regulou no Tit. 18 do L. to
da P. Especial.

Não me parece que essa deslocaçãó fosse feliz; mas, quer na
fórma, quer no fundo, a redacção dos revisores ficou melhor do que
a minha, sobretudo no tocante á clareza e á concisão.

O § 10 foi substituido no P. C. E. pelo seguinte:
« Os direitos e'deveres das pessoas naturaes, entre si, como mem

bros de uma familia », que a Commissão, por sua vez, substituiu por
este: « Os direitos e deveres das pessoas naturaes e juridicas,
entre si » , '

, Suppuz, quando li o P. C. E., que a palavra - deveres - do § 10

era equipolIente da palavra - obrigações -, que eu havia empregado
e que elle reproduziu no seu § 20

, não só por estar contraposta a di
reitos, como porque a synonimia é muito frequentemente empregada
nas obras, ainda as mais didacticas, do Sr. Dr. Clovis Bevilaqua (4,).

(2) Savígny, r-, do Dir. Hom., Tom. 8, § 344. 
(3) Dr. Clovis, Rev. Exp. de Mot., p. XXIV.

(4) Noseu trabalho das Suocessães,v. g., para significar a pessoa de cu:ja 9UC
cessão se trata, elle emprega, além deste círcumloquio e da locução classíca
de cujus, as expressões - autor da herança - succedendo - e heredltando ,
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Mas vi, por um artigo seu, publicado no Jornal do Commercio
de 23 de maio, que a diversidade das palavras deveres e obrigações
era proposital naquelles paragraphos e visava a comprehender no 1°
« os deveres entre paes e filhos, marido e mulher », que não constituem
obrigações juridicas. Mas, si não são juridicos, não entram no dominio
do direito, e, si estão fóra deste, por que titulo poderão entrar no di
reito civil e, portanto, no respectivo Codigo? Qual é o legislador mo
derno, que já se metteu a regular ou impôr a affeição dos conjuges, o
amor dos paes, ou a piedade filial? Ha, sem duvida, alguns deveres
de familia, que, além de seu lado moral, offerecem outro juridico e
taes são, por exemplo, a fidelidade e o debito conjugal, a educação e
creação dos filhos e a assístencia aos parentes invalidos ; mas, estes,
quando infringidos, dão logar a acções civis, que podem ir até á dis
solução da sociedade familiar, e revestem, por isso mesmo, o caracter
de obrigações juridicas, que o P. C. E. parece negar-lhes, dando-lhes
uma denominação differente.

Depois, a palavra deceres , contraposta a direitos, só póde refe
rir-se aos juridicos ; O que não quer dizer que todos o sejam.

Sei que, etymologica e historicamente, obrigação se distingue de
dever, do que encontramos copiosos exemplos nas fontes do nosso
direito civil, nas quaes a palavra obligatio era definida assim: vin
culum juris ; quo necessuate adstrinçimur ali cujos rei solcendce
(Inst. 3 t. 13 pr.); que esta solução ou desatadura daquelle laço ju
ridico, podia consistir em dar, fazer ou prestar alguma cousa (L. 3 pr.
D. de Oet. A. 44, I) e que este laço, ora se referia ao direito do cre
dor, como se vê das expressões adquirere obligationem (L. 126, § 2°
D. de V. O. 4.5, I) ora ao dever correspondente da pessoa obrigada,
como o provam as palavras obligatio tua adversos me, da L. 36 D. de
Reb. Credo (t2, I).

Neste sentido a obligatio é, ao mesmo tempo, o titulo do direito
de uma parte e a razão do dever da outra, si o acto de que resulta é
unilateral, ou dos direitos e deveres recíprocos, si bilateral.

Assim, na doação, que é o typo da primeira espécie, ella ex
primia ao mesmo tempo, o direito elo donatario exigir a cousa
doada, e o dever do doador Ih'a entregar; e na compra e venda,
que é, na pratica, a variedade mais frequente da segunda. (cujo
typo é a troca), ella exprimia, simultaneamente, de um lado, o
direito do comprador exigir a cousa, e o vendedor o preço e, do
outro, o dever do vendedor entregar a cousa, e o do comprador pagar
o preço.

Neste sentido originario a obrigação é a causa e o dever o elfeito,
e differem entre si, como o principio da consequencia, Neste mesmo
sentido, a obrigação suppõe duas partes, uma das quaes restringe sua
liberdade, em beneficio da outra, si decorre de um acto unilateral, ou,
no caso contrario, cada uma dellas restringe, em beneficio de cada
outra, a sua liberdade, em certo sentido.
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Sob este ponto de vista, a relação juridica entre o gestor de ne
gocíos e o dono destes, ou entre o tutor e o pupillo, não seria uma
oQligatio; posto que cada uma dellas pudesse produzir duas acções, a
directa e a contraria (5).

Mas, com o correr dos tempos e o progresso do direito, o nome
da causa passou, por metonymia, ao effeito,, e aquella palavra passou a
exprimir não s6 os -deveres do gestor e do tutor, como até a servidão
dos predios, como se póde ver na mesma obra de Savigny, loco cit.,
e especialmente na nota -I.

Entretanto, como o direito não abrange toda a esphera da acti
vidade humana, nempóde, portanto, ser a unica regra das suas mani
festações, foi preciso substituir a antiga distincção por outra nova,
entre as obrigações naturaes desprovidas de meio jurídico para com
pellir o elevedor remisso ao seu cumprimento, e as gm'antidas por
esse meio compulsorio a acção que o direito romano definia jus
persequendi judicio , quod sibi debetur; definição que a glosa com
pletou dizendo medium persequendi [udicio , quod nostrum est,
aut nobis debetur, para distinguirem-se, 'a priori, as acções reaes
das pessoaes (6).

No estado actual da doutrina, e na linguagem commum elos ju
ristas, subsiste a synonimia entre obrigações e deveres, e tanto estes

, como aquellas, são chamados, indifferentemente, moraes ou juridicos,
perfeitos ou imperfeitos, conforme são ou não são garantidos por uma
acção, correspondente a cada um.

Mas, ainda que o Sr. Dr. Clovis tivesse empregado no § 10
, a pa

lavra deueres , como equivalente da palavra obrigações, no § 2°, não
teria sido feliz a sua emenda ao meu projecto, porque o emprego das
duas expressões, no mesmo artigo, para significar a mesma idéa, o
menor mal que faria, fôra a confusão dos interpretes e a incerteza do
pensamento da lei, que são as fontes mais copiosas da chicana elos ad
vogados e da contradicção elos julgados, dos flagelJos, de que já está
cansado o nosso povo.

Entretanto, força é confessar que aquellaemenda doSr. Dr. Clovis,
ao meu projecto, não foi mais infeliz do que a da Commissão revisora
áquella parte do delle.

Com effeito, dizendo os revisores que « o Codigo reconhece e
regula: 10 , os direitos e deveres das pessoas naturaes e juridicas
entre si», etc., deveriam ter-lhe tirado a denominação de civil;
porque não ha nenhum dos direitos e deveres, reconhecidos ou regu
lados pelo direito publico ou internacional, que não o seja entre
pessoas naturaes e jurídicas, e, neste caso, cumpriria addicionar ao

(õ) Sav., Tr. tles ou., § 3°.
(6) Inst., 4, t, 6 pro e P. Bapt., C. de Pro do Proc.', § 3°.
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projecto toda a materia que lhe falta, destes dous ultimas ramos da
jurisprudencia (7).

Agora vou tratar das disposições relativas á capacidade das pes
soas naturaes e jurídicas .

Diz o art. 3° do projecto revisto: {( A lei não reconhece distincção
entre nacionaes e estrangeiros para a acquisíção e gosodos direitos
civis» ; e, depois dos arts. 18 e 19 terem distinguido as pessoas juri
dicas do direito privado e do direito publico interno e externo, accre
scenta o art. 2'1 : {( Este código reconhece as pessoas jurídicas estran
geiras ; mas as de direito publico não poderão possuir immoveis no
Brasil, sem prévia autorização do Governo Federal. As de direito pri
vado serão em tudo equiparadas ás nacionaes, desde que se submettam
ás leis e aos tribunaes do paiz, condição também necessaria para que
possam ter no Brasil succursal, agente ou estabelecimento que as re
presente legalmente» - e accrescento eu - {( com ou sem licença do
Governo» para que todo o cidadão brasileiro possa gosar dos seus di
reitos civis e políticos, inclusive a liberdade; porque, como dizia
Cicero: {( Omnes leçum servi sumus , ut liberi esse possimus ».
Temos, pois, que, segundo o futuro codigo: '1 0, não se estabelece
distincção entre a capacidade civil da pessoa natural e da juridica ;
2°, não ha differença alguma; sob esta relação, entre o cidadão bra
sileiro e o estrangeiro; 3°, as pessoas jurídicas estrangeiras, de direito
privado são, em tudo, . equÍjJm'adas ás nacionaes : 4°, as pessoas ju
ridicas estrangeiras, de direito publico externo, gosam de plena capa
cidade civil, salva a restricção de não poderem possuir immoveis no
Brasil sem licenca do Governo Federal.

O 4° corollario é desolador para todo o brasileiro que ama a sua
Patria, e que deve horrorizar-se ante a idéa de vér, quando menos o
esperar, a Inglaterra, cuhiçosa até dos rochedos da Trindade (8), ou
a França, despeitada pela perda do Amapá, possuindo, como dono,
uma parte ou mesmo toda uma ilha, do Amazonas, ou de Fernando
de Noronha, ou uma ilhota dos Abrolhos, ou da bahia desta cidade;
porque a licença prévia do nosso Governo é a causa mais fácil que
póde haver para os estrangeiros, mesmo particulares, sobretudo,
depois do celebrado funding loan, em que elle sacrificou tres vezes
os credores nacionaes aos ínglezes, E mais fácil de realizar-se ficou
esta hypothese, depois que os novos projectos repelliram a idéa do
§ 4° do art. '144 do meu, que classificava entre as causas fora do

(7) Não trato do § 3° do art. 1° do meu projecto, porque, salva a transpo
sição das suas consequencías praticas, do L. 1° da P. Especial para o 1° da
P. Geral, a suppressão foi justificada. A minha idéa ao pel-o alli não visou a
sua necessidade, mas a conveniencia de advertír preliminarmente do respeito
devido aos bens particulares, aos agentes da autoridade nesta terra, em que
muitos desconhecem aquelle sentimento e outros o teem muito fraco.

(8) Imaginem como ha de sei-o a de Fernando de Noronha.
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commercio: « Todo territorio nacional em relação ás outras nações e
seus respectivos governos». .

. Já ouvi dizer, contra isso, que a Inglaterra tem um edificio, para
sua embaixada, em uma das principaes ruas de Paris; mas parodiando
Virgilio, eu direi: Timeo Anglos, llUXIlI'IE pecuniam o/ferentes; e,
nem mesmo para isso, abriria excepção áquella regra, porque a ver-
dadeira igualdade jurídica é a proporcional. .

Na capital de -uma grande nação, 'outra, igualmente grande, po
derá contentar-se com um edificio; mas na de outra pequena seria
outro couro de boi de Carthaço e um motivo para se obter logo depois
um deposito de carvão para a marinha mercante, emquanto não se
reclamava mais outro para as provisões da de' guerra e, quando os
cãesinhos estivessem com os dentes a ponto, o hospedeiro passaria a
colono, porque: En rnanqeant uient l'appétit ..

Felizmente, a nossa Constituição deixou o nosso territorio, nas re
lações diplomatico-internacionaes, sob a guarda do Congresso ( §§ 10 a
19 do art. 34) e eu espero que este seja menos liberal do que o
P. C. E. eoP. R.

Voltando, porém, á liberdade deste (ia quasi escrevendo licença)
para com os estrangeiros, preciso lembrar que elle não se póde ex
cusar, como parece pretender, com o principio do art. 72 da Con
stituição, porque esta ainda limitou suas garantias aos estrangeiros re
sidentes no paiz e aos direitos de liberdade, segurança individual e de
propriedade, dos quaes s6 o ultimo é civil,e, em rigor, não compre- .

I hende o credito, devendo notar-se que o representado por titulos da
divida publica figura em outro artigo (o 84), que pertence a outra
secção.

Além disso, aquelle malfadado principio, exigindo como condição
da igualdade civil dos estrangeiros a reeidencia e referindo-se á segu
rança individual, não podia cogitar das pessoas juridicas, que são
sempre collectivas e teem séde mas não 1'esidencia. O Codigo Civil
não póde, nessa materia, ir adeante, porque a Constituição é a lei das
nossas leis, e é aphorismo do direito que sub tutela jU7'is publicitate
jus prioatum .

Além disso, o interprete não póde suppôr ignorancia no legislador
e seria preciso não conhecer principios elementares do direito para
equiparar as pessoas juridicas ás naturaes e inferir paridade destas
para aquellas, quando differem tão profundamente, entre outras
razões, porque :

10
, as pessoas .juridicas são creações artificiaes da lei, que, como

todo o creador, póde marcar-lhes o modo e as condições de vida
e até limitar a duração, salvo os direitos adquiridos; ao passo que
a personalidade das naturaes é a condição sine qua non da exis
tencia da sociedade civil e politica e, portanto, do próprio legislador
positivo;
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2°, cada pessoa natural tem o seu eu proprio, individual e inde
pendente dos outros, ao passo que as pessoas juridicas representam um
aggregado de duas ou mais naturaes, e ás vezes até de bens, como as
fundações, comuma existencia emprestada pelas daquellas, ou por estes;

3°, nenhuma pessoa jurídica pôde ter direitos de familia (tambem
considerados civis ), ao passo que toda a pessoa natural deve ter esses
direitos, ainda quando não os possa invocar, como os expostos por
falta de prova; .

4°, a lei civil póde extinguir a pessoa juridica, mas não a na
tural, depois da abolição da chamada morte civil, que, espero em
Deus, não resuscitará entre nós;

5°, a vida da pessoa natural é limitada a um periodo, relativa
mente curto, que a lei civil presume não poder exceder de um seculo,
ao passo que as pessoas juridicas podem durar muitos seculos, como a
Igreja Catholica, o Reino de Portugal, as. ordens de S" Bento ou
S" Francisco e Misericordia do Rio de Janeiro, etc ,', etc"

Esta ultima dífferença é a razão principal das leis restrictivas da
mão morta, que, no dizer hyperbolíco do § 21.da lei de 9 de setembro
de 1769, « ameaçava toda a christandade de não haver um só palmo
de terra, que pudesse pertencer a gente viva».

Ora, si aquellas dífferenças não são imaginarias, mas reaes, é for
çoso convir que a Constituição não confundiu aquellas duas espécies de
pessoas, e que distinguiu tambem o cidadão brasileiro do estrangeiro,
prova-o a lettra morta do seu art. 13, paragrapho unico.

E, si assim não fóra, ai dos filhos desta terra!
Supponha-se, por exemplo, que o Governo leva avante, e de afo

gadilho, o seu Codigo, que outro menos diligente, porém mais intelli
gente, venha a verificar que o maior flagello deste paiz é o cambio, que
este é um monopólio de alguns bancos estrangeiros, e que, monopolio
por monopolio, o nacional seria mais sensato, tanto mais quando quasi
todos os povos teem o seu, e nós tambem já o tivemos - ha de ficar,
como o asno de Buridan, entre o direito civil e a miséria publica?
Certo, poderá revogar o Codigo; mas isso seria mais odioso e mais
difficil. Não é a falta de cortezia que tem minguado a nossa conside
ração entre os povos da Europa, mas antes seu excesso, e uma das
cousas mais difficeis que eu conheço, é fazel-a em regra; porque de
menos, parece orgulho, e fere o amor proprio do cortejado; de mais
parece baixeza, e inspira desprezo. Entretanto, 'na duvida, eu prefiro,
sem hesitação, correr o primeiro' risco; e foi por isso que inclui no
meu projecto preliminar o art. 18, já transcripto, e no Codigo o art. 60,
concebido nestes termos: « salvo o disposto no art. 13, paragrapho
unico, da Constituição, e art. 18 da lei preliminar, o estrangeiro, que
reside no Brasil, tem os mesmos direitos e obrigações civis que o ci
dadão brasileiro» "

Em conclusão: nem a Constituição equiparou em tudo os
estrangeiros aos brasileiros, nem as pessoas juridicas ás naturaes,

/
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nem cogitou, no pr. do art. 72, dos estrangeiros não residentes,
nem podia cogitar que o legislador ordinario facultasse ao nosso
Governo consentir que outro adquirisse um banco de areia das
nossas costas, quando ordenou que fosse preciso licença do Congresso
para que forças estrangeiras transitassem pelo território nacional
(art. 34, § 19).

E tudo isto se fará, si o projecto Clovis-Epitacio continuar na
marcha triumphal, que ia levando, quando sobreveio o ligeiro
incidente da S. Christovão , I quo te pedes rapiant et aura: ! - A.
Coelho Badriques.

1-7-901.

VI

Proseguindo nas minhas criticas aos P. C. E. e P. R., tomarei
para seu objecto principal o segundo, que já foi revisto por uma
Commissão revisora, sobre a presidencia do ministro da Justiça. (1) e
sagrado por duas recommendações solemnes do Poder Executivo ao
Legislativo. nas mensagens de 17 de novembro do anno passado e de
3 de maio deste anno .

Neste intuito, vou passar uma vista de olhos sobre os arts. 2°,4°,
5° e 6° do P. R., cujas materias se ligam intimamente, apezar' do in

, cidente de equiparação dos estrangeiros aos nacionaes, intromettidos
no art. 3°.

Pelo art. 1° se deixara ver que só as pessoas naturaes ou juridicas
podiam ser sujeito activo 011 passivo de direitos. Era logíco distin
guir-se em seguida aquellas duas espécies de sujeito e a capacidade
civil de cada uma, si não fossem iguaes, em tudo, sob este ponto de
vista.

Mas, o art. 2°, em vez de definir a pessoa natural, se limitou a
dizer: « Todo ser humano é capaz de direitos e obrigações, na ordem
civil» .

E todo ser humano não será, por isso mesmo, uma pessoa na
tural? O autor não o diz, e poderá talvez responder-nos, como o
collega de Talleyrand, «ça va sans dire », o que lhe concederei, si
elle me conceder que iria melhor, si fosse dito, e que quem póde
fazer o melhor não deve contentar-se com o bom e, muito menos, com
o apenas soffrivel.

Ainda outra duvida. Porque escreveu- C( na ordem civil»
e não simplesmente (C civis» ?

Si aquellas tres palavras exprimiam cousa differente desta, por
que se não declarou? E, si exprimiam a mesma ídéa, porque usou

(1) E' o que elIe declarou no officio sobre que foi expedida a mensagem,
de 17 de novembro do anno passado, publicada no Diario Officiat de 2á!.

./
"

I
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de um circumloquio escusado, em vez de um qualificativo restri
ctivo, tão claro, proprio e usual?

Frustra fit per plura, quod pel' pauciora fieri potest.
O art. 4° devia completar o 2°, definindo, ou, ao menos, fixando

o começo da capacidade civil; mas, em vez disso, fixou o começo da
personalidade civil. Serão palavras synonymas no P. R. ?

Seria uma novidade na jurisprudencia e um abuso do legislador,
cujas disposições são naturalmente circumscriptas pelos principios do
direito e pelos diccionarios da lingua em que escreve os seus
decretos. Ora, não conheço nem um diccionario portuguez que con
sidere synonymas as palavras - capacidade e personalidade - e os
principios do direito consideram tambem profundamente distinctas as
cousas que ellas significam.

A capacidade é um attributo da pessoa e pessoa natural é qual
quer individuo da especie humana, isto é, todo o ser humano do
art. 2° do P. R., ou todo. aquelle que nasce com vida e forma
humana, nos termos do art. 2° do meu, onde procurei incluir até os
aleijões e excluir os monstros « qui contra formam humani generis
procreantur » -nos termos das L. L. 14 D., de Stat, hom, (1,5) e
38D.,de V. S. (50,16)(2).

A personalidade é, pois, a expressão abstracta do eu concreto da
pessoa natural, que não póde ser mais de uma, pela mesma razão por
que não poderia ter mais de um eu.

A capacidade sim, póde variar, e elfectivamente varia na appli
cação e nas condições do seu exercício. Assim, a mesma pessoa póde
ter uma civil e outra politica; póde ter aquelIa sem esta; assim
como póde perder a segunda, conservando a primeira, porque as
condições do exercicio , da acquisição e da perda não são as mesmas
em relação áquellas duas manifestações da capacidade jurídica.

Robinson, na sua ilha deserta, podia ter e exercer a sua capaci
dad P, civil, mas não a política.

Sei que a palavra pessoa significou primitivamente a mascara
de que usavam os actores para que a voz soasse muito (personaret);
e que do palco passou para o fôro, significando o caracter ou a con
dição, em virtude da qual um homem podia ter ou exercer certo
direito. Neste sentido, o direito commum emprega varias vezes as
expressões: personm vicem, sustinet; personm vice fungitur,
e Cícero pôde dizer: tres personas unus sustineo (3).

Quando, porém, a jurisprudencia apossou-se daqueIla palavra
para representar o sujeito do direito, como um dos tres elementos
deste, a idéa da unidade ligou-se indissoluvelmente á da personali
dade, I através de todos os estados e condições do mesmo sujeito.

(2) Westenberg, Princ, [u», L., 1, 5.
(3) De 01'at01'e, 2, 21:.
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Neste sentido, que me parece o mais conforme á natureza das
cousas, e o mais exacto, ninguem póde ter duas personalidades; mas
todos podem ter a capacidade civil, distincta da política, e qualquer
póde perder esta conservando aquella, mediante uma desnaturalização
do seu paiz, ou conserval-a, sem poder 'exercel-a, mediante uma sen
tença proferida em processo crime (4).

Mas a capacidade civil é um attributo da pessoa natural. Todo o
individuo da especie humana, si exceptuarmos os recemnascidos e
quando muito os infantes - qui [are nequent-s- não sómente a tem
como a exerce, mais ou menos, na medida das suas forças e das suas
necessidades. Este direito foi sempre reconhecido pelos romanos, e
não só em favor dos menores puberes -(I ne magno incommodo
hujus cetatis homines adficiant~t1', nemine, cum his contrahente » 
no dizer de Paulo, no § 4 da L. 24 D., de Minor (4,4), como em
favor dos proprios impuberes : o que se vê do principio geral da L.,
de Auct. Tut. (1,21).' .

Desenvolvendo este principio, diz o legislador, que a autoridade
do tutor, em regra, só era necessaria - in his causis, in quiõus obli
gationes rnutce nascuntur -; porque a tutela só impedia que elles
fizessem a sua condição peior, mas não que a melhorassem.

A incapacidade do pupillo para exercer actos da vida civil nunca
foi absoluta, pelo direito romano, que, aliás, considerava a tutela
vis ac potestas incapite libero - nem pelo o nosso. Acuelle direito
permittía aos ímpubéres não só estipular em seu beneficio, como
adquirir a posse, desde que chegavam á idade de comprehender o
que faziam - ut inieiiectuni capiant - como se vê da L. 1a, D., de
A. veIO.Poss. (41,2),§3°.

A nossa Ord., do L. 4, t. 50, a mesma que consagrou o bene
ficio do Macedoniano, admitte, ao menos em um caso, a obrigação do
pae pelo que se empresta ao filho menor, cuja idade não distingue, e
sujeita o peculio do que negocia, sem o seu consentimento, á satisfação
dos credores do mesmo filho (§§ 3° e 4°). .

O casamento do impubere é apenas annullavel em face do art. 63
da lei n. 181, de 24 de janeiro de 1890, e póde ser ratificado nos .J
termos do art. 66. ' . .

Ora, tudo isso será nullo, si vingar a innovação do projecto e do
§ 1° do art. 5°, que considera o menor de 14 annos absolutamente
incapaz de exercer actos da vida civil; porque a incapacidade abso
luta do agente determina a nullidade de pleno direito dos seus actos.

Essa innovação, porém, não ha de passar, porque é, a um tempo,
contraria aos principios do direito, cruel para com impuberes e im
praticavel deante das necessidades da vida quotidiana.

(4) Consto Fed., art. 71.

(' ,
;.l I
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o que, entretanto, mais me admira nessa reforma é o contraste
entre a crueldade, com que o P. R. trata os menores de 14 annos,
que podem ser meninos pacatos, e a indulgencia com que exclue os
prodigos, que são sempre os maiores desregrados dentre as pessoas
sujeitas á curadoria.

Isso faz lembrar o verso de Juvenal:

« Dat veniarn coreis, vexat censura columbas . »
Os romanos, que levaram o seu respeito á propriedade individual

ao ponto de definirem o dominio - «jus utendi, fl'uendi et abutendi »
- nunca esqueceram o fim social da riqueza, já proclamando com Gaio
(§ 53, L. 1, Com.) que ninguem abusasse do seu direito; já decla
rando nas Inst. (L. 1, T. S., § 2°) ser do interesse publico que
ninguem usasse mal de seus bens.

Elles comprehenderam perfeitamente que a lei, quando obrigava
certas pessoas a deixarem a outra seus bens, ou a alimentarem seus
parentes cahidos na miseria, não podia ficar indiflerente ao abuso ha
bitual, que alguem fizesse da sua fortuna particular, pelo que devia
considerar esse abuso uma especie de loucura, ou, pelos seus eífeitos, '
uma cousa equiparavel a esta. E tal foi o pensamento explicito ou
implicito em varios textos do C01PUS -Juris e particularmente no § 3°
da Inst., de CUTatOl'. (1,23); L. 12, § 2° D. de TUtOl' et Curai. dato
(26, 5) e L. 1 a D. de CUTat. Furios (27, 10). '.

Coherentes com essa tradição, que vem das XII Taboas, as nossas
Ords , trataram conjunctamente (L. 4, T. 103) dos curadores dos pro
digos e dos mentecaptos, e, em primeiro logar, daquelles ,

Agora veem os P. C. E. e P. R. rompendo com essa tradição
nunca interrompida no nosso direito, nem nas suas fontes, e lega
lizando a prodigalidade; pois tanto importa excluir o prodigo de entre
as pessoas relativamente incapazes, e, como taes, sujeitas á repre
sentação necessaria de um curador.

Entretanto, o fundamento daquella instituição e a sua conti
nuidade provam o criterio dos seus inventores; porque, economi
camente, os povos, como os individuos, podem ser divididos em duas
classes: a dos que produzem mais do que consomem e a dos que
consomem mais do que produzem e, pela ordem natural das causas,
a segunda acaba sempre como uma presa da primeira.

Que o digam os anglo-saxões, si não teem conquistado, com o seu
ouro, 10 vezes mais do que com os seus canhões. Que o digam os
israelitas, perseguidos ha 20 seculos pelos christãos, qual foi a sua
arma decisiva contra estes. Que o digamos nós mesmos, si a quasi
dependencia, em que vivemos, foi obra da força dos dominadores ou
do abuso do credito dos nossos governos prodigos.

E é neste estado social, corrompido pela herança necessária e pela
escravidão, que fizeram ~ prodigalidade e o luxo, dous vícios mais
brasileiros do que as córes do seu pavilhão, e produziram, do sul ao

c. c. - Vol. II 13
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norte, a fome dos, empregos publicos e o abuso do credito (quasi
sempre concomitantes) que se nos veem propór um codigo repentino,
largando as redeas á prodigalidade e rehabilitando os prodigos !

Não passará, porém, sem o meu protesto, e continuarei a sus
tentar o que a respeito propuz, no meu projecto, isto é, não só
a curadoria do prodigo, mas tambem, na falta da prisão por dividas
civis, a do insolvavel por culpa, pois, si interessa á communhão que
ninguem delapide o que é seu, ainda interessa mais que não malbarate
o alheio.

Daqui por diante vou limitar-me a simples observações geraes,
como fez o illustrado conselheiro Duarte de Azevedo.

Os arts. 12 a 17 e 39 a 41, sobre o registro civil das pessoas
naturaes e juridicas, me parecem mais cabiveis no L. 30 da P. Geral
do que no 10

, onde se trata das pessoas, como sujeitos de direito já
existente. O nascimento e a morte das primeiras, a constituição
e a extincção das segundas, são factos jurídicos, que deviam ser re
servados para o livro destes.

~fais cabimento me parece ter no principio da P. Geral o capi
tulo sobre a representação, que suppõe uma pessoa fazendo as vezes
de outra, e, portanto, a exístencia de ambas, como sujeitos de direito
e, abstrahindo dos respectivos actos, em especie determinada. Neste
ponto, meu projecto foi omisso e os outros dous, ainda, me parece,
deficientes: o que não quer dizer que eu exigisse tantoquanto fez o
Codigo Allemão, onde a matéria teve um desenvolvimento que o
10 livro da P. Geral não comportaria.

Também me parece deficiente o P. R. em relação ao registro
civil, deixando de instituir o das naturalizações, que póde muitas
vezes decidir ou prevenir muitos conflictos em materia de applicação
do Codigo Civil.

A nossa Constituição de 1824, muito mais circumspecta em re-
lação aos estrangeiros do que a de 1891, deu logar a tantas questões 1,.1

internacionaes , que forçou a mão do legislador ordinario a fazer a lei
inconstitucionaln. 1.096, de 10 de setembro de 1860.

_ Si não as prevenirmos por aquelle registro, tel-as-hemos muito
mais numerosas e, sobretudo, muito mais humilhantes, si não para
o nosso Governo, que já abdicou em favor do estrangeiro, ao menos
para o nosso povo; que ainda é brasileiro.

O P. R. deu ao livro 20 da P. Geral a inscripção Das cousas em
vez da epigraphe Dos bens, que lhe deram o meu projecto e oP.
C. E., naturalmente porque, conforme o systema preferido pelos tres,
são as cousas o segundo elemento do direito.
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Mas, si e sómente são reguladas no Codigo Civil as cousas que
constituem bens, isto é, 'que podem ser objecto de propriedade e de
credito, preferir a expressão mais vaga á mais precisa é deixar a linha
recta para seguir a curva, é perder tempo e trabalho inutilmente,
é introduzir a confusão onde cumpria que predominasse a clareza.
Neste ponto, portanto, eu prefiro o P. C. E. ao P. R., sem quebra
do respeito que voto á Commissão revisora (5).

Tambem prefiro o P. C. E. ao P. R. na classificação dos bens
immoveis; posto que considere o primeiro menos completo e explicito
nesta materia do que foram os arts. 105 e 106 do meu projecto.

Em compensação, prefiro o P. R. ao P. C. E. na classificação
dos bens, em relação ás pessoas, onde aquelle seguiu muito de
perto o meu. . .

Considero, porém, ambos deficientes sobre as causas que estão
fóra do commercio , sobre as quaes penso que os arts. 142 a 144 do
meu projecto foram não só mais completos como até mais exactos ,

Esgotados os dous primeiros elementos do direito - sujeito
e objecto , - cumpria tratar-se do terceiro, que estabelece o traço de
união entre o primeiro e o segundo, isto é, do titulo.

Ora este póde fundar-se, tanto em factos independentes da
vontade humana, como em actos voluntarios do proprio sujeito ou
de outrem. Aquelles podem ser necessarios, em relação ao mesmo
sujeito, como o nascimento e a jnorte , ou eventuaes, como o pereci
mento da cousa e a prescripção ; estes podem ser licitos como os
contractos ou illicitos como os delictos ,

Obedecendo a esta orientação, como a mais conforme ao curso na
tural das cousas - que ás vezes abre excepção- dividi, de accôrdo
com ella, a matéria do L. 3° da P. Geral.

Os outros projectos seguiram outro methodo. Um deu-lhe o ti
tulo - « Do nascimento e extincção dos direitos» - do qual já me
occupei em artigo anterior; o outro deu-lhe a epigraphe - « Da
acquisiçâo, conservação e extincção de direitos».

Mas, si tudo isso decorre de factos e actos juridicos, porque não
reduzir-se a estes a mesma epigraphe?

(5) Entretanto, não approvo a eplgraphe do 2° L. do seu prcjecto s-.

« Direito das cousas»- que comprehende, além da posse, os jura in re aliena,
que não são cousas, ou, si o são, como íncorporeas, deviam estar juntas áa
obrigações, como estavam no Direito Romano, L 2, t , 2. .
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Concedo que os factos - em sentido lato - comprehendem os
actos; mas, si a pratica os distingue, porque não havia tambem a lei
de os distinguir? Si não parece necessario, é, ao menos, conveniente.

Quanto aos actos, não é grande a divergencia, porque, salvo a
fórma e o methodo, todos os projectos se occupam delles, mas o mesmo
não se dá quanto aos factos.

O meu começa dos necessarios e trata depois dos eventuaes,
e entre os primeiros colloca o nascimento e a morte do sujeito; os
outros desclassificam estas materias para o L. 10 • •

Entre os eventuaes, inclui o perecimento da cousa, que tambem
póde resultar de actos voluntarios, e a prescripção, que igualmente
se pôde operar por omissão proposital do titular, mas que são ambos
eventuaes, em regra.

Os outros projectos occupam-se do perecimento no 30 L. da
Parte Geral; mas scindem a prescripção, remettendo para o direito
das cousas a acquisitiva.

Ora, a prescripção é a extincção do. titulo do sujeito sobre o
objecto, ficando estes os mesmos, quer sejam o direito e a acção
relativos á propriedade, quer a obrigações. Porque, pois, consi
derar duas cousas distinctas o que, em si, é uma e a mesma?
Os romanos tiveram seus motivos para fazer essa distincção ; mas
nós não os temos, e esta imitação hoje não é justificada, como já
procurei provar ao illustrado Sr. conselheiro Chaves, na sessão do
Senado, de 31 de agosto de 1896, para a qual remetto o leitor.

Para os discursos, que então proferimos, na mesma sessão e na
de 2 de setembro daquelle anno, assim como para os trabalhos que
publiquei em 1893, e que foram todos (seis) reunidos á segunda edição
do meu projecto (1.897), também remetto as pessoas que desejarem
lêr a sua justificação; e os motivos geraes por que divirjo do plano
e da execução dos projectos posteriores a que me tenho referido,
na Parte Especial. -A. Coelho Bodriques.

Rio, 10 de julho de 1901.

PAREOER
DO

Dr+ Oliveira Coelbo

Rio, 10 de junho de 1901.

Exmo, Sr. - Tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex. as
observações que formulei sobre o projecto do Codigo Civil, mandado
elaborar pelo Governo e que vae ser sujeito á discussão na Camara
dos Deputados. ..

, ,

,
.,'
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De nada vale á grande obra deconsolidação do Direito Civil Bra 
sileiro a minha despretenciosa .collaboração, que, solicitada, me obri
gou, reconhecido, ao humilde subsidio, para o qual peco henevo
lencia á sabedoria dessa Augusta Camara.

Saude e fraternidade - Ao Illmo. e Exmo, Sr. Dr, 10 Secretario
da Camara dos Srs. Deputados.- O advogado, José de Oliveira Coelho,
membro da Commissão nomeada pela Camata para formular parecer
sobre o Projecto do Codigo Civil Brasileiro.

Parecer sobre o~rojecto 00 Coolgo Civil Brasileiro elaboraoo ~elo Or. Clovis
Bevilaqua e revisto pela Commissão nomeaoa e ~resiojja ~elo

Sr. ministro oa Justiça.

Fructo de grandes talentos, de (aturados e uteis estudos, não es
quecidas as fontes, nem desprezada a pratica, e menos ainda posta á
margem a theoria, a obra é de subido valor, e revista, como foi, é um
trabalho consciencioso,que, sem ser exclusivamente pratico, ou exclu
sivamente theorico, olha o bem da sociedade brasileira e satisfaz palpi
tante necessidade. Obscuro, entre os mais obscuros advogados brasi
leiros, sei qU(3 esta opinião nenhum valor deve merecer, e só assim
a manifesto, porque aos que menos sabem é tambem dada uma con
vicção, Ospequenos senões (como o que vou ter a franqueza de expor)
eu os levo á conta da exiguidade do tempo para bem revel-a; tal a
magnitude da obra, tal a insignificancia da omissão.

Eis o caso:
Dispõe o projecto (art. 868) que o usufructuario deve, antes de

entrar na posse do usufructo, dar caução fideijussoria ou real, si lhe
for exigida, de velar pela conservação do usufructo e entregal-o, findo
o prazo. '

No art. 869 preceitua que o usufructuario que não quizer ou não
puder dar caução perderá o direito de administrar o usufructo , E,
finalmente, no paragrapho unico deste artigo, isenta desta caução o
doador, que reserva para si o usufructo da cousa doada.

Quando o projecto (art. 480) trata dos effeitos do patrio poder
sobre os bens dos filhos, estatue: . .

« O pae ou a mãe que tiver direito de usufructo nos
b~ns dos filhos, está sujeito ás· obrigações dos ueufructua
nos. »

Não sendo os paes obrigados a prestar contas dos bens dos filhos,
nem assignar termo de tutela, como se lhespóde impor, como usu
frttctuarios, o dever de caucionar de bene utendo para administrar os
bens dos seus filhos?
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o usufructo é uma consequencia necessária do patrio poder, que
não traz para os paes somente o encargo da administração, mas tam
bem o da educação e instrucção. Ha entre o usufructo e o patrio po
der uma relação de condicionalidade. Não é admissivel que, depois
das alterações que o Governo Provisorio fez em alguns pontos do Di
reito Civil, de accórdo com o progresso da sciencia e adeantamento
dos códigos das nações civilizadas; rompendo com sábia mão o negro
véo, que occultava a personalidade juridica da mulher-mãe, estabele
cendo, no art. 94 da lei de 24 de maio de 1890, que por morte do
marido fica a mulher com direito de administrar os bens dos filhos,
venha agora o projecto do Codigo Civil equiparar esse usufructo, a
qualquer outro usufructo, sem attender a q~e os paes não o recebem
como um salario, mas como obrigação de educar e instruir os filhos.

A lei, concedendo o usufructo aos paes, não lhes fez uma libera
lidade, mas impoz-lhes um dever, fornecendo os meios para. o seu
cumprimento.

O projecto, que em harmonia com a lei de 24 de maio de 1890
elevou a mulher do estado de aviltamento, em que a legislação antiga
a conservara, reconhecendo-lhe a capacidade sufficiente para reger a
pessôa e bens dos seus filhos menores, e na falta ou impedimento do
pae, concedeu-lhe o poder paternal, não póde ser menos liberal que o
Direito Romano, que aos paes exceptuava, como usufructuarios, de
prestar caução para administrar os bens dos filhos menores (Cod.,
Tit., L. VI; De bonis, quce liberis in potestate, 8 § 4 ..... paterna
reoerentia eum eaxusarue ..... a oautionihus, isto é, desobrigava o
pae usufructuarío da caução de bene utendo],

Finalmente, parece-nos que a alludida excepção - salvo caução
de bene utendo - deve ser addicionada ao art. 480 do projecto.

Poderiamos outros senões apontar; mas não o fazemos, conven
cidos de que eIles não escaparão á reconhecida illustração dessa Au
gusta Camara.

Rio, 10 de junho de 1901. - O advogado, J. de Oliveira Coelho.

PAREOER
DO

Dr. AeIberbal eIe Carvalho

Rio, 6 de agosto de 1901 .

Exmos , 81's. presidente e demais membros da Commissãodo Co
digo Civil - Como advogado e cultor do Direito, venho lembrar a. essa
ogregía Commissão a conveniencia de supprimirem-so do Projecto do
Codigo Civil, cujo exame lhe foi submottido, os artigos relativos aos

I 'J
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bens da União, dos Estados e dos municipios, por me parecer ir de
encontro aos expressos dispositivos da Constituição Federal, uns, por
serem materia exclusiva do direito publico, outros.

Dispenso-me de entrar em considerações sobre a constitucionali
dade de alguns desses artigos, não só porque elles se patenteiam à
primeira vista, como, outrosim , porquo a minha pouca sciencia em
nada adeantaria á dos eminentes membros dessa conspicua e illustro
Commissão .

Quero crer também que não deveriam figurar nesse Codigo Civil,
por impertinentes, os artigos que se occupam da lesão, antiqualha ju
ridica, de ha muito abandonada por excelsos juristas; os que se re
ferem ao mandato judicial, matéria evidentemente de direito pro
cessual, sinão de organização [udicíaria ; e os que dizem respeito a
marcas de fabricas e patentes de inoençâo, assumpto de direito mer
cantil puro, tendente a constituir um novo instituto jurídico : - o di-
reito industrial. ,

Além disso, ha no Projecto em questão uma incoherencia clamo
rosa, para o que chamo a attenção da Commissão, qual a da mulher
poder exercer todos os actos da vida civil, ao passo que lhe é vedada
ser 'testemunha testamentaria.

Si minha humilde opinião pudesse ser ouvida pela ilIustre Com
missão, eu far-lhe-hia ver a necessidade de ser consignada no futuro
.Codigo Civil a liberdade de testar, uma das grandes aspirações do di
reito liberal.

Sem mais assumpto - Subscrevo-me de VV. EEx. - Collega e
admirador, Adherbal de Carvalho.

PAR.EOER.
no

Dr. Fernando Luiz: Vieira Ferreira
I

Em carta que dirigi ao Ilr. José Joaquim Seahra, digno presidente
da Commissão do Codigo Civil da Camara dos Deputados, muito antes
de ser apresentado o relataria concernente ao titulo preliminar,
apontei o gravo inconveniente de se confiar às gazetas officiaes dos
Estados, a publicação das leis federaes, conferindo aos governos locaes
o poder exorbitante de impedir a publicação das leis com a simples
recusa de insercão em suas folhas.

O illustre Deputado Dr. Azevedo Marques evitou o defeito assi
gnalado com um substitutivo declarando que o Governo providenciaria
sobre a publicação das 'leis nos Estados.
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Entretanto, esse methodo também não me parece o melhor.
_ 10. Ficará a União com mais essa despeza nos Estados.

2°. Conforme a diligencia ou desleixo dos [ornaes, a época da
obrigatoriedade será menos uniforme em pontos equidistantes da Ca
pital da Republica.'

3°: O Governo poderá retardar propositalmente a publicação das
leis nos Estados em que isso lhe convier, sobrando-lhe os meios de
illudir quaesquel' disposições penaes que o ameacem pela demora.

4°. Sujeita-se tal publicação ás qualidades variaveis da imprensa
local, que tambem poderá conluiar-se com os que tiverem interesse
em adiar a vigencia das leis novas. '

O seguinte substitutivo, que oífereço, constituiria uma legislação
mais simples e uniforme, além de inspirada nas tradições do nosso
direito:

« A lei que não fixar outro tempo será obrigatoria depois de pu
blicada offlcialmente, cinco dias na Capital Federal e no Estado do
Rio de Janeiro, um mez nos Estados maritimos do Rio Grande do
Norte para o sul, e no Estado de Minas Gemes, e tres mezes em todos
os outros.» ,

Póde-se ver em um mappa que este systema attende á facilidade
de communicações resultante das distancias dos Estados e da configu
ração da costa oceaníca ,

O àrt. 27 do titulo preliminar abro uma excepção no systema da
nacionalidade das leis pessoaes, sabiamente adoptado pelo projecto.

, Não obstante o que diz o illustro Dr. Clovis Bevilaqua em suas
luminosas Observações para apoiar a excepção introduzida, arrojo-me a
combater a solução que offerece ao problema complexo e ca.paz de
absorver o tempo de uma Commíssão Especial, no dizer dos juristas
reunidos em Haya. '

Penso que a difficuldade não reside na indagação da vontade das
partes, para acceitar-se a lei da nacionalidade do marido ou a do pri
meiro domicilio conjugal quanto ao regimen matrimonial dos bens,
si na determinação das disposições da lei territorial que por serem de
ordem publica devem prevalecer no conflicto com o direito extran-
geiro . '

Por exemplo, sobre a prohibição de doações entre conjuges, en
tende-se 'geralmente que deve prevalecer a lei pessoal do marido,
contra a opinião de Rademburgo e Itocco, que julgam a materia de
na tureza real.

Laborioso é assignalar estas leis de ordem publica deante das
quaes cede o passo o estatuto pessoal do extrangeiro, quanto ao
regimen matrimonial de bens.

.I
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. Ora, este arduo problema surgirá mesmo que se mande presumir
na intenção das partes o regimen do primeiro domicilio conjugal, que
póde ser em outro paiz que não o nosso, cujas leis de ordem publica
devem sempre prevalecer no conflicto ,

Ficará, pois, ao criterio da magistratura, seja qual fôr o direito
do regimen dos bens, nacional ou domiciliar, a observancia do art. 18
do titulo preliminar. ,

Assim, delimitada a zona das maiores difficuldades no assumpto,
verifica-se logo que o art. 27 da lei de introducção do projecto as não
remove com. o adoptar a presumpção de que os conjuges de. nacio
nalidade differente admittiram tacitamente a lei do primeiro domicilio
commum, para regular o regimen de bens do seu casal.

Mas, porque tambem não inferir que esses extrangciros quiseram
igualmente submetter-se á lei domiciliar nos outros direitos de
farnilia ?

Um pouco mais e estaria victoriosa a doutrina do grande Sa
vigny.

Porém, tal supposição não é nada plausivel na maioria dos casos,
porque no paiz do primeiro domicilio conjugal póde ter preferencía a lei
nacional do,marido, como na Itália, por exemplo, e não é de crer que
um francez e uma ingleza que alli se casem tenham em vista sujeitar-se
ao estatuto real dos italianos em matéria tida no direito da peninsula
como do estatuto pessoal dos extrangeiros (Di1,itto Civile, I, 89, de
Paciflci-Mazzoni) .

Não ha razão valiosa para abrir, em relação ao regimen de
bens, uma excepção ao principio da nacionalidade, que faz regular as
relações de família pelo estatuto pessoal do chefe da sociedade do
mestica.

Pelo, contrario, ha toda a conveniencia em não sujeitar a le
gislações divergentes o que se acha unido com uma cohesão indis
soluvel.

O regimen de bens prende-se intimamente ao modo por que a lei
determina as relações entre os conjugas, ao poder marital, as restricções
soffridas pela mulher em sua capacidade, e toda esta matéria se regula
pelo estatuto pessoal do marido. Crear um estado de cousas em que a
familia tem parte de suas relações regidas de certa fórma, e parte de
forma differente, quiçá incompativel, é augmentar as dífficuldades de
um problema já por si complexo.

Portanto, os arts. 27 e 28 deviam ser substituidos pelo seguinte:
« O regimen dos bens entre os conjuges determinar-se-ha, na

ausencia de pactos ante-nupciaes, pela lei nacional do marido. ))

O art. 563 do projecto póde ser modificado, como propoz a Com
missão revisora no seu art. 574; mas em relação ao preço dos bens.
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alienados, cumpre não retrogradar ao systema do Codigo Civil Francez,
art. 132, que obriga os successores definiti vos á restituição do preço já
recebido e gasto de boa fé.

Não é logico. Si o ausente, regressando, deve contentar-se com os
bens no estado em que se acharem, é porque se concede ao successor
definitivo o direito de consumil-os como si fossem proprios.

Ora, esse direito não deve limitar-se ao emprego directo das
cousas, mas estender-se ás alienações, que são equivalentes ao con
sumo.

Porque permittir ao successor definitivo abater para o seu gasto
o gado da successão occupada, mas vedar-lhe vender as rezes cujo
preço lhe fosse necessario para outros misteres?

E' tornar incompleto e incommodo o gozo de tal successão, fazendo
distincções que destoam da natureza de uma acquisição definitiva.

Por isso o Codigo Civil Italiano, art. 39, limitou a responsabilidade
do herdeiro ao preço dos bem alienados que ainda não tivesse sido
pago, ove sia tuttora doouto .

Proponho, pois, que o art. 563 do projecto seja transformado no
574 da revisão, e que neste se substituam as palavras o preço que os
herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos, etc., por 
o preço que ainda for devido pelos alienados, depois daquelle tempo.

O art. t. 905 prohibe as substituições além do segundo gráo ,
Devia qualificar fideicommissarias, porque são as que tiram os

bens do commercio.
Quanto á substituição vulgar, a prohibição é vexatoria e inutil.
Si prefiro Pedro a Paulo, este a Sancho e este ultimo a Martinho~

devo ter o direito de instituir Pedro e, no caso de não ser herdeiro,
substituil-o por Paulo, este por Sancho e este ultimo por Martinho.
Que inconveniente ha nesta substituição em 4° gráo?

Nenhum, porque não ha perigo de se mudar a substituição vulgar
em um vinculo.

11

O Codigo Civil Brasileiro, nas condições actuaes da nossa orga- .
nização política, deve conter em seu articulado muitas regras que em
paizes organizados unitariamente ficariam melhor insertas no Codigo
do Processo Civil.

Onde existe uma só competencia legislativa quanto ao direito civil
e ao processual, para se não sacrificar a affinidade e harmonia nas
normas juridicas, póde-se incluir, sem inconveniente nas leis de pro
cesso, disposições que não sendo de natureza propriamente processual,
teem, entretanto, opportuna collocação entre os artigos da lei destinada
a estabelecer a ordem do juizo.
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Por isso Ludovico Mortara, nos Principii di Procedura Civile,
p. 14, combate o systema do legislador italiano que, como o francez,
scinde a materia das provas, reservando para o Codigo Civil tudo
quanto respeita á sua determinação e valor, e só attribuindo ao Codigo
do Processo as disposições concernentes ao modo de produzil-as em
juizo. O illustre professor Pisano entende que no Codigo do Processo
deve inserir-se toda a disciplina das provas; opinião que de certo re
pudiaria si escrevesse para um paiz de dualidade legislativa.

E' que no systema unitario italiano pode-se desprezar a natureza
material de uma regra para coordenal-a com outras de direito formal;
no federativo brasileiro, como se acha organizado na Constituição de
24 de fevereiro, já isto não é possivel sem abandono das prerogativas
ou excesso dos poderes que foram distribuidos entre a União e os
Estados.

O art. 34, n. 23, da Constituição da' Hepublica, attribue ao Con
gresso Federal a competencia para legislar sobre o direito civil e deixa
aos Estados o direito de legislarem sobre o processo civil perante suas
justiças.

Sendo a acção civil um acto juridico destinado a dar efficacia ás
relações juridicas civis, normalmente o legislador do direito civil é o
competente para estabelecer o processo respectivo, pois esses direitos
estão na razão de principio para consequencia.

Portanto, a faculdade que teem os Estados de legislarem sobre pro
cesso civil é anomala, e como tal restricta ao que pertencer rigo
rosamente ao direito formal. Não vae além das regras relativas ao
modo de processar; circumscreve-se ás formalidades e prazos pro
cessuaes, á parte dynamica da acção,

Quanto disser respeito ás relações juridicas preexistentes entre
os contendores, quanto fôr relativo aos direitos que o autor pretenda
tornar effectivos e ás responsabilidades que pezam sobre o réo e seu
patrimonio, tudo isto escapa á alçada dos legisladores estaduaes.

Este criterio deve prevalecer nas leis processuaes dos Estados,
para não consagrarem antinomias ao direito material da União, e nos
codigos decretados por esta, para não descerem a regras de direito
formal que a Constituição confiou aos Estados.

Por commodidade forense podem os codigos estaduaes de processo
reproduzir- em seus artigos o direito substantivo da União, comtanto
que lhe não introduzam derogações.

Mas, para que haja um respeito á competencia federal por parte
dos Estados é indispensavel que nos codigos da União se formulem as
regras que, parecendo á primeira vista de direito meramente formal,
são na essencia norma de direito material. Para evitar equivocos na
grammatica legislativa cumpre assignalar todos os substantivos que
poderiam ser tomados como adjectivos.

Ha dous methodos a seguir: o primeiro, é em lei processual da
União, declarar os artigos applicaveis ás acções intentadas perante as
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justiças locaes ; o segundo, é incluir essas disposições de direito no
proprio Codigo Civil.

Parece-me preferível o ultimo systema, não só por ser adoptado
pelo projecto em muitas materias, como porque o Codigo Civil será
mais conhecido dos legisladores e juizes estaduaes do que. as leis pro
cessuaes da justiça federal.

Entre as disposições de direito civil material, apparentemente
processuaes, que não foram contempladas no projecto do Codigo
Civil formulado pelo Dr. Clovis Bevilaqua estão a ordem dos bens
para penhora e a enumeração das cousas isentas desta medida de.
execução,

A ordem para a penhora não é processual, como parece, porque
se observa na occasião de executar o devedor. Tambem o principio de
estarem os bens do devedor sujeitos ao pagamento de suas dividas só
pódeoperar por meio de uma' execução, mas nem por isso deixa de
pertencer ao direito material, achando-se até consagrado no art. 1.681 ,\ );
do projecto , .

A ordem para a penhora não é uma formalidade processual, ella
exprime, mesmo sem processo algum em andamento, a posição do
patrimonio do devedor relativamente ao direito do credor.

Si a sujeição dos bens ao pagamento das dividas é de direito
material, também o é a isenção dos bens de uma classe, existindo bens
do outra sufficientes para o pagamento.

Tenho moveis e semoventes que, vendidos, bastam para o pa
gamento do meu credor: o direito que me assiste de conservar os meus
immoveis não é materia de processo da competencia dos legisladores
estaduaes, mas sim do legislador a quem a Constituição outorgou a
incumbencia de decretar a responsabilidade de meu patrimonio para
com o direito creditorio daquelle a quem me obriguei civilmente.

O mesmo direito tem o sujeito activo da obrigação que con
trahi: não lhe posso dar direitos e aoções, para se pagar vendendo-as

. judicialmente, si tenho dinheiro, ouro, prata, pedras preciosas, em
quantidade sufflciente ,

Identica observação cabe a respeito dos bens que não podem
ser penhorados; apontal-os, isto é, abrir uma excepçao á regra do.
art. 1.681 do projecto não pôde ser da competencía das legisla- ,)
turas locaes.

Entretanto, o prejecto não os indica expressamente, como seria
para desejar ,e só por argumentos dos arts. 1.701 e 1.710 se po
deria inferir quaes são esses bens excepcionaes ..

Parece-me, pois, que o art. 1.681 deveria ser completado com
o art. 312 do regul. n. 737, de 1850, ficando assim redigido:

. (( Os bens do devedor estão sujeitos ao pagamento das dividas
na seguinte ordem:

10
, dinheiro, ouro, etc. »
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A este artigo seguir-se-hia outro declarando os bens isentos de
tal responsabilidade, que poderiam ser os dos ns. 2 a 4 do art. 1.701
do projecto, accrescentando-se ao n. 3 - e os utensilios necessarios
para preparai-as, como faz o n. 3 do art. 581 do Codigo de Processo
Civil Italiano, pela mesma razão de humanidade.

Isto, a não querer reproduzir nos arts. 529, 530 e 531 do
regul. n. 737, substituindo a expressão isento depenhora por « isentos
de responsabilidade», ou «não sujeitos ao pagamento», mais proprias
para um Codigo Civil.

Todos estes artigos assim constituidos não ficariam bem col
locados entre as disposições concernentes á insolvencia; mas de
veriam ir para o titulo 2° do mesmo livro, onde constituiriam o
7° capitulo, ou então a 6a secção do capitulo 2°, serie que se deno
minaria - Da execução em pagamento;

Não é irreflectidamente que faço estas observações secundarias
ao admiravel trabalho do illustre brasileiro, Dr, Clovis Bevilaqua,
mas porque) não obstante a opinião contraria de dous illustres
deputados, ainda não pude convencer-me de que a ordem dos bens
para a penhora e o privilegio dos bens não penhoraveis sejam ma
teria de direito processual attribuido aos Estados no dualismo legis
lativo adoptado pela Itepublica ,

Em um regimen unitario a classificação dos creditos era esta
belecida pelas leis processuaes quando regulavam o modo pratico
do concurso de preferencias; mas, nem por isso o projecto omittiu
o assumpto, attendendo ás modificações constitucionaes POI' que
passamos.

Pois, a ordem dos bens para a penhora e o privilegio dos que
são isentos dessa medida deveriam constituir no aspecto passivo,
entre as parcellas constitutivas do patrimonio responsavel, uma es
pecie de preferencia regulada pelo Codigo Civil, de modo mais com
pleto do que se acha nos arts. 1.701 e 1.710 do projecto,

Si á regra de estarem todos os bens sujeitos ao pagamento das
dividas do dono o Codigo abre uma excepção no caso de insolvencia,
é curial que essa mesma excepção vigore no caso de uma execução
contra quem não está insolvavel, ou estando, não usarem os cre
dores do direito concedido no art. 1.684 do projecto.

Dir-se-ha que o Codigo deixa aos Estados a indicação dos bens
não penhoraveis e que no art. 1.710 apenas se occupou de um caso
especial. Sendo o sequestro dos bens de um insolvente, a União de
clara quaes os insequestraveis; sendo qualquer outro sequestro ou
execução, as excepções ficam ao bel prazer das legislaturas estaduaes.

Mas, isto é banir do assumpto toda coherencia legislativa e ao
mesmo tempo armar os Estados de um grande poder em relação ao
credito, permittindo-lhes augmentar o numero de bens isentos de
penhora, crear homestead ou mesmo abolir indirectamente a regra do
art. 1.681 com a generalização do privilegio.
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Não seria tambem conveniente declarar no Codigo Civil os casos
de embargo e sequestro?

São medidas que se realizam processualmente e neste aspecto
pertencem á competencia dos Estados; porém, essas medidas consti
tuem garantias de direitos, e, como taes, a taxação dos casos em que
podem ser empregadas é tão processual como o brocardo - Quem se
obriga, obriga o que possue. - Fernando Luiz Vieira Ferreira;

PAREOER

DO

Dr+ Nina Rodrigues

PROFESSOR DE MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DA BAmA

o ALJrENADO

NO

DIREITO CIVIL BRASILEIRO

APONTAJIlENTOS MEDICO-LEGAES AO PRomCTO DE CODIGO CIVIL

ADVERIENCIA

A introducção e o texto justificam os intuitos e a razão de ser
deste livro. Duas palavras apenas dirão agora do modo por que foi
feito.

Este trabalho - em substancia simples reproducção de algumas
lições que consagrei este anno ao exame do Projecto Bevilaqua, no
ponto de vista medico-Iegal- teve de soffrer modificações que o ada
ptassem á sua fôrma actual. Nelle supprimi, das lições, a exposição
preliminar da doutrina medico-legal da capacidade civil, indispensavel
no curso, para que os alumnos pudessem seguir a analyse do Projecto,
e até certo ponto conveniente á boa explanação do assumpto. Em fu
tura revisão do trabalho, uma vez depurado pela critica das falhas
~ defeitos que encerre, é possivel que lhe venhamos a restituir o que
hoje lhe supprimimos.
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Do exame da phreniatria forense separei o das outras questões
medico-legaes que elucida um código civil. Estas constituirão objecto
de trabalho que destino a importante revista jurídica do paiz.

Obrigado a soccorrer-me da opinião e parecer de muitas auto
ridades medicas e juristas, de animo deliberado multipliquei, neste
livro, as citações e transcripções. Já as tendo vertido para o por
tuguez, reconsiderei, no emtanto, e resolvi transcrevel-as nos oríginaes
em que as consultei. Duas razões motivaram esta deliberação.
Primeira, o dever de rigorosa fidelidade nas citações, em obra que
alimenta a esperança de contribuir para a elaboração de leis do
alcance de uma codificação civil; segunda, a impossibilidade em que
me vi de consultar diversos auctores no original, e o receio de que,
da traducção de traducções, se pudessem originar graves adulterações
do pensamento do auctor citado.

Foi a razão por que também conservei na lingua dos traductores
as citações dos códigos, que não pude consultar no original. Tendo
sido dadas em notas as citações de diversos códigos, bastará mencionar
aqui os que escaparam áquella fórma de indicação. Servimo-nos, para
o Codigo Civil Allemão, do Gode Givil Allemand et loi d'introduciion,
Paris, 1897, de Raouldela Grasserie; para o Codigo Civil do Japão, do
Gode Civil detIimpire du Japon, Paris, 1898, de Motono e Tomii; para
'Ü Codigo Hespanhol, do Code Civil Espagnol, Paris, 1890, de A. Levé ;
para o Codigo Hollandez, do Les Codes Neérlandais, Paris, 1886, de
G. Tripels ; para os codigos da Austria e da Luizianía, do Concordance
entre les codes civiles ét1'angers et te Gode Français, Bruxelles, 1842,
de Saint Joseph .

Cumpro um simples dever agradecendo a valiosa coadjuvação que
me prestaram diversos amigos que tiveram a gentileza de me facilitar
a consulta de obras juridicas, que deviam faltar naturalmente á minha
modesta bíblíotheca medico-legal.

O desejo de que a publicação da obra se fizesse dentro do prazo
marcado pela Camara dos Deputados para a apresentação dos pareceres
por ella solicitados de diversos tribunaes e corporações jurídicas,
influiu para que não tivesse sido muito apurado o trabalho de revisão
das provas typographicas, a que escaparam diversas incorrecções. Limi
tei-me, todavia, a dar em errata apenas as que podem alterar o sentido
da phrase, .esperando da benevolencía do leitor a correcção dos simples
erros orthographicos. .

Bahia,1 de setembro de 1901.- Nina Rodrigues.
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INTRODUCÇÃO

« Nous devons Jairo observar que l'exerclce de la médecino com
prend deux parties : la medecine priuee, dont le rôle s'exerce dansun
cercle díscret et n'autoríse des dívulgatíons scientíflques qu'à l'adresse
du corps médícal, et la medecine publique, qui se pratique au grand
[our, sous le contrôls íncessant de la presse et avoc des collaborateurs
étrangors à notre profession ,

« Pouvons-nous SUl' co dernier terraín avoir la prétentíon de dicter
au grand public des ordres au nem do la scicnce sans en motíver los
raísons ?

« Nctre autoritá no sera-t-elle pas singuliêrement accrue si nous
divulguons nos procédés de recherches avant d'en Iormuler les con
clusions, souvent inattendues, et grossos de consequences pratiques?
Nous pouvons trouver uno réponse précise à ces questíons dans l'évolu
tion contemporaíne de la branche de la médecíne publique dont les
progres s'affírment de la Iaçon la plus indiscutable; je veux parler de
I'hygiene, Si l'ímportance socíale do cette scíence grandit de jour en
jour, il faut l'attribuer non seulement à la valeur des travaux, surtout
medicaux, qui, depuís vingt ans, en ont renouvelé lo caractere, mais
aussí à l'intelligente ccllaboration qui, SUl' co terrain , unit lo médecin,
lo chimiste, l'architecte à I'admíriistrateur et au pédagogue , La méde
cíne légale doit entrar dans la rnême voie, et, de toutes ses partias, la
médecíne mentale est celle qui necessite le plus impéríeusement co
gome d'études, »

H. COUTAGNE: La Iolíe au point de vue [udicíaire et administratif',
Paris, 1888, pago 3.

Das mais salutares é a providencia, seguida hoje quasi sem discre
pancia pelos governos cultos, de submetterem os projectos de codifi
cação penal ou civil ao exame e parecer daquellas corporações e
funccionarios que nelles podem dizer em razão da experiencia que lhes
confere o exercício do fóro, o dever elo estudo, da meditação ou do
ensino das leis. Si a época de liberdades espirituaes em que vivemos
a todos concedia o livre exercício da critica sobre o actual Projecto do
Coeligo CivilBrasileiro, a preoccupação, manifestada em actos, de
submettel-o ao exame e á discussão mais amplos, realçou os esforços
do governo e é de louvar, como natural complemento, quer do pa
triotico intuito de dotar finalmente o paiz ele um codigo civil, quer
da sábia escolha do eminente jurisconsulto a quem, em boa hora, foi
commettida a tarefa de organizar o projecto,

Medico legista e professor de medicina legal, na experiencia dos
reclamos da legislação vigente, que nos tem elado o tracto immediato
da pratica medico-forense, no quotidiano meditar e leccionar da disci
plina academica a que temos votado toda a nossa actividade, certo
fizemos jús á obrigação, antes ao dever de officio, de conhecer das
deficiencias e das excellencias praticas dos institutos jurídicos brasi
leiros nas suas relações com a medicina legal.

Dando fórma de memoria e publicando o exame critico a que
submetti este anno, no curso lectívo, a doutrina medico-legal do
Projecto do Codigo Civil Brasileiro, organizado pelo Dr, Clovis Bevi
laqua e revisto por uma Commissão especial de jurisconsultos, tive

r
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naturalmente o animo de satisfazer a esse dever, imposto aos cultores
da medicina legal, de « concorrere in certa mísura e senza esorbitianza,
al miglioramento della legislazíone » a que, em curiosa polemica sei
entifica, ainda ha pouco alludia Filomosi-Guelfi (1) e que Tardieu (2),
neste objecto o mais timido dos grandes médicos-legistas francezes,
reconhecia nestes conselhos repassados ele sábia prudencia: « Je suis,
certes, bien éloigné ele refuser à la médecine le droit d'intervenir dans
la préparation des lois, et plus que personne je suis porté á penser
que le législateur s'ínspíre trop raremente des notions que la scíence
de l'homme pourrait lui fournir. Mais pour être sérieuse et féconde il
faut que cette intervention s'exerce avec mesure et opportunité ».

No meu intento de agora, entraram, todavia, por igualo amor.
á sciencia que professo e o desejo de ver a minha patria dotada de um
Codigo Civil, que a contribuição de todos, ainda as escassas de valor
como esta, concorram para tornar digno da sciencia e da cultura geral
da sua época.

« Em um codigo civil- doutrinou Teixeira de Freitas (3) com a
competencia superior que lhe conferiam os seus valiosos trabalhos e
a sua intelligencia peregrina - ha materia vastissima , assumptos va
riados, ao quilate de todas as intelligencias, e todos, portanto, podem
auxiliar-me na feliz execução desta empreza patriotica : com a discussão
dos principios os que forem mais versados, e os outros com esses
reparos e advertencias mínimas que não são para desprezar. O essen
cial é que cada um o faça em boa fé, que não procure exceder-se, que
não se esforce em vão por parecer o que não fór ».

Difficil que a conveniencia de uma collaboração de todas as
especialidades em emprehendimentos desta natureza haja rnistér de
demonstração pratica mais cabal do que aqueIla que lhe dá o actual
Projecto do Codigo Civil Brasileiro.

Um collega e amigo, Francisco de Veyga, professor de medicina
legal na Faculdade de Buenos Aires, explica as deficiencias medico
legaes elo Codigo Civil Argentino pela carencía do necessario com
mercio do legislador do Prata com os bons auctores da especialidade, o
que Veyga deduz da pobreza das fontes citadas. Si em Vélez-Sarsfield,
jurisconsulto que impoz ao Codigo Argentino os seus moldes absolutos
de puro civilista, não descobriu Veyga nem prevenções para com os
médicos-legistas, nem desestima da medicina legal, em Clovis Bevilaqua
o legislador brasileiro, a medicina legal, mais do que isso, encontra

(1) Filomosi-Guelfi, Polemica (com Módica sobre concausas), Giornale di
Aled. Leg., 1900, pago 316.

(2) Tardieu, Étude médico-iéçale su» la folie. Paris, 1877,pag. 30.

(3) Teixeira de Freitas, Esboço. Codigo Civil. Rio de Janeiro, 1860,
pago lI.

c. C. - Vai. fI 11
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ardente partidario, um cultor mesmo, em todo o caso animo aberto a
lhe reconhecer todos os direitos e prívílegios de competencia pro
fissional.

No emtanto, com toda esta isenção de espirito, com a clara in
tuição do valioso concurso que prestam ao direito moderno a biologia
em geral e a medicina em particular, com todo o opulento cabedal de
conhecimentos hauridos na sua reconhecida familiaridade com os
assumptos de biologia e sociologia modernas, a obra medico-forense de
Clovis Bevilaqua teve todas as falhas que deviam decorrer natural
mente da.carencia de uma instrucção technica e profissional; falhas
que no Projecto se aggravaram com a intervenção da .Commiasão re
visora) sem duvida da competencia mais alta e indiscutivel em matéria
de direito, mas, porventura, mais arredia de convivio e familiaridade
com os modernos estudos de biologia.

Em materia de medicina legal, o Projecto em nada adianta ou
melhora ao grande atrazo, as graves deficiencias do nosso direito civil '
vigente.

O dever de demonstral-o, advogando por hoje apenas a causa dos
alienados e propugnando pela boa reforma da legislação no que diz
respeito aos loucos, em nada compromette ou entibia o enthusiasmo e
admiração, em que temos o eminente auctor do Projecto, nem o
respeitoso acatamento ao saber jurídico da erudita Commissão re
visora.

Explicando os memoraveis debates de que nasceu a sábia lei
francesa de 1838 sobre alienados, dos quaes affirma competente es
críptor que ainda hoje causa admiração a amplitude dada á discussão
parlamentar e a elevação de vistas de que deram provas os homens
que nella tomaram parte, a Commissão de 1874 affirmava ao ministro
do Interior da Franca: « ces débats attestent l'immense et unanime
desir de faire le bien et, finalement, la conviction qu'on venait d'en
fournír les moyens » .

Certo, o historiador dirá um dia dos auctores do Projecto que
também elles souberam manter alto o debate da leí-mater da sua patria,
integrando no Codigo os princípios justos que na controvérsia se
apurarem.

De nós, temos fé que, si em algum ponto lograrmos a fortuna de
levar a convicção do nosso acerto ao animo dos legisladores, as nossas
observações terão nelles, antes de em quaesquer outros, guarida e
adopção. .

Seria ociosa a confissão preliminar da nossa íncompetencía em
materia de direito, mesmo a ella devendo pedir desculpas para as
argumentações falseadas por interpretações erroneas que tenhamos
dado a doutrinas e princípios [uridicos correntes e triviaes. A ver
dadeira preliminar para o nosso trabalho é a affirmação de que, nos
retoques aconselhados ao Projecto em assumpto medico-forense,
puzemos todo o escrupulo em respeitar a chamada crystallização do
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direito, evitando advogar idéas e doutrinas medicas em via de for
mação, sujeitas ainda ás fluctuações de escolas e sem a precisa solidez
de uma stractificação experimentada na uniformidade de consenso
dos mais competentes e na sancção de codigos vigentes. Si não nos
temos de penitenciar da audacia de inventar doutrinas, podemos
confessar mesmo que nos restringimos a reclamar que se transporte
das codificações modernas para o futuro Codigo Brasileiro aquellas
disposições que melhor satisfação dêem aos desiderata medico
legaes.

Esta preoccupaçãc de não nos apartarmos do terreno solido das
doutrinas sanccionadas pelo saber dos competentes e pela pratica das
leis escriptas justifica o dever estricto que nos impuzemos de apoíal-as
em autorizadas citações de medicos e juristas. O numero e extensão
destas não podem visar aqui a preoccupação futil de exhibir erudição;
mas entram como elemento de prova da opportunidade e sancção que
já encontraram os conceitos que se reportam e que defendemos.
Tambem não as regateei nem as reduzi,

Em verdade, este estudo foi mais longe do que comportava o
simples exame do Projecto Bevílaqua, A proposito do Projecto
fizemos, de facto, o exame do ponto, não só na legislação vigente
como nos projectos de codigo civil que, no Brasil, precederam o de
Clovis Bevilaqua, A tanto nos induziu a consideração de não existir
ainda um estudo de psychiatria forense do direito civil brasileiro. De
medico-legista ou manigrapho pátrio não conhecemos trabalho que se
refira ao assumpto, O que ha de jurista é fragmentaria e atrazado.
Na exposição de motivos dos dous ultimas projectos, tanto o Dr, Coelho
Rodrigues como o Dr, Clovis Bevilaqua são quasi que de todo omissos
sobre esta parte da lei, Os commentarios do Projecto Felicio dos
Santos e as annotações do Esboço de Teixeira de Freitas são incom
pletos e de doutrina medica condemnada.

Esta modesta contribuição estará, pois, no caso de servir-de
subsidio a estudos de maior folego ,

CAPITULO I

os ESTADOS DE INSANIDADE MENTAL

SUMlI1ARIO -!. Definição on enumeração lega! dos estados de insanidade mental qne excluem
ou ceatcingem a capacidade civil: insanidade permanente ou duradouen e insanidade tranai
toriu. Ir. Os estados de insanidade mental permanente : loucura. IrI, A definição do Pl'O
jecto Bevílaqua, IV. Aphasia e suedo-mudsa , V. Embrlaguea habitual. VI. Prodlgalidade
e jogo ínveteeado. VII. Fraqueza mental senil. VIII. A insanidade mental tl'ansitol'ia no Pro
jecto Bevílaqua, IX. Modificações propostas ao projecto, X. A insanidade mental nas
Ordenações, no Esboço de Teixeira de Fl'eitas, e nos projeetos Felicio dos Santos e Coelho
Rodrigues.

I - Pois que são variadissimos os estados de insanidade mental
que, por deficiencia ou perversão. das funcções psychicas, podem crear
a incapacidade civil, constituiu sempre nos codigos, um dos seus
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maiores escolhos, o melhor modo de designar ou enumerar esses estados
morbidos..

Quasi de todo perdeu hoje o seu interesse, ou pelo menos a sua
feição de outr'ora , a viva disputa dos que sustentavam que se devia
fazer nos codigos a especificação casuistica de todos esses estados
mentaes, contra aquelles que entendiam mais conveniente definil-os
por uma designação genérica que a todos abrangesse. Os progressos
da psychologianormal e pathologica vieram mostrar que o caso re
queria distincções bem capazes de dar razão a ambos os partidos. E'
que todos esses estados mentaes não se reduzem, como se suppoz
outr'ora, a casos de loucura .

Para a loucura, sem duvida, hoje como então, devem os códigos
adoptar uma designação genérica que se applique a todos os casos de
alienação mental, ele preferencia a tentar especificar na lei as fórmas
clinicas da doidice, immiscuindo-se no dedalo das classificações psy
ohiatricas, onde os mais familiares não possuem harmonia e unidade
de vistas.

Mas seria engano rematado acreditar que se possam incluir nos
dominios da loucura, mesmo da alienação, todos os casos de insanidade
mental que podem affectar a capacidade civil.

Será mesmo difficil encontrar uma expressãocapaz de convir como
rubrica generica a todos esses casos de insanidade, de cuja somma o
grupo das loucuras é apenas uma parcella , Esses casos são, de facto,
ou de verdadeiras molestiasmentaes ou cerebraes, como a loucura e a
aphasia; ou de invalidez mental, como a imbecilidade, a idiotia, a
surdo-mudez; ou de simples anormalidade psychica, cornos os estados
somnambulicos e hypnoticos, as paixões, a embriaguez, etc.; ou
mesmo condições psychologicas especiaes, como a involução senil.
Como se vê, são estados muito distinctos uns dos outros e que não
guardam entre si affinidades taes que permittam grupal-os em uma
rubrica unica. A ínsuffíciencía mental para o exercicio dos direitos
civis é um effeito, uma consequencia de causas multiplas que não
podem entrar em uma familia natural ou constituil-a,

. . Para a resolução da difficuldade pratica, na redacção dos códigos,
só restam, pois, dous alvitres. No primeiro, é mistér renunciar ás
tentativas de mencionar na lei todas essas causas, seja especificada
mente, como querem uns, seja genericamente, como querem outros, e
limitar-se o legislador a consignar nos codigos a condição da insuffi
ciencia legal do individuo, qualquer que seja a sua causa psychica.
Ficaria então aos juizes e tribunaes o encargo de determinar, no exame
concreto e individual de cada caso, o motivo que produziu o effeito que
o codigo se limitou a prever.

No segundo alvitre, os codigos deviam adoptar a especificação
cásuistica dos grupos de insanidade mental.. reservando para a de
finição de alguns delles as designações genericas ou comprehen-
sivas, ..

{ \
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E' intuitivo que o primeiro alvitre importaria em tal arbitrio
conferidos aos juizes e tribunaes, que, de facto, a expressão vaga
do codigo equivaleria a não ter legisladona especie. Na pratica, este
alvitre importaria em uma petição de principio, pois dizer que in
capazes são os que pelo estado anormal das suas faculdades mentaes
não puderem dar consentimento ou gerir os seus negocios, é, em
ultima analyse, dizer que incapazes são os incapazes de se governar
e não quaes elles são. Só resta, pois, o segundo alvitre que tem
sido adoptado por todos os codigos, de modo mais ou menos suffí
ciente. E' o Codigo Allemão o que dá satisfação mais cabal a este
principio. Nos arts. 6, 104 e 105, adoptou elle a especificação ca
suistica dos estados de insanidade mental, distinguindo a molestia
mental ou alienação mental, a fraqueza intellectual, a prodigalidade,
a embriaguez habitual, os estados de inconsciencia ou de perturbações
momentaneas da actividade do espirito.

11 - E' nestes limites que importa precisar a extensão que se
deve dar á definição judiciaria de loucura. Esta extensão ha de
depender evidentemente do numero maior ou menor ' de grupos de
insanidade mental que a lei previr especificadamente. Si a enu
meração dos grupos previstos for completa, a accepção legal da pa
lavra loucura se confundirá com a accepção medica ou clínica e os
termos psychiatricos de loucura, alienação mental podem servir á
lei. Si a enumeração for insufficiente, é evidente que na pra
tica se terá de incluir no numero dos doidos casos que medi
camente não são de. loucura; os termos perdem então o seu valor
psychiatrico e a lei, deve dar-lhes definição juridica.

Com esta providencia, se corta toda difficuldade, evitam-se con
troversias sobre a accepção de' um termo technico que póde variar
de significação segundo se adopta o seu sentido vulgar, o medico ou
o judiciario.

Nestas condições qualquer termo serve. Assim nada se tem a
objectar ao Projecto Coelho Rodrigues por ter adoptado o velho termo
demente (art. 11), pois que, no art. 12, definiu elle o que o Projecto ~,.

entende por demencia. Apenas estas definições comprehendem dous
grupos distinctos. Em um grupo, do Codigo Portuguez, art., 314,
mentecaptos e todos aquelles que, pelo estado anormal de suas facul
dades mentaes , se mostrarem incapazes de govel'nal' suas pessoas e
seus bens; do Codigo Italiano, art. 324, infel'mitádi mente che lo
renda incapace di procedere ai pl'o/Jri interessi ; do Codigo Allemão,
art. 6°, § 10, ceiui qui, Pal' suite d une rnaladie mentale ou de sa fai
blesse iruellectuelle, ne peutprendre soin de ses atfaires; em todos
estes, a lei attende ao effeito da alienação sobre os actos do homem.
No outro grupo, ainda do Codigo Allemão, art. 104, § 2°, état de
trouble mental morbide qui exclut le libre arbitre; do Projecto Coelho
Rodrigues, art. 12, estados morbidos ou pat/wlogicos que invalidam
a volição ou intelligencia; os codigos se referem ás consequencias da
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perturbação mental para as funcções ou faculdades arnmrcas , Está
claro que as definições do primeiro grupo são muito mais precisas,
pois se referem a factos positivos e de ordem civil, ao passo que as do
segundo grupo podem dar logar a interpretações variaveis e sujeitas á
discussão do dominio da psychologia.

,III ---,. Na determinação da incapacidade por insanidade mental,
. o Projecto Clovis Bevilaqua, assim como a sua revisão não se apar
taram de uma fonte nacional, Teixeira de Freitas, que infelizmente
não póde firmar autoridade na especie, em virtude do atrazo em que
este auctor se deixou ficar em matéria de psychiatria forense, mesmo
para a época em. que escreveu. Bem o demonstrou Veyga para· o
Codigo Argentino que se inspirou no Esboço de Codigo Civil de Tei
xeira de Freitas. « AI codificadof , diz elle (1), se lo dictó Freitas este
artículo, y éste asegura en la nota de su proyecto, dedicada al efecto,
que esta clasificación « es la que corresponde à las especies de enage
nación mental encontradas por los mejores autores de la matéria n,
en lo cual demuestra estar bastante atrasado porque las « especies »
aceptadas por -loa autores de su época eran mas' numerosas y tenian
ya por base de clasificación otro criterio. Freitas ha querido referirse,
segun se saca de sus palabras, á las clasiflcaciones de Pinel y de
Esquirol, ya aban donados, y esas mismas clasiflcaciones las ha com
prendido ó copiado mal. Es el caso que él toma sólamento la mania,
la demencia y la imbeciJidad como formas aceptadas, cuando el pri
mero de estos alienistas reconociacuatro; la mania, la melancolia,
la denuncia y el idiotismo, y el segundo, cinco: la lipemania, la mo
nomania propiamente dicha, la mania, la demencia y la imbeci
lidad á idiotismo».

O Projecto Clovis Bevilaqua reduz a tres os estados de insanidade
mental- molestias mentaes, surdo-mudez e perturbações mentaes
transitorias. Para designar as molestias ou enfermidades mentaes
adoptou do Esboço ele Teixeira de Freitas o termo alienados, pro
curando ampliaI-o nos alienados de qualquer especie do art. 4° do
Projecto primitivo. A Commissão revisora preferiu (art. DO) os loucos
de todo o gene1'O da Consolidação das Leis Civis, que por sua vez já. o
havia adoptado do Codigo Penal de 1830, como expressamente de
clara Teixeira de Freitas (2) na seguinte nota 34 ao art. 29:
« Desprezei a variada terminologia das leis antigas sobre loucos, usando
da expressão do art. 10, § 2° do Cod. Crim .»

A insuffíciencia desta. ultima expressão, loucos de todo o gene1'o,
é, no emtanto , manifesta e um jurista patrio dos mais eminentes,

(1) Estudios médico-legales sobre el Código Oivil Argentino, Buenos-Aires,
1900, p. 267.

(2) Teixeira. de Freitas, Consolidação das leis civis, Rio de Janeiro,
:1876, p. 25.

,.,,
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Tobias Barreto (1), já o havia posto em evidencia. A critica magistral
a que o illustre jurisconsulto submetteu a expressão se conclue por estes
termos que bem a resumem: « Os loucos de todo o gene1'o, a somma
de todos elles é sempre inferior ao total dos que são irresponsaveis
em consequencia desse desarranjo '(na economia psychica), e dahi
podem resultar, como de facto tem resultado, não poucas injustiças no
exercicio da penalidade». A analyse do Projecto nos mostrará que
aquillo que aqui se affirma da responsabilidade penal tem applicação
inteira á capacidade civil.

A expressão alienados de qualquer especie é, sem duvida, mais
comprehensiva do que loucos de todo o genero e seria mesmo ao termo
alienados que Veyga daria preíerencía para o Codigo Argentino.
Ainda que a certos respeitos os termos alienação e loucura tenham
sido empregados como equivalentes para designar o desarranjo mental
morbido, sobretudo em linguagem vulgar, é certo, todavia, que espe
cialmente na psychiatria franceza, ao passo que o termo loucura, (folie),
é empregado, de preferencia, para designar as molestias mentaes pro
priamente ditas, no termo alienação mental se comprehendem estas e
mais os casos de invalidez mental que não são em rigor molestias
mentaes, mas simples resíduos de molestias cerebraes do periodo em
bryonario, fetal ou infantil.

Nos povos latinos, a accepção jurídica da expressão alienação
mental é toda franceza e data da celebre lei de 1838 sobre alienados.
O uso do termo no sentido generico remonta a Pinel y Esquirol, mas só
naquella lei a expressão, até então toda medica, recebeu a sua con
sagração jurídica e entrou para o patrimonio da terminologia legal.
A lei de 1838 se destinava á protecção e á assistencia dos loucos, mas
abrangeu nos termos alienação mental não só estes como os imbecis e
idiotas, Sanccionando este emprego, o jurisconsulto Troplong foi o
primeiro, segundo Parchappe, a discriminar as especies que juridi
camente estavam comprehendidas no genero alienação, mencionando
duas: a imbecilidade e a demenoia, e comprehendendo nesta a loucura
continua ou intermittente, total ou parcial, tranquilla ou tempestuosa
e delirante.

Nestas condições, a expressão alienação mentalcOlTesponde ri
gorosamente ao termo demencia, na accepção genérica que teve no
direito romano e como foi empregado no Codigo Chileno, no Projecto
Coelho Rodrigues, etc., tendo mesmo significação mais lata no Codigo
Penal Francez onde se constituiu em thema obrigatorio de íntermi
naveis discussões. Com effeito, ainda hoje será difficil descobrir melhor
definição de alienação mental do que aquella que, sob a denominação
de demencia, deu Paulo Zacchías nos seguintes termos: Dementia

(1) Tobias Barreto, Menores e loucos em tlireiu: criminal, Rio de Ja-
neiro, 1884, p, 125. .
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gene1'icum nornem comprehendens sub se omnes alfectus in quibus
mens vel errai, vel deôiliter operatur. Accrescente-se ao deficit

. quantitativo, alfectus in quibus mens debileter operatur , a perversão
qualitativa alfectus in quibus rnens errai e ter-se-lia o quadro com
pleto de todas as incapacidades civis por enfermidade mental.

Por ,mais ampla que se to:ne, P?rém, e~ta accepção l?ienerica do
termo alienado, não será possível, ainda aSSIm, abranger nelle todos
os estados mentaes que excluem a capacidade civil. E' o que accentua
bem Parchappe, um daquelles auctores que mais defendem o sentido
generico da expressão alienação mental. Referindo-se á interpretação
de Troplong, ensina Parchappe (1): « A' la condition de cette inter
pretation des termos légaux , imbecilué, démence, et fU1'eU1' , que les
médecins doivent d'autant mieux accepter qu'ils en ont eux-mémes
fourni les principales données, la signification du mot aliénation men
tale se trouve definitivemente être au point de vue légal la même
qu'au point de vue administratif et médical, celle d'un terme géne
rique embrassant touts les états de dépossessíon de la raison qui sont
produits par les diverses formes et les divers degrés de l'imbecilité et
de la folie. Il est important de rémarquer que cette interpretation
laisse en dehors de la portée des mots aliénation mentale et alíénés les
divers troubles de la raison qui peuvent être produits par causes autres
que l'ímbecílité et la folie, soit dans l'état pathologique comme dans
les delires febriles, sympathiques ou toxiques, soit dans l'état physiolo
gique comme dans les aberrations mentales liées á la surexcitation ner
veuse et aux paroxysmes des passions. 01', parmi ces troubles de la
raison, ceux qui dépendent d'un etat pathologique, biea qu'ilsne pu
issent être rapportés â, l'aliénation mentale et qu'ils ne puissent mo
tiver ni la sequestration ni l'interdiction, doivent pourtant etre consi
derés comme exclusifs de la capacite cívile et de la responsabilité
penale au moment oú ils existent , Sous ce point de vue ils se ratta
chent à i'insanité d'espirit du code civil et à la démence du code
penale » .

Não se póde admittir, pois, que os termos alienação mental do
Projecto se appliquem a todos os casos de insanidade mental que,
afóra a surdo-mudez, deve prever um codigo civil. O proprio auctor
do Projecto sentiu duvidas sobre a sufficiente elasticidade da expres
são para abranger implicitamente a todos os casos que nella desejava
incluir, e duas vezes as revelou.

A primeira vez foi quando, tendo usado no art. 4°, § 3°, sobre
incapacidade, da expressão alienados de çualquer espécie, empregou
no art. 528, § 1°, sobre interdicção, a expressão alienados de qual
quer especie, incluidos entre elles os fracos de espírito,

(1.) Purchappe, Art. Aliénation in Dicc , Encyclopcclique des 8ciences
ntéd'icales, 1'0. série, vol. 3.
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Ora, os fracos de espirito estão rigorosamente comprehendidos
nos alienados e si o auctor, usando da expressão incluidos entre elles
os fracos de espirito como tinha usado.do complemento de qualquer
especie, acreditou ter augmentado o raio de comprehensao da sua de
finição e poder abranger nella todos os casos de insanidade mental,
incidiu manifestamente na mesma illusão que tiveram os revisionistas
com o complemento de todo o qenero accrescentado a loucos. Porque,
ou os termos alienados e loucos conservam o seu valor techníco e por
mais que se diga dos primeiros que serão de qualquer especie e dos
segundos que serão de todo o genero, delles estarão sempre excluídos
certos casos de insanidade mental permanente e os transitorios: ou
aquelles complementos retiram aos termos alienados e loucos a sua
significação psychiatrica para abranger nelles todos os casos de insa
nidade mental menos a surdo-mudez, e então elles adquirem uma si
gnificação de méra convenção, toda juridica, que o Projecto tinha o
dever de precisar e definir, mas que não o fez nem para um nem para
outro caso. Accresce que, si a clausula incluidos entre elles os fracos
de espirito, devia dar no art. 528, § 1°, maior latitude a alienados
de qualquer especie, cumpria reserval-a para o § 3° do art. 4°, por
quanto a incapacidade tem mais extensão do que a interdicção, pois
nem todos os incapazes serão forçosamente interdictos ,

A segunda vez sentiu Clovis a insufficiencia, no Projecto, da ex
pressão alienados de qualquer especie, quando, na parte especial do
Codigo, nos arts. 247, § 1°, e 1.800, § 3°, do Projecto primitivo e
1. 963, § 3°, do Projecto revisto, previu casos de incapacidade civil
por estados de insanidade mental estranhos á alienação.

Sem duvida, uma vez acceíta qualquer das duas formulas, a ju
risprudencia e os commentadores acabarão por incluir em loucos de
lodo o genero ou alienados de qualquer especie todos os casos concre
tos em que a perturbação mental alienar capacidade civil. Mas se
guramente é para discutir-se a utilidade da codificação si ella tem de
deixar o sentido preciso de uma expressão fundamental entregue ás
contingencias e coutroversias das opiniões individuaes, ou ás inter
pretações discordantes dos julgados.

A não ser, de facto, por uma convenção de puro arbítrio, jamais
se conseguirá incluir em loucos de todo o genero todos os casos de in
capacidade civil por anormalidade ou perturbação psychica, de que o
Projecto não se occupou, dando-os naturalmente por comprehendidos
naquella rubrica generica. E estes são casos não só de estados per
manentes de insanidade mental como de estados transitorios.

IV. APHASIA - Dentre os exemplos mais salientes desta asser
ção em relação aos estados permanentes, se poderão mencionar diver
sas modalidades da aphasia, em que a incapacidade civil por defici
encia ou impossibilidade de exteriorização do pensamento, póde coin
cidir com a mais perfeita integridade da razão. E será, por certo,
muito abusar da significação dos termos- capitular de louco aquelle
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em quem se reconhece a inteireza do espirito e confundir cousas de
sua natureza tão distinctas, que podem co-existir num mesmo indi
viduo, conservando cada qual a sua autonomia; porquanto nem só
o aphasico póde enlouquecer,' como o louco se tornar aphasico. Deje
rine (1) delimita bem o grupo dos aphasicos: « Un sourd, un aveugle,
un paralytique ne sont pas dos aphasiques. L'aphasique est ce malade
qui, jouissant de l'intégrité de ses appareils - phonateur, auditif ou
visuol- est incapable d'exprimer sa pensée et de communiquer avec
ses semblables par un ou plusieurs des procédés ordinaires: parole
articulée , lecture, écriture , audition. En outre, l'aphásie. suppose
l'íntégrité de l'intelligence. Tout aliéné qui ne parle pas, parce qu'il
n'a pas d'idée à exprimer, n'est pas un aphasique. La perte des idees
estdonc à separer de l'aphasie ». Dá uma idéa exacta da situação
mental particular em que esta moléstia póde collocar o doente, a se
guinte definição de Pitres (2) de uma das formas mais interessantes,
da aphasia - a paraphasia: « La paraphasie est une perturbation de
I'émission du langage par le fait de laquelle certains malades, d'ail
leurs intelligents et sachant parfaitement ce qu'ils voudraient exprimer,
emploient involontairement, pour rêvetir leurs pensées , des signes.

. inapropríés ; de telle sorte que, leurs idees restant justes, leur lan
gage est cependant incorrect ou incoherent au point de devenir par
fois absolument inintelligible » •

A condição mental dos aphasicos é, pois, complexa e importa
distinguir o que pertence propriamente á aphasia, pelo embaraço
oppostoá communicação do pensamento, do que pertence á reper
cussão da lesão productora da aphasia sobre as outras funcções cere
braes.

Por isso, Bianchi distingue, com grande acerto, do ponto de
vista medico legal, os casos em que a aphasia é simples symptoma de
uma lesão grave do cerebro, daquelles ca!\os de aphasia pura que re
sultam deuma lesão tão circumscripta do cérebro que este póde ser
considerado normal para tudo I) mais. Sobre os primeiros casos não
podem occorrer contestações, pois entram todos na regra commum
das demencias apoplecticas. Toda a duvida está nas aphasias puras.

Estão as aphasias puras comprehendidas na denominação juridice
de alienados?

Por occasião de uma communicação á Société de Médicine Légale
de France , em 1872, em que o advogado Lefort (3) partindo do prin
cipio justo das analogias reaes entre aphasicos e surdos-mudos, che-

(I) Dejerme, Sémiologie du systéme nel'veux, Traité de Pathologie Gé-
nérale de Bouchard. Tome V, Paris, :!.\W:I., p. 39B. ,

(2 Pítres, E'tude SUl' les pamphasies, Revue de Médecíne, :1.899, p. 337.
(3) Lefort, Réma1'ques su1'l'intel'diction des aphasiques. Ann, d'hyg. publ,

et d,e méd , lég., :1.872, v. 2°, p. 417.
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gava á conclusão inacceitavel de se dever dar a todos os aphasicos
incapazes um conselho judiciario. sustentou elle que o art. 489 do
Codigo Napoleão não se podia applicar aos aphasicos, pois que, si ao
tempo da elaboração do Codigo já era conhecida a moléstia, não tinha
ella ainda adquirido a notoriedade exigida para ser tomada em consi
deração.

A commissão nomeada pela Sociedade para dar parecer sobre
a communicação de Lefort, recusando o seu apoio ao alvitre lembrado,
affirmou que os aphasicos incapazes estão previstos no art. 489 do
Codigo Civil Francez, a cuja definição de alienados se deve dar não o
sentido medico, mas a accepção legal defendida por Demolomhe ,

Creando, numa memória notavel sobre a capacidade dos apha
sicos, a expressão demeneia aphasica Bianchi (1) parece ter chegado á
mesma conclusão por caminho diverso. Aquclla expressão suggere im
mediatamente as analogias que os casosextremos de aphasia teem com
os casos de demencia por lesões cerebraes e ínstinctivamente indica
para todos elles o remédio juridico da interdicção apropriada. Não se
póde negar que, para codigos já feitos, como são o Francez e o Italiano,
é esta a conducta a seguir, pois que é preciso descobrir no texto da lei
as disposições que melhor se appliquem a remediar aquelles casos que
o 'legislador não previu directamente , Ora, na aphasia pura, ha com
effeito, um deficit manifesto da íntelligencia, pois no seu todo a intel
ligencia não comprehende só a elaboração do pensamento e sim ela
boração e exteriorização. O homem que, possuindo vigorosa elabo
ração intellectual, não póde mais externar o pensamento, na trans
missão e recepção das idéas, é evidentemente um desfalcado da sua
potencia mental, um enfraquecido da intelligencia, do mesmo modo
que é um invalido physico o individuo que, dispondo, embora, de
forte musculatura e sanissima innervação cerebro-espinhal, se torna
paralytico por secção do nervo principal do membro.

E convém notar que na aphasia é um verdadeiro processopsychico
que se acha compromettido - a memoria das imagens motoras e sen
soriaes da linguagem.

E' impossível, porém, levar mais longe as analogias.
Entre a verdadeira demencia e a demencia aphasica ha esta

notavel differença que, emquanto na primeira a desorganização psy
chica compromette essencialmente as mais elevadas manifestações da
intelligencia, a razão e o livre arbitrio, na demencia aphasica, estas
se conservam intactas ou apenas ligeiramente enfraquecidas e só na
exteriorização do pensamento, na linguagem, é que reside o deficit,
E esta distincção basta para. approximar a demencia verdadeira da
loucura, tanto quanto della afasta a demencía aphasica, impondo ao

(i) Contributto clinico alta dottrina delta afasia rispetto alta intelligenza
ed alia capacitá giuridica, 11 Pollcltníco, vol. I, fase. IJ.
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mesmo tempo a?s novos codigos civis o dever de prevêr os dous casos
com toda a precisão e clareza. .
. As analogias que Lefort descobriu entre aphasicos e surdos
mudos, comparando o aphasico que póde escrever ao surdo-mudo
lettrado e o aphasico que não se póde fazer comprehender ao surdo
mudo illettrado, são muito justas e acham-se sancoíonadas pelo apoio
que lhes presta Krafft-Ebing. Como nos aphasicos, é indispensavel dis
tinguir nos surdos-mudos aquelles casos em que este defeito é peri
pherico e simples consequencía da lesão do apparelho auditivo, dos
casos em que e11e é central e resulta de uma lesão dos centros ner
vosos. Por via de regra, esta distincção corresponde á d6l surdo-mudez
congenita e de surdo-mudez adquirida na infancia. Ossurdos-mudos por
lesão central são quasi sempre idiotas ou imbecis, além de surdos-mudos.

Como os surdos-mudos, .idíotas e imbecis ou de lesão central, na
qualidade de invalidos mentaes, já estão de facto incluidos no numero
dos alienados, parecia, e em rigor era possivel, que devesse bastar
aos codigos prever em capitulo especial a incapacidade dos surdos
mudos de lesão peripherica ou intellígentes, dividindo-os em educados
e não ed ucados.

Parece mesmo que é esta a doutrina do Codigo A11emão que só,
no art. 1.910, da curatela voluntaria, se refere a surdos, mudos e
cegos como casos de enfermidade physica que impossibilitam de cuidar
dos proprios negocios; naturalmente porque, quando a surdez e a
mudez se complicam de idiotia e imbecilidade, o caso incide nas dis
posições relativas á alienação mental. Preferiu, porém, a maioria
dos codigos modernos e, com elles, os projectos brasileiros dividir os
surdos-mudos em educados e não educados, considerando assim na
mesma situação psychica o surdo-mudo idiota, que não póde aprender,
e o surdo-mudo intelligente e de lesão peripherica, que, embora capaz
de aprender, não recebeu instrucção .

Ora, entre .o aphasico puro que, embora na posse da sua capa
cidade intellectual, Bianchi iguala ao demente porque a lesão aphasica
o impossibilita de externar o pensamento, e o surdo-mudo perípherico
que, embora capaz de aprender, a lei igualou, por falta de educação,

. ao surdo-mudo idiota, corre a mesma relação que entre a situação
mental do verdadeiro demente e a do verdadeiro idiota, relação que se
acha formulada na classica sentença de Esquirol: « L'homme en dé
mence est privé des biens dont il jouissait autrefois; c'est un. riche
devenu pauvre; l'idiot a toujours été dans l'infortune et dans la mi
sere» .

Por conseguinte, si a demencia aphasica, de certas fórmas de
aphasia pura, deve incluir estes doentes no numero dos verdadeiros de
mentes, como quer Bianchi, e fazel-os incidir na mesma disposição em
que o Codigoprevê os alienados, por igual titulo, a idiotia legal do surdo
mudo peripherico devia bastar para fazel-os incluir na definição juridica
dos idiotas em geral, destinando-lhes a mesma providencia legal.

,
F
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Os legisladores, porém, não pensaram assim e fizeram bem. Ao
lado das disposições que prevêem a incapacidade por verdadeira
idiotia, os codigos, e com elles, o Projecto brasileiro, collocaram as que
se referem especialmente aos surdos-mudos. E' que este terreno de
analogias é perigoso em extremo e ninguem póde prever a que racio
cínios se poderá recorrer na execução da lei para provar, com tal
recurso, a incapacidade de pessoas realmente de espirito valido.

Não estejam, pois, os nossos legisladores a se apegar ás analogias
que possam existir entre a incapacidade por demencia verdadeira e
a incapacidade por aphasia, para incluir esta no grupo das alienações;
e prevejam explicitamente os casos de aphasia como previram os de
surdo-mudez. Para isso basta uma formula geral em que esses casos
possam entrar livremente, mesmo sem nomeação da molestia e é claro
que, si elles não podem estar incluidos na de alienação mental, estão
real e naturalmente comprehendidos na fraqueza intellectual do § 1°
do art. 6° do Codigo Allemão.

Naturalmente o legislador allemão sabia que, empregando aquella
expressão, enfraquecimenta intellectual, não commettia uma redun
dancia excusada , querendo prevêr nella a demencia e a idiotia já
comprehendidas na alienação; mas, com certeza, tinha em vista pro
teger de modo directo casos especiaes como os de aphasia que no an
tigo direito prussiano, estavam comprehendidos nas disposições se
gundo as quaes « le malattie 6 le imperfezione cOl'pore, dato che non
inducano dei disordini nelle facoltá mentali vengono prese in consi..
derazione dal Codice solo in quanto dall'imperfezione deriva un impe
dimento a farsi capire, e per conseguenza a provvedere ai proprii
interessi (Krafft-Ebing) » , Complexos, como são os casos de aphasia, é
natural que a elles se appliquem ainda, no Codigo Allemão, as dispo
sições do art. 1.910 relativas á curatela voluntaria.

Em conclusão - em vez, pois, dos alienados de qualquer especie
incluidos entre elles os fracos de espirito, do art. 528, § 1°, do Pro
[ecto primitivo, conviria figurar no § lodo art. 5° do Projecto revisto:
os alienados de qualquer especie ou os loucos de todo o qenero, com
prehendidos entre elles os que por fraqueza intellectual não podem
cuidar dos proprios interesses; com esta ou com redacção que me
lhor satisfação dê ao pensamento exposto.

V. ElIfBRIAGUEZ HABITUAL - Ainda não se podem incluir, no
numero dos loucos de todo o genero, os individuos que, por em
briaguez habitual, compromettem a tranquillidade, segurança e futuro
das proprias familias e requerem a protecção da lei. O Codigo Civil
Allemão, que andou tão avisado admittindo este motivo de interdicção,
deu-lhe no § 3°, do art. 6°, logar distincto e especial ao lado das mo
lestias mentaes e da prodigalidade.

Strassmann já havia demonstrado que, para se poder considerar
o alcoolista como imbecil (blodsinnig), seria necessario que nelle se
verificasse verdadeiro systema delirante, grave enfraquecimento intel-
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lectual ou os estados de confusão mental que acompanham as exalta
ções das bebidas alcoolicas. Sem elles, a reincidencia na embriaguez
e no delicto não bastaria para justificar uma interdicção por alienação
mental. Por conseguinte, sendo, de facto, indispensavel a interdícção
dos alcoolistas inveterados, como o demonstram entre outras as pro
prias observações de Strassmann, fazia-se necessario considerar a em
briaguez habitual por si mesmo como motivo sufliciente de inter-
dicção. .

Assim concluiu Strassmann (1): « Certo l'interdizione é neces
saria por questi individui; ma nom li possiamo ritenere e giudicare
pazzi sino ache mancano gli estremi essenziale della pazzia: quedeve
intervenire la interdizione dei bevitori già proposta ed accolta nel pro
getto del nuovo Codice (hoje art. 6°, § 3°, do Codigo Allemão). Ma sino
ache questa interdizione a causa di ubbriachezza non esista nella le
gislazione resta nei rapporti sociali una lacuna assai lamentata, che
le nostre perizie non possono colmare» .

Esta judiciosa consideração ele Strassmann deixa em evidencia o
erro de doutrina psychiatrica que, no Esboço do Codigo Civil de Tei
xeira de Freitas, inspirou o art. 80: A velhice sâP01' si não é prova
de alienação mental, e nem tão pouco qualquer enfermidade perpe
tua ou duradoura; desreqramento de costumes, ou embriaguez ha
bitual; devendo-se em todos os casos presumi?' o estado n01'11wl das
faculdades inteliectuaes de cada um, emquatuo não houver prova do
contrario.

Apenas-com a excepção dos desregramentos de costumes, Felicio
dos Santos adoptou esta doutrina no art. 905 do seu Projecto: S6P01'
si, nem a velhice, nem qualquer, enfermidade duradoura ou pe1'pe

- tua, ou a embriaguez habitual, dão motivos á interdicçâo, devendo-se,
em todos os casos, presumir o estado normal das faculdades intel-
lectuaes de cada um. .

A justificação do artigo mais o compromette. « A regra, affírma
Felicio dos Santos (2), é que todos se elevem presumir no goso regu
lar de suas faculdades intellectuaes. A loucura e a imbecilidade são
estados anormaes do homem. Emquanto se não provar que qualquer
pessoa é louca ou imbecil, deve se entender que é capaz de administrar
seus bens. " A embriaguez habitual poderá levar á loucura, e fre
quentemente é este o seu termo fatal ; mas por si s6 não é loucura» .

Osque sustentam que a embriaguez habitual requer interdicção não
se lembrariam de sustentar que ella é loucura, mas apenas que é um
estado mental anormal equivalente á loucura em seus effeitosjurídicos.

(1) Fritz Strassmann, ilfanuale cU medicina leqale , Trad. do Dr. M. Car
rara, Torino, 1901, p. 958.

(2) Felicio dos Santos, Projecto do Codigo Oivil Brasiieiro e commentario,
Tomo 2, Rio de Janeiro, 1885, p. 245.
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Felicio dos Santos commette o erro de suppór que a interdicção é
'qualquer cousa de essencial, inherente e exclusivo ao tratamento
jurídico da alienação mental, quando a interdicção é apenas uma
providencia jurídica de alcance pratico, que se inspira na possivel
violação, por parte da loucura e de outros estados mentaes anor
maes, como a embriaguez habitual, dos direitos civis tutelados pelos
eodigos.

VI. PRODIGALIDADE - E' precisamente isto o que demonstra a
interdicção dos prodigos, que Felicío dos Santos admittiu sem ter con
fundido pródigos com loucos ou imbecis, e sem mesmo se ter dado ao
trabalho de justificar-se de ter supprimido do art ..80 do Esboço o des
regramento de costumes, que para Teixeira de Freitas, como simples
caso de prodigalidade, devia figurar ao lado da velhice e da embria
.guez habitual na qualidade de estados anormaes que não se devem
confundir com a loucura. Com effeito, no commentario aoart. 80, es
creveu Teixeira de Freitas: « Desregramento de costumes: do que
ordinariamente resulta a dissipação dos bens, como tem prevenido a
nossa Ord, L. 4°, T. 107 quanto ás viuvas. E' um caso de prodiga
lidade, e já declarei os motivos que me induziram a não admittil-a
como causa de incapacidade».

Clovis Bevilaqua ('1), encarando a questão jurídica de um ponto
de vista muito unilateral, tomou na materia uma posição pouco de
fensa velo Ensina que a curatela dos prodigos, correspondendo a uma
phase já transposta da evolução da propriedade, a phase do commu
nismo familiar, é hoje anachronica e como tal deve ser abolida em
nome dos princípios modernos da liberdade individual, segundo os
quaes póde cada qual dispór da sua fortuna como melhor lhe approu
ver. Attendendo por este modo ao elemento economico da primitiva
instituição da curatella dos prodigos, Clovis despresou o elemento
psychologico do desarranjo mental, que, desde o direito romano, con
correu com o elemento economico para completar a figura jurídica
deste caso particular de incapacidade civil. Ora, si aquelle elemento
economico gradualmente se esbateu e se apagou porfim na evolução
do direito de propriedade, o elemento psychologico accentuou-se e com
pletou-se na phase actual do direito civil, transformando-se para' dar
.á questãoeconomica não mais a feição de protecção aos interesses
communs da família, mas a da moderna protecção legal aos interes
ses individuaes do interdicendo, invalidado pelo seu desarranjo psy
chico .

Não pareça extraordinario que, nesta questão, os codigos mo
dernos tomem por guia a psychiatria, pois, desde o direito ro
mano, a ella sempre coube esse papel. Um commentador autorizado,

(1) Clovis Bevilaqua, Direito ela Familia - § 92, Curatella dos pródigos,
Recife, 1896.



- 224-

Audíbert (1), escreve: « En résumé, l'histoire du développement du
droit romain, en matiere de folie et de prodigallté, atteste le profond
changement qui se produit, de la loi des Douze Tables á l'époque im
périale, dans la conception des maladies mentales, et elle montre
comment les progres de la jurisprudence suivirent ceux de la philo
sophie et de la médecine » •

Defacto, commentando textos e. apoiando-se na autoridade de Ubbe
lohde, de Marburg, que publicounotavel trabalho sobre a questão,
Audibert mostra que á primitiva interdicção dos prodigos, de caracter
puramente economico, na lei das DozeTaboas, o pretor accrescentou ,
em época mais recente, uma curatella fundada nas analogias que cor-

. rem entre pro digo e louco e justificada em razões sociaes de ordem díf
ferente: « Mais á une époque plus récente, on cessa d'envisager aussi
exclusivement l'ínterét de la famille cívíle. On considera que la prodi
galité était nuisible á la chose publique (expedit rei publics: ne quís re
sua male utat~t1') et que d'ailleurs il était humain de protéger contre
eux-mêmes, ceux qu'un instinct de prodigalité entraínait à la ruine » •

Remonta assim ao direito romano a equiparação do prodigo ao
alienado. Sómente a psychiatria da época não estava em condições de
demonstrar directamente aquillo que o profundo senso pratico do le
gislador romano havia presentido, mesmo sem lhe ter sido possivel então
vêr naquella equiparação mais do que uma ficção da lei. E' Clovis (2)
quem nos ensina: « A lei considera a prodigalidade a externação ca
racteristica de um particular desarranjo mental, de uma psychopathia
restricta ao governo da fortuna bonitaria » .

Ora, a medicina moderna está no caso de demonstrar que aquillo
que Clovis tem por uma simples consideração da lei representa a ver
dade psychiatrica. A supposta integridade mental dos prodigos e a
liberdade moral da sua incontinencia não eram mais do que um erro,
ou antes a confissão do atrazo da psychiatria da época, que, não pos
suindo uma concepção segura das loucuras lucidas, era obrigada a ter
por normaes estados de alienação incontestes. Quem ousará affírmar
hoje que não estão incluidos no grupo dos degenerados esses indivi
duos, que, sem a menor previdencia, com manifesta incapacidade do
trabalho seguido, perdidos nos insuccessos de mil projectos e emprezas, J ";'
experimentam todas as carreiras, consomem todo o seu patrimonio e
acabam na indigencia ?

A prodigalidade em certo gráo é uma manifestação da degenera
ção ps ychica e os prodigos não são mais do que fracos de espírito e

(1) A•. Audibert: De la condition des [ou» et des protiiçuee en droitro
main et de l'in{luence que la science méclicale a eioercée en ces matiêres SUl'

l'évolution du droit, Archives d'anthropologie criminelle et des scíences péna
les, 1892, p. 59.3.

(2) Clovis Bevílaqua, Direito da Familia, Recife, 1896, p , 561.
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desequilibrados, 'aos quaes o Codigo Civil deve estender o beneficio da
interdicção . Em parte tinha razão De Foresta, quando, na sessão de 4
de maio de 1865 da Commissão de coordenação do Codigo Civil Ita
liano, sustentava que, no ponto de vista scientifico, a prodigalidade é
uma das fórmas da demencia e, no ponto de vista pratico, o interesse
da familia e da sociedade exige que o dissipador possa ser interdicto,
em caso de necessidade. Apenas esta in terdicção não deve ser outra
sinão precisamente a que elle impugnava, a interdicção relativa do
conselho judiciario francez ou da inhabilitação italiana.

Nas manifestações morbidas da prodigalidade, nós podemos subir
desde as fórmas da alienação mental franca que, como já observava
Pisanelli, naquella sessão, devem como taes ser submettidas á in
terdicção completa, applicavel á loucura, até aos casos, em que, se
exgotta, no syndroma da prodigalidade, todo, o desarranjo morbido;
em que ella, a prodigalidade, é apenas « a psychopathia restricta ao
governo da fortuna bonitaria », na phrase expressiva de Clovis.

Nas manifestações francamente morbidas, podemos destacar com
Georges Villeneuve, do Canadá, tres syndromas degenerativos, tidos
como formas incontestaveis de alienação mental: a oniomania, a
mania do jogo, a dipsomania, Magnan os descreve: « Oniomania.
Impulsões a comprar objectos de toda a especie. Impulsão consciente,
penosa mas invencivel a despeito de todos os esforços e cuja realização
prõduz um verdadeiro allivio. - Mania do jogo. Estado de certos

, jogadores impellidos a jogar, máo grado o vivo desejo de resistir con- '
scientes de sua situação que elles deploram; luta com angustia, der
rota certa, realização do acto se acompanhando de phenomenos emo
cionaes muito violentos e seguida de uma satisfação indefinivel
misturada de pezares. - Dipsomania . Impulsão a beber; irresisti
bilidade absoluta. Luta energica e inutil contra a tentação. Consciencia
lucida. Angustia extrema traduzindo-se por signaes physicos. Allivio
quando a impulsão é realizada».

São dignas de figurar aqui as justas observações de Villeneuve
(1): « Poussé à ache ter , à boire, à jouer, par une impulsion à laquelle
il ne peut résister, le malade compromettra ses intéréts et ceux des
Si6).lS pour se procurer le soulagement que seul peut lui donner la
satisfaction de l'impulsion. II peut dépenser sa fortune et même signer
les contrats les plus onéreux pour se procurer l'argent nécessaire.
Lorsqu'il aura épuisé ses propres ressources immédiates, il ne craindra
pas d'engager irrémédiablement l'avenir pour la satisfaction du besoin
morbide de boire, de jouer ou d'acheter, qui l'obsede , Je connais des
cas oú une intercliction survenue en temps opportun aurait cer
tainement sauvé d'un malheur immerité des familes honorables,

I

(1) Georges Villeneuve, Les aliénes devant la loi. Montréal, 1900,
p. 109.

c. C. - vei. II 15
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déchues de hautes positions sociales et d'une situation enviable de
fortune, parsuite de malheureuses tendences semblables de leurs
chefs responsables »:

Não temos duvidas de que uma boa parte dos chamados prodigos
em linguagem juridica, não são mais do que estes alienados, que nem
mesmo devem ter direito ás restricções da interdicção mitigada.

Applica-se mais aos verdadeiros prodigos a seguinte descripção
de Léon Dérode (1): « L'expert s'attachera aussi à faire pénêtrer dans
l'espirit du juge cette conviction que ce n'est pas le degré d'intelligence
d'un malade que doitconstituer exclusivement la mesure de sa ca
pacité, mais qu'il faut tenir compte aussi des troubles psychiques qui
portent sur la sphere affectiveou qui alterent plus ou moins gravement
l'exercice de la volonté. Ils ne sont pas rares les déséquilihrés dont l'in
telligence est brillante sous certains rapports, mais que par la mobilité
de leurs sentiments et l'inconsistance de leurs projects se montrent
incapables de se conduire sainement dans les affaires de la vie civile,
Les inconséquences de leur conduite, les anomalies de leur caractere,
Ieur défaut de jugement, de. bon sens et de mesure font le désespoir
de leurs proches et sont la cause de bien des ruines , Faut-il signaler
encore ces dégénérés dont l'íníírmité mentale se caractérise par des
rétours périodiques d'un penchant irrésistible à l'ivrognerie, à la
dissipation et au desordre, ou par une faiblesse volitionnelle iIicuraçl~,

une répugnance absolue pour tout effort soutenu, pour tout travail
régulier qui les rend impuissants á soigner leurs intérêts les plus
immédiats ? ... Le caractere pathologique de toutes ces anomalies est
souvent méconnu par les personnes étrangeres à la science psy
chiatrique » •

Estes são os verdadeiros prodigos, para os quaes é, todavia,
excessiva a providencia da interdicção completa que reclama Dérode,

Todavia, maior ainda é a apparencia de normalidade nestes in
dividuos que, na fronteira da loucura, constituem, por exemplo, o
grupo de excentricos de Cullerre (2), em que será facil recrutar
grande numero de prodigos entre os lunaticos, instaveis, aventureiros,
extravagantes, sordídos , orgulhosos, dissipadores, inventores, so
nhadores e utopistas, que o compõem. A observação de Trelat e a
pessoal que Cullerre dá no titulo dos orgulhosos, dissipadores, são
especimens excellentes,

Poderia allegar-se que, a prevalecer a doutrina de que prodigos,
bebedos habituaes e jogadores de profissão são formas de insanidade
mental, ao envez de constituir motivos especiaes de interdicção , po
deriam ser previstas na definição geral de alienados.

(i) Léon Dérode , Les aliénés et le I tlroi: civile, Bulletin de la Socíété
de rnéd. mentale de Belgique, n. 75.

(2) A. Cullerre, Les f1'ontié1'es de la folie, Paris, -1888.

1..',
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Em rigor, depende isso do modo de definir juridicamente a enfer
midade mental. Si se define a alienação mental pela consideração das
suas consequencias sobre a capacidade de governar-se, é claro que a
definição se tornará bastante comprehensiva para abranger não só a
loucura, como os estados especíaes que ora nos occupam. O Codigo
Italiano é exemplo disso. Definindo (art. 324) a alienação mental:
abiiuaie infermitá di mente che lo renda (ao maior ou menor eman
cipado) incapace de proooedere ai }J1'O}Jri itueressi, eIle poude associar,
na mesma previsão legal, o louco e o prodigo (art. 339) : Iiinfermo
di mente il cui stato rum. sia talmente grave da far luoga all'in
terdizione e il prodigo potranno, etc.

Mas, ainda neste caso, uma razão de ordem pratica está a exigir
que, como na lei italiana, se mencione especificadamente no Codigo a
prodigalidade. E esta razão vem a ser que, predominando ainda hoje,
no animo dos legisladores, a idéa erronea de que a prodigalidade não é
um estado anormal, é de temer que na pratica os juizes e tríbunaes se
prevaleçam dessaduvida para recusar-se a acceital-a como causa mor
hida de incapacidade civil.

Si, porém, o Codigo, a modo do projecto Bevilaqua, designa as
molestias mentaes por uma expressão technica de significação definida,
como loucura e alienação mental, é evidente que neIlas não podem

, estar comprehendidos a prodigalidade, a embriaguez habitual, o jogo
de profissão e que estes estados carecem ser previstos especi
ficadamente .

Com effeíto, o prodigo, o bebedo habitual, o jogador de profissão
não são loucos, mas seres anormaes, verdadeiros degenerados psy
chicos. A degeneração psychica não póde, porém, estar comprehendida
na alienação mental, pois representa um conceito mais amplo do que
ella; nem póde, como a loucura, constituir um motivo geral de inca
pacidade, pois na variedade proteiforme das suas manifestações cli
nicas tanto se contam as formas que collidem com os interressea e
garantias da familia sob as vestes da prodigalidade, como o vicio
opposto , a avareza, que; si é um peccado, um acto immoral, na nossa
concepção do direito não é ainda um acto punido ou illicito; tanto se
depara a obtusão da idiotia como os fulgores da genialidade; tanto se
abrigam desequilibrados que attentam de mão armada contra a ordem
social, como excentricos de idéas e concepções aproveitáveis e até
grandiosas.

Os codigos bem avisados só adoptam, só podem adoptar, pois,
como motivos de incapacidade civil e interdicção aquellas fôrmas de
degeneração psychica que -constituem uma ameaça real e perigo
immediato para a fortuna, o bem-estar e a segurança das familias.
E estas não teem elles outro remedio sinão especiflcal-as expli
citamente.

Apenas é fóra de duvida que se podiam abranger na fórmula
geral de prodigalidade as outras manifestações, a embriaguez habitual
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e o jogo inveterado que á prodigalidade conduzem. Nem é esta uma
simples vista. theorica ,

No titulo XXIV, Reglas especialesrelatioas a la curaduria de!
disipador, o Codigo Chileno dispõe no art , 445: La disipaci6n deberâ
provar-se por hechos repetidos de delapidaci6n que manifesten una
falta total de prudencia . El juego habitual en que se arriesquen
porciones considerables de! pturimonio , donaciones cuantiosas sin
causa adecuada , gastos ruinosos, autorizam. la interdiccion: Tanto
equivale a fazer do jogo habitual uma manifestação da prodigalidade.

Na jurisprudenciafranceza encontra-se, em uma sentença da
Córte de Ruam, 18 de janeiro de 1865, em caso de embriaguez ha
bitual em que, não se podendo invocar este vicio como motivo de in
terdicção, pois que não o prevê o Codigo Civil Francez, se deu ao
paciente conselho [udiciarío sob pretexto da prodigalidade resultante
dos seus desmandos ou desgovernos de bebedo habitual. Commentando
esta sentença, ensina Legrand du Saulle (1): « L'ivresse, três fré
quemment renouvelée, peut, par les desordres intcllectuels qu'elle
entraine et par certains actes de dissipation inconsidérée ou de pro
dígalíté irréfléchie , conduíre à la dation d'un conseil [udiciaire ,
méme lorsque l'intelligence est completement recouvrée dans l'in-.
tervalle des excés alcooliques ».

De referencía ás próprias Ordenações, que são ainda hoje o nosso
direito civil, concorde com estas idéas, ensina Ferreira Borges (2):
« Um homem constantemente bebedo está no caso do prodigo da Ord. ,
Liv. 4, tit. 103. Esta foi a opinião de lord Eldon em Collinson,
vol, 1, p. 71, e ha mesmo um estatuto expresso na Nova-York, tra-
tando-os no mesmo pé dos lunaticos » . \

Por isso, neste ponto, applaudimos sem reserva o Projecto Coelho
Rodrigues, que consagra esta doutrina no § 20 do art. 2.300: Podem
ser interdictos da livre disposição e administração dos seus bens:
§ 2. o As pessoas prodiqa» e dominadas P01' um vicio habitual, que as
afaste frequentemente do seu domicilio ou arruine sua saude , como
a embriaguez, .ou a sua fortuna, como os jogos de azar e as apostas.

Ligeira modificação na redacção melhor definiria as relações
desses estados, em que bem se podia incluir o § 10

: As pessoas ineptas
pa1'a agencia,?' meios de vida por uma pl'ofissão licita. .

Não parece, pois, que proceda a accusação levantada a este artigo
pela Commissão encarregada de dar parecer sobre o Projecto Coelho
Rodrigues, arguíção acceita pelo autor do Projecto, de que tivesse elle
« ampliado a idéa da prodigalidade contra a tendencia do direito, em

(1) Legrand du Saulle, Etude médíco-légale s1tr l'inter diction des aliénés_
et iJur le conseil j1tdiciaire, Paris, i 881, p. 4i fi.

(2) Ferreira Borges, Instituições de medicina forense, Lisboa, i840,
p. 333. ..

....-Í
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taes materias, sempre restrictiva » (1). O Projecto Coelho Rodrigues
não ampliou a idéa de prodigalidade: precisou-a nas suas íórmas con
stitutivas. A prodigalidade previsivel pelos codigos é isto, ou não
existe. Em tempo opportuno, examinaremos a supposta tendencia re
strictiva do direito a este respeito.

As razões invocadas pelos legisladores patrios contra a incapaci
dade dos prodigos peccam todas por serem edificadas sobre a supposta
sanidade mental destes individuos. Nos commentarios ao art. 40 do
Esboço, Teixeira de Freitas desenvolve allegações, reproduzidas por
Sarsfield no commentario ao art. 54 do Codigo Argentino, que bem
revelam a confusão e carencia de bases solidas da sua doutrina.
Em tom categorico e autoritario affirma Teixeira de Freitas: « Na lista
dos incapazes não se acharão os p'l'odigos: 1°, porque na prodigali
dade não vejo alteração das faculdades intelIectuaes, etc .». Que Tei
xeira de Freitas, sem prejuiso do seu grande valor juridico, não saiba
fazer um diagnostico psychiatrico , é tão pouco de estranhar como que
elle não saiba distinguir uma prenhez verdadeira da falsa, uma ce
gueira real da simulada, uma paralysia organica de uma func
cional, etc.

Mas, porque elIe não saiba descobrir perturbações mentaes na
prodigalidade, não se segue que estas não existam, maximé aferidos
os seus conhecimentos psychiatricos pelas provas que delles deixou.

Ora, firmado o principio de que a prodigalidade, que deve ser
protegida pelos codigos, é a que resulta de uma organização mental vi
ciosa, principio que difficilmente se concebe possa ser impugnado pelos
deterministas, tornam-se improcedentes as razões alIegadas por Clovis
Bevilaqua na Introducçâo do seu Projecto, pois que as justificações da
necessidade social desta restricção da capacidade civil em nada se
apartam das que autorizam no Projecto a declaração da incapacidade
dos alienados, surdos-mudos e menores.

VII. FRAQUEZA MENTAL SENIL - Resta-nos examinar ainda se
podem estar incluidos em loucos de todo gene'l'o, todos os casos de fra
queza mental que reclamam a interdicção por incapacidade civil.
Em rigor, a demencia, mesmo inicial, a imbecilidade, a fraqueza de
espírito podem, aliás sempre de modo forçado e todo convencional,
ser incluidas naquelIa expressão, desde que se lhe dê a significação
genérica de alienação mental. Ainda assim, casos ha de fraqueza in
tellectual que della ficam excluidos, como seja a simples fraqueza
mental senil.

Tambem aqui foram mal inspirados tanto o art. 80 do Esboço,
como o art. 905 do Projecto Felicio dos Santos, citados acima, nos
quaes se affirma, como vimos, que a velhice só por si não dá motivo
á interdicção , Agora, ainda mais do que para a embriaguez habitual,

(1) Coelho Rodrigues, Pr ojccto do Codiyo Civil, Hio de Janeiro, 1897,
p. 76.
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está em evidencia o erro da affirmação justificativa de Felicio dos
Santos, de.que «emquanto se não provar que qualquer pessoa é louca
ou imbecil, deve se entender que é capaz de administrar seus bens».
A infancia que, como a senilidade, é estado physíologico, é motivo de
incapacidade e requer representação para todos os legisladores inclu
sive Teixeira de Freitas e Felicio dos Santos. E Felício dos Santos não
diria que a menoridade é imbecilidade ou loucura .

. Consagra uma confusão a sua allegação de que « ha pessoas de
idade avançada que conservam integras suas faculdades intellectuaes».
A formula « ha pessoas » já denuncia a excepção, pois a regra é que
a .senilidade mental seja uma decadencia do espírito como a senilidade
physica é .do corpo. AquelIa excepção se explica porque a marcha
da involução organica não se mede só pelo numero dos annos, mas
pela resistencia estructural variável nos individuos. A' formula
de Cazalis: « O homem tem a idade de suas arterias » se póde dar
neste particular o enunciado equivalente: « O vigor mental tem a
idade da resistencia organica cerebral».

Ainda recentemente Tarde mostrava que a característica mental
da velhice é a diminuição do poder suggestionador e o augmento de
receptividade suggestiva. A acção mental já não se exterioríza, con
centra-se; não da, recebe ordens. E é nesta inferioridade de proprio
governo, de resistencia ás solicitações interesseiras ou criminosas de
terceiro, que está a fraqueza senil que o Codigo Civil deve proteger,
como protegeu a inexperiencía e a fraqueza infantis, sem assimilal-a
por isso á loucura e á imbecilidade. Não é, porém, a velhice, é a
fraqueza senil que reclama a intervenção legal. Nos belIos estudos de
Legrand du Saulle, este clinico notável, por igual como alienista e
como medico-legista, distinguiu, com grande precisão, tres fórmas
mentaes da velhice: o estado rigorosamente physiologico, o estado
mixto e o estado pathologico. O ultimo é a demencia senil, como tal
prevista na disposição da alienação mental. O primeiro é a capa
cidade que dispensa protecção . E' o segundo que elIe chamou estado
mixto, e eu chamo aqui fraqueza mental senil, que especialmente nos
occupa: « Entre l'état. physiologíque que je viens d'esquisser rapide
ment et l'état pathologique que [e vais bientôt décrire, s'interpose,
selon moi, un état mental particulier qui n'est plus la santé et qui
n'est pas encore tout à fait la maladie : je veux parler de l'abaisse
ment du niveau intellectuel. .. Ces vieillards ne jouissent plus de la
parfaite intégrité de leur entendement et ils ne sont pas frappés ce
pendant de démence senile. Voilà ce que j'appelle l'état mixte »,

Como para estes estados é falsa a regra de Teixeira de Freitas e
de Felicio dos Santos; como para elles é insuíficiente a disposição do
nosso direito vigente e como será o .do nosso direito futuro si preva
lecer a· disposição do Projecto, vão demonstral-o o ensino da psy
chiatria forense, a nossa .experienciamedico-legal e a jurisprudencia
pátria.

t"l, ,
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'« Voici, par exemple, ensina Legrand de Saulle (1), un vieil
lard appartenant à notre second group, qui vit isolé au milieu de
la nature, prive de désirs et de sensations, que les idées aban
donnent un peu, dont les perceptions vont s'effaçant pas degrés et
chez lequella mémoire des choses présentes se détruit : comment, au
point de vue civil, remédíerons-nous à son état mixte des facultés,
à cette situation difficile qui n'est ni la puissance légale, ni l'ínca
pacité juridique? L'abandonnerons-nous à la convoitise mal dé
guisée de son entourage, à l'avídité de quelques parents, á la fripon
nerie de ses serviteurs ? On sait avec quelle facilité le vol s'organise
autoUI' d'une intelligence qui chancelle, et je dirái comment les plus
sordides intéréts circonviennent la couche du mourent ; eh bien, la
caducité sénile n'est pas respectée devantage , La spéculation veille,
et il n'est pas de honteuse complaisance, qui coüte, lorsqu'une ex
torsion doit s'en suivre ! La prudence devant nous faire éviterla
rigoureuse alternative ou de laisser à l'homme affaibli la libre dispo
sition de ses derniers ou de le placer sévêrement en tutele, nous con
seillons d'ordinaire la nomination d'un conseil judiciaire pour les
vieillards qui n'ont pas entíeremont rompu avec la vie sociale, et qui,
dépourvus de liens legitimes et directs olfrent des chances favorables
á la spoliation et sont exposés à devenir le facile jouet de la ruse , "

Onde no nosso direito civil, onde no Projecto Bevilaqua, logar
para estes casos que a pratica medico-legal nos depara todos os dias,
copiando com fidelidade a descripção magistral de Legrand du SaulIe ?
Quero que, pelo menos, dous dos casos da minha pratica forense fi
gurem aqui como aviso ou advertencia aos legisladores, da deficiencia
pratica da nossa legislação civil.

O primeiro é referente a uma velha africana, octogenaria, ata
cada, ha mui tos annos, de rheumatismo e de accessos de erysipela,
a qual, de posse, por morte do marido, de uma pequena fortuna em
alguns bens immoveis, fez hypotheca de predios e testamento que
foram denunciados-como delapidação de uma demente incapaz. O juiz
mandou proceder a exame medico-legal por dous peritos medicos e
estes deram parecer affirmando a existencia da demencia, o que mo
tivou uma sentença de interdicção .

Convidado a examinaI-a, por dous mezes a submetti a cuidadosa
observação, fazendo acurado estudo do seu estado mental. Não se tra
tava absolutamente de um estado de demencia no sentido psychiatrico
restricto desta expressão. Mas, nem por isso, se podia considerar va
lido o seu estado mental.

Não sabendo ler nem escrever, expressando-se com difficuldade
em portuguez, pois melhor falIa o nagó, muito ignorante embora não

(1) Legrand du Saulle, Etude medico-leqale sur les testaments contestes
pour cause de folie, Paris, 186\), p. 84.
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de todo destituida de intelligencia, trazendo do regimen do captlveiro
em que viveu por toda a mocidade as reservas e subserviencias 'para
com os brancos e quaesquer pessoas investidas de autoridade, sem a
menor pratica da gerencia dos bens que até pouco tempo antes tinham
sido dirigidos exclusivamente pelo marido, sem parentes ou pessoas
desinteressadas que a guiassem e lhe inspirassem confiança real,
comprehende-se que uma velha de 80 annos, doente, ignorando o
valor de todos os actos juridicos, cercada de pessoas que só pensam
em éxploral-a, acabará sendo a presa ou víctima fatal de explorações
interesseiras e .que como verdadeiro caso de enfraquecimento mental
deve merecer protecção da lei.

Mas qualquer que seja o gráo de sua senilidade mental, ella não é
absolutamente uma demente. A memoria, quer dos factos recentes,
quer dos remotos, se acha bem conservada; o raciocinio nos limites
restrictos em que elle póde girar é perfeito; a integridade dos senti
mentos se affírma até na reserva, nas prevenções, muitíssimo justi
ficadas, em que tem algumas das pessoas que a cercam.

Esta mulher que no Codigo Civil Francez teria a protecção de um
conselho judiciario, que no Codigo Italiano se abrigaria na inhabi
lítação, que, no Codigo Allemão, podia reclamar a curatela voluntaria,
em rigor, no nosso direito civil, assim como no Projecto Bevílaqua,
não tem a necessária protecção legal, pois que para o seu estado
mental não ha logar nem nos loucos de todo o genel'o, nem nos
alienados de qualquer especie .

,O outro caso é o de uma senhora de origem italiana, septuagenaria,
intelligente, instruída, tendo sido professora de línguas por muitos
annos. Denunciada como demente e como explorada por pessoas que
já a tinham levado a fazer dous testamentos, o juiz nomeou-nos para
examinai-a como peritos, a mim e a outro collega. Quer na visita feita
com o juiz, quer nas entrevistas posteriores, elIa revelou-se sempre
perfeitamente lucida, razoavel e correcta ; accusando ligeiro enfraque
cimento da memória, ella mostrava estar perfeitamente a par de todas
as circumstancias de sua vida, de que dava explicações as mais plau
siveis.A um exame directo, a uma solicitação procurada da memoria,
em conversação seguida e attenta, se não percebia bem a amnesia ,
Mas a própria examinanda confessava que, no automatismo dos actos
quotidianos, a memória se revelava enfraquecida. A intelligencia era
assim normal. No emtanto, a um exame bem conduzido podiamos per
ceber uma alteração dos sentimentos em que o enfraquecimento senil
prenunciava já a próxima desorganização da sua mentalidade. Como
de factos muito naturaes, ella queixava-se com insistencia de que era
víctima de ladroeíra dos criados, tinha solfrido diversos furtos. Na
demencía estes factos denunciam um gráo adiantado de amnesia , Mas,
como este não existe aqui, devemos ter aquellas queixas como verda
deiras, explicando-as pelo descuido, a pouca attenção que a direcção
da casa lhe ia merecendo, pelo enfraquecimento da sua autoridade



- 233-

sobre os criados. Por outro lado, fazia ella grande alarde de sua ge
nerosidade. Tinha deixado de leccionar porque, possuindo do que
viver, não queria prejudicar com a sua competencia a outros que
daquelle recurso carecessem. Não queria acompanhar aos demais pro
prietarios, elevando o preço dos alugueis das suas propriedades, pois
sabia que a quadra economica era difficil para todos; muitas vezes
havia recusado receber os alugueis de pessoas que eram ou ella
reputava pobres. Esta generosidade era suspeita. EUa denunciava os
esboços de uma prodigalidade. senil, precursora da demencia. Mas
sem duvida não era ainda demencia. Esta fraqueza mental justificava
todavia a suspeita de captações de testamento, de doações sug
gestionadas.

Expuz a situação exacta ao juiz, fazendo-lhe ver que medicamente
a senhora não era uma louca, nem uma demente. Mas que se tratava
de um estado de enfraquecimento mental, senil, do numero daquelles
a que o Codigo Civil Francez applica a protecção do conselho ju
diciario .

Não existindo esta providencia no nosso direito, elle absteve-se
de decretar a interdicção, deixando que, si actos de captação appare
cessem, os interessados promovessem a sua annullação , Este proceder
tem a seu favor opiniões autorizadas. « La seule reserve à faire, es
creve Tardieu (1) a proposito da facilidade de diagnosticar a demencia,
est pour les cas de démence incomplete, dans lesquels sous la seule
influence de l'áge quclques facultés seulement sont plus au moins af
faiblies, mais dans Ies quels survivent les sentiments vrais et une dose
suffisant de jugemcnt. L'extreme vieillesse fournit de nombreux
exemples de cet aífaiblissement qui, s'il rend plus íaciles et favorise
les suggestions et les captations que la loi a prévues et que la justice
saura reconnaitre, n'entraine pas cependant d'une maniere nécessaire
l'ímpuíssance de la volonté et l'incapacité d'accomplir certains actes,
tels que des donations et des testaments dans los formes et avec les
garantias tutélaires que l'on trouve dans nos cedes. »

Conhecida a diífículdade pratica de provar e annullar as explo
rações desta natureza, ninguém dirá que é uma lei previdente a que
se limita a confiar nesse recurso tardio e incerto, ao em vez de pre
venir o crime , protegendo o incapaz.

A deficiencia da nossa legislação civil a que o Projecto não dá
remedio acha-se, porém, consagrada em factos da nossa [urispru
dencía, em decisões dos tribunaes.

Os fundamentos de uma sentença do Tribunal Superior de Jus
tiça do Para (2), de interdicção, como pessoa desmemoriada e de

(1) Tardieu, loco cít.., p. 111. .
(2) Intertiicção dos desmemoriados, Revista de Jurlsprudencia, auno 1lI,

n. xx, p. 152.
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íntelligencia enfraquecida; de uma africana octogenaria, em con
dições muito semelhantes á do caso que acima referi, provam-n'o á
saciedadc , Dos considerandoa da sentença se apura a conclusão que,
na falta de disposições explicitas da lei, a interdicção, aliás neces
saria, só póde ser pronunciada nestes casos por extensão forçada de
disposições que a elles evidentemente não se applicam . As razões
medico-legaes invocadas nessa sentença eram contraproducentes e a
invocação das disposições das Ord., Liv. 4°, Til. 103 sobre desme
moriados não tinha applicação ao caso. Aquelles desmemoriados das
Ordenações não representam um caso particular de fraqueza mental,
mas apropria demencia, por aquella fórma nellas designada.

E' possivel que fosse na intenção de comprehender estes casos
nos alienados de qttalquer' especie que o eminente auctor do Projecto
accroscentou-lhes à disposição - incluidos entre elles os fracos de es
pirita, Mas, neste caso, a phrase fracos de espirito, não teria sido bem
escolhida, pois tem elle em psychiatria um sentido technico preciso,
representa um gráo attenuado da imbecilidade e como tal já se acha
comprehendido , de facto, nos alienados. A confusão seria assim
inevitavel.

VIII. ESTADOS TRANSITORIOS DE INSANIDADE MENTAL - Finalmente,
afóra o defeito radical de collocação que apreciaremos no capitulo se
guinte, a formula que deu o Projecto á incapacidade por inconsciencia
transitoria carece de precisão.

No Projecto primitivo o legislador deu a estes estados duas for
mulas differentes. No art . 247, inclue entre os casos de nullidade do
casamento o § 10, quando o contrahente, por seu estado de incon
sciencia ou de perturbação da razâo , se acha impossibilitado de con
sentir', no momento da celebraçâo, No art. 1.800, inclue entre os
incapazes de testar, § 3°, aquelles que não têm o espirito são no mo
mento de testar.

A Commissão revisora do Projecto supprimiu a disposição do § .1°
do art. 247 relativa á nullidade do casamento. Manteve, porém, 'no
§ 3° do art. 1.963 a disposição do § 3° do art. 1.800 relativa á ca
pacidade de testar, mas deu-lhe fórma dífferente : os que não estioerem
em seu perfeito juizo no momento de testa?'.

No Projecto primitivo, afóra a desnecessidade de dar duas formulas
distinctas á mesma condição de incapacidade, accresce que a formula
relativa á incapacidade de testar, tomada ao Codigo Francez, mas es
pecialmente ao Italiano, não tinha sido bem escolhida. Os sãos de
espirito do art. 901 do Codigo Francez : Pour faire une donation entre
oifs ou un. testament il raut étre sain d'esprit, como os sãos de mente
do art. 763, § 3°, do Codigo Italiano: Sono incapaci di testari : § 3°, ,
quelli che, quaruunque non interdeui, si provi non essere stati sani di
mente nel tempo in cui fecero testamento, tem uma razão de ser
naquelles codigos e comprehendem não só os casos de inconsciencia
transitória, mais ainda a propria alienação mental. Com effeito, nos

"

/l
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codigos Francez e Italiano, as disposições referentes á incapacidade
civil se reportam aos loucos interdictos. Mas, como antes da inter
dicção ou 'nos casos em que não se applicou esta medida, o alienado
podia ter feito um testamento ou uma doação, a nullidade destes actos
anteriores á interdicção é prevista na disposição do § 3° do art. 763
para o Codigo Italiano e no art. 901 para o Codigo Francez , '

Ora, outra é a situação do Projecto brasileiro em que, como é
justo e conveniente, a doutrina da incapacidade civil figura na parte
geral do Codigo e não está dependente do que se dispõe na parte es
pecial sobre- interdicção . Portanto, aquella formula dos codigos Ita
liano e Francez é excessiva para o Projecto brasileiro, que já tendo
previsto a incapacidade por loucura, nos alienados de qualquel' especie
do art. 4°, § 3°, só tinha a prever no § 3° do art. 1.800 os casos de
insanidade mental transitoria .

A redacção do § 3° do art. 1.963 do Projecto revisto seria prefe
rivel si mais preciso não fosse o estado de inconsciencia ou perturbação
da razão impossibilitando de consentir na occasião, do § 1° do
art. 247 do Projecto primitivo, que infelizmente a Commissão revisora,
supprimindo dos motivos de nullidade do casamento, não quiz apro
veitar em logar conveniente.

A doutrina medico-legal da inconsciencia morbida tem tantas
applicações a questões que se suscitam em direito civil e foi tão mal
attendida pelo Projecto, que, para a boa comprehensão das alterações
aconselhadas neste e no capitulo seguinte, se impõe a necessidade de
forrnulal-a convenientemente.

Cabe aqui a transcripção da formula magistral de Krafft-Ebíng
(1), que tomamos á traducção italiana do Tratado de psicopatologia
forense.

« V'e una quantità di disturbi deIla vita psichica i quali, a mo
tivo della fugacità dei 101'0 sintomi (la quale dimostra come essi ab
biano un fondamento iniziale puramente sintomatico), ed inoltre a
motivo dC'1 profondo turbamento della coscienza che persiste per
tutta la durata del disturbo in parola e che puó spingersi fino alla
abolizione della coscienza stessa, nunche ancora a causa deIl'incertezza
e financo della completa mancanza di memória per gli avvenimenti
del tempo in cui accade lo stato psicopatico (amuesia che sta in dípen
denza deI disturbo della coscienza), si differenziano dalle malattie men
tali comuni che per lo piú hanno un decorso bene determinato e cro
nico e nella maggior parte delle quali la coscienza e mantenuta. I
nuovi Codici hanno, tenuto conto di queste speciali situazione di
fatto : inquantoche, in vista del sintoma piú saliente, vale a dire del
disturbo della coscienza, li índicano in modo specíale con la designa
zione di stati d'incoscienza morbosa ed attribuíscon 101'0, deI pari

(n Krafft-Ebing, Trattiüo di Psicopatologia [orense, Torino, :1897, p. 421.
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che ale malattíe mentalr, il. valore di .motivi d'abolizione della im
putabilitá. Il Codice Penale Austriaco, tuttora vigente, riunisce tutte

. queste forme sotto il termine di - scompiqlio mentale - durante il
quale il reo non aveva la coscienza di quello che faceva. Il concetto
giuridico e psicologico della incosciensa non é identico a quello che
se ne ha nel linguaggio comune nel quale con quel termine si desi
gnano gli stati di completa cessazione della coscienza del mondo esterni
como verificasi, ad esempio, nel deliquio e di interruzione de ogni
rapporto con esso. Il concetto forense della incosciensa non esclude
la possibilitá che la vita psichica possa continuarsi in uno stato come
sognante e che durante questo stato, pur non essendo l'individuo pa
drone del suo senno e della sua ragione, nondimeno in virtu di chi
meriche visioni, di allucinazione e di idee deliranti, essa sia in grado
de aver rapporti con il mondo estorno e di commettere delle azione
criminose. Il riconoscimento di questi stati morbosi é difficuItatodal
fatto che gli atti commessi durante il 101'0 impero possono aver l'im- I,)

pronta della volontarietá, poiche il lavorio della incosciente meccaníca
cerebrale puó essere precisamente tanto coordinato, tanto in appa-
renza preza premeditato, tanto conforme allo scopo, quanto lo é l'atto
determinato da una volontá ponderatrice, quale equella dell'individuo
che abbia coscienza di se stesso. A ció si aggiunga la circostanza che
íl concetto giuridico deUa incoscienza é relativo, -'che vi sono degli
stati di passagio insensibili tra la sfera della vida psichica inces-
ciente, non consapevvole e quella cosciente di se stessa -, e di
piuche, separatamente e momentaneamente, possono svolgersi ed eri-
gerai deí processi psichi sulla soglia della vita psichica incosciente .

. Nondimento devesi tener per fermo che gli atti commessi in uno di
questi stati di incoscienza, non sono la estrinsecazione di una perso
nalitá psichici ponderatrice che goda della libertá de elezione, ma
bensi sono il prodotto di processi intimi morbosi sottrati al giudizio ed
alla volontá dell'individuo e che per ció non gli si possono mettere a
dobito, non possono essergli imputati.»

Esta doutrina, que Krafft-Ebing desenvolve a proposito do di
reito penal, tem inteira applicação ao direito civil, como, com a sua
privilegiada penetração de analyse, o demonstrou Teixeira de Freitas,
formulando-a no § 3° do art. 509 do Esboço. Deslocada, embora,
tambem a reconheceu Clovis no § 10 do art. 247 do Projecto primi
tivo.

Apenas dentre os estados de inconsciencia morbida, como aliás
em relação ás fórmas clinicas da loucura, uns teem mais impor
tancia para o direito civil, outros para o direito penal. Para demons
tral-o, basta considerar os casos que nesta expressão inclue Krafft
Ebing: estados anormaes do somno, abrangendo o somnambulismo e o
hypnotismo; estados anormaes de inconsciencia por embriaguez, de
lirios agudos, perturbações agudas da circulação cerebral, estados
passionaes, estados mentaes de puerperio.
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Apezar disso, é preferível acceitar, a modo do Codigo Portuguez e
do Allemão, uma formula juridica que abranja os casos de inconsciencia
morbida que interessam ao direito civil a dar a enumeração desses
estados, como fez Teixeira de Freitas.

IX - Depois desta longa analyse, creio demonstrada a necessi
dade de serem revistos os arts. 5, 6 e '1.963 do Projecto, no sentido
de precisar-se e completar-se o enunciado juridico das causas da
incapacidade civil por insanidade mental.

Si, como parece justo, deve o Projecto conservar as ex
pressões, alienados ou loucos de todo o qenero já consagradas
no nosso direito civil, importa completar a enumeração dos estados
duradouros de insanidade mental. Para abranger os estados de
demencia aphasica e de fraqueza mental senil póde-se accrescentar
aos loucos de todo o gene1'O do § 2° do art. 5° do Projecto, a
formula incluidos entre elles os que por fraqueza intellectual não
podem cuidar dos seus negocios, tomada ao § 1° do art. 6° do Co
digo Allemão , Será preciso prever a prodigalidade com as suas
formas clinicas da embriaguez e jogo habitual. Póde-se admittir
aqui, ou a discriminação desses estados, como no Codigo Allemão;
ou a formula comprehensiva do § 2° do art. 2.300 do Projecto Coelho
Rodrigues.

Finalmente cumpre contemplar na parte geral do Codigo os
casos de inconsciencia morbida, ou sob a forma da incapacidade
accidental do Codigo Portuguez, ou da nullidade da declaração da
vontade, do Codigo Allemão (art. 105).

Mais reduzida póde ser, porém, esta enumeração, si o Projecto se
resolve abandonar os termos alienados e loucos de todo o qenero e a
definir a incapacidade civil, devida á enfermidade mental duradoura,
com os codigos Italiano e Portuguez, pela consequencia dessa enfer
midade para a regencia da pessoa e bens do doente.

X - O estudo que temos feito nos habilita a examinar rapida
mente o enunciado do ponto discutido não só nas Ordenações, como
nos outros projectos do Codigo Civil Brasileiro. Teremos assim uma
vista mais completa da questão e melhor poderemos apreciar o sentir
do« ' o.~'ô tas patri~s. . . .

~ Ordenaçoes, L. 4, tit, 81, § 4, tIt. '103; tit, 107.
_eíxeíra de Freitas teve razão de chamar variada a termino

JLa das nossas leis sobre os loucos. Podia mesmo condemnal-a por
antiquada e erronea.

Nas Ord., os loucos são chamados de desasisados, sandeus,
mentecaptos) furiosos. E se dá nellas uma forma especial de alie
nação sob a denominação de desmemoriados) que, com Ferreira
Borges, acredito referir-se á demencia senil. Alludindo aos casos em
que a amnesia póde coincidir com um estado mental valido, Ferreira
Borges mostra que para o desmemoriamento incidir nas disposições
do L. 4, tit. 103, é necessario que seja symptoma de grave alteração
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mental. « E' pois necessario, conclue eIle (1), que o desmemoriadó
una a falta de recordação á imbecilidade de espirito, á perda de
á fatuidade. »

No livro 4, tit. 103 e tit. 81, §§ 4 e 6, as Ords, contemplam: os
prodigos com os que gastam desordenadamente a sua fazenda.

Assim o surdo-mudo, no L. 4, tit. 81, § O, negando ao ,,,,,,r1n"

mudo de nascença a capacidade de fazer testamento.
No Esboço de Teixeira de Freitas a doutrina juridica da mcaoa»

cidada civil por insanidade mental' está traçada de modo magisttá]
e completo, mas o eminente jurisconsulto maculou-se com a imposiiçã,Q
de doutrinas medicas atrasadas e inacceitaveis.

Teixeira ode Freitas distingue com grande agudez a insanidade
mental duradoura da insanidade transitoria. Nos estados de insanidàde
duradoura especifica os alienados (art. 41 e § 3°, arts. 78 a
art. 509, § 1°) e os surdos-mudos que não sabem dar-se a entender
por escripto (art. 41, § 4°, e arts. 101 a 106, art. 009,

Sem justificação possivel é, porém, infringido o principio
conveniencia de se proporem os codigos a classificar as
nicas da loucura. No art. 79 reduz a alienacão mental aos, estados
mania, demencia ou imbecilidade, que, na 'sua opinião, representam
todas as manifestações da doidice. Propõe-se a decidir, de autoridade
propria, a questão medico-legal da anormalidade mental dos nrodieos
(commentario ao art. 40), da velhice, da embriaguez uauuuai,
(art. 80), estados que elle exclue dos motivos legaes de incapacidade
civil.

Ainda na insanidade transitoria, muito bem prevista no L:JJ:jJJV"'V,

na parte geral do Codigo, Teixeira de Freitas prefere enumerar
casos, e dar-lhe uma designação genérica naturalmente mais
prehensiva. Nesta enumeração, evidentemente insufficiente,
fica no § 3° do art. 009 : Os que praticaram o acto prioados do
da razão por delirio febril, somnambulismo natural ou nrooocado
p01' operação maçnetica ; e por fortes emoções de medo ou
lera ou vingança.- § 4°: Os que p'l'atícd °'lCto em
embriaguez completa. /

No Projecto Felicío dos Santos, a dist»,
manentes ~ t~·ansitorios. de insanidade menta, ~. IOR/.
lhe deu Teixeira de Freitas, São os estados permanentes que
clusivamente o occupam. Na parte geral do Codigo, são considerao,
incapazes, por insanidade mental (art. 77), os alienados (§ 3°),
surdos-mudos (§ 4°) e os prodigos (§ 7°). Não define, porém, o
entende por alienados. °

A proposito da interdicção define louco e imbecil pela incapáci
dadede reger-se (art. 904): Será declarado interdicto do enermcto

(:1.) Ferreira Borges, loc. cít., p , 339.
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de seus direitos o louco e o imbecil, isto é, todo aquelle que pelo es
tado anormal de suas faculdades intellectuaes se mostrar habitual
mente incapaz de reger sua pessoa eadministrar seus bens. As van
tagens desta definição são, porém, annulladas pelo art. 905, em que,
a modo de Teixeira de Freitas, Felicio dos Santos exclue dos motivos
de interdicção a velhice, a embriaguez habitual e as enfermidades du
radouras ou perpetuas. A disposição do art. 906 : A loucura parcial
só dará motivo á interdicçâo dos actos sobre que ella versar, con
sagra um erro psychiatrico, numa applicação má de um principio ver
dadeiro em psychopathologia forense.

No art. 930, reduz a condição da capacidade do surdo-mudo á de
saber ler e escrever, o que parece excessivo, pois imbecis ha que
sabem ler e escrever, mas nem por isso são capazes. No art. 931, ao
contrario, exige que a interdicção dos surdos-mudos analphabetos se
regule pela- sua capacidade de regerem a propria pessoa e seus bens;
o que é certamente justo. Mas é evidente que se evitariam todas
estas redundancias, referindo-se a lei não á instrucção, mas á capaci
dade de educação do surdo-mudo.

Dá curadoria ao prodigo , que é definido legalmente no art. 930 :
A lei considera prodiqo todo aquelle que desordenadamente dis

sipa seus bens, de maneira que haja justo receio de que venha a ficar
1'eduzido á pobreza.

E' louvavel esta tentativa de precisar a accepção jurídica do
termo prodigo. No emtanto, achamos preferivel que essa precisão se
fizesse no terreno psychiatrico e que, como para os casos de loucura,
coubesse á medicina legal a caracterização clínica do estado mental
degenerativo da prodigalidade mórbida. No commentario a este
art. 930, Felicio dos Santos justificou cabalmente o dever social de'
protecção aos prodigos. .

O Projecto Coelho Rodrigues é o que dá a enumeração juridica
mais completa dos estados permanentes de insanidade mental. No em
tanto, é insufficiente na parte relativa aos estados transitorios.

Considera completamente incapazes, art. 11, § 2°: Os dementes
de qualquer especie. § 3°: Os surdos-mudos ou cegos de nascença.

! Dá definição legal da palavra demencia, art. 12 : A demencia
comprehende todos os estados morbidos ou patholoqicos que invalidem
a volição ou intelligencia e não sep7'eswne.

Considera relativamente Incapazes e interdictos, § 3° do art. 14 : Os
prodiços durante o e/leito da sua interdicçâo, e o art. 13: Os surdos
mudos ou cegos de nascença que justificarem a educação especial e
bastante.

E' manifestamente excessiva a incapacidade mesmo relativa dos
surdos-mudos educaveis. Quanto aos cegos de nascença, o mais que
se póde conceder-lhes, bem como ás pessoas achacadas de invalidez
chronica do § 3° do art. 2.300, e ás pessoas atacadas de molestia chro
nica e contagiosa do § 4° do mesmo artigo, é a curatela voluntaria
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a modo do Codlgo.Allemao. De facto, si a cegueira de nascença de
pende de uma lesão cerebral que torne o individuo imbecil ou idiota,
o caso incidirá nas disposições relativas á demencía ou alienação
mental. E' ainda o que se dá quando a invalidez chronica ou a mo
lestia chronica e contagiosa repercute sobre a inteIligencia annullanelo
a capacidade de reclamar a curatela voluntaria.
. No art. 2.289, a proposito da tutela dos incapazes, serve-se ela
expressão louco de todo o qenero, em logar de dementes do art. 11. E
no art. 2.300, relativo á curadoria dos interdíctos, precisa o sentido do
termo prodigo no § 2°: As pessoas prodiqas e dominadas P01' um
vicio habitual que as afaste frequentemente do seu domicilio, ou ar
ruine sua saude, como a embriaguez ou a sua fortuna, como .osjogos
do azar e as apostas. Este artigo comprehendo ainda o § 1°. As pes
soas ineptas pct1'a agenciar meios de vida por uma profissâo lzcita,
que deveria figurar como uma fórma de prodigalidade por omissão.

A incapacidade por inconsciencia morbida apenas figura cla
ramente no art. 2.442 : Não podem testar: § 5°. Aquelles que não
teem o espirao são no momento de testar. Já vimos quanto esta
formula é defeituosa e inapplicavel a codigos que na parte geral
preveem, como o Projecto Coelho Rodrigues, a incapacidade por
insanidade mental, regulando a interdicção na parte especial.

CAPITULO 11

A INCAPACIDADE CIVIL NOS ESTADOS DE INSANIDADE MENTAL

Summario - 1. A incapacidade civil nos estados duradouros do insanidade mental e
nos estados transitarias. lI. A incapacidade civil por inconsciencia mórbida no Es
boço de Teixeira de Freitas, no Codigo Civil, Argentino, nos projectos Felicio dos
,Santos, Coelho Rodrigues e Clovis Bevilaqua. IH. A suggestão criminosa não é um
caso de coacção moral, mas sim de ínconscíencía morbída , IV. A doutrina da in
capacidade civil por insanidade mental no Projecto Bevílaqua , V. A incapacidade
civil na insanidade descontínua ; intervallos lucidos. VI. A capacidade de testar nos
intervallos lucidos. VII. A capacidade de testemunhal' nos loucos.

1- A's duas formas clinicas que podem revestir os estados de
j:g.sll11idade mental, fôrmas transitorias e formas duradouras ou per
manentes, correspondem em direito dous modos de incapacidade civil,
incapacidade de consentir para as primeiras, incapacidade de consentir
e de governar sua pessoa e bens para as segundas. Si a incapacidade
de consentir, commum ás fórmas transitorias e ás permanentes, ex
gotta as suas consequencias legaes na nullidade ou annullação do acto
jurídico praticado pelos incapazes; incapacidade de consentir e de
se governar, peculiar á insanidade duradoura, além de constituir mo
tivo de nullidade para os actos juridicos, impõe ao Estado o dever
de proteger o alienado supprindo com providencias juridicas a sua in-

,I
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sufficiencia psychica e legal. Massi o instituto juridico da tutela ou
curatela dos incapazes restringe as suas regras ao domínio particular
do direito especial da familia, a incapacidade de consentir por insani
dade mental atfecta a todos os actos juridicos e pertence á parte geral
dos códigos.

Si, de facto, se pudesse reduzir todos os casos de insanidade
mental a estados de alienação ou loucura, era evidente que o con
ceito de incapacidade civil por insanidade mental cobriria exacta
mente o conceito de interdicção e os dous termos poderiam ser to
mados por equivalentes, como até aqui fatiam os codígos civis,
obrigados embora para manter uma regra geral falsa ou insufficiente,
a crear excepções injustificadas. Mas assim não succede. A insa
nidade psychica comprehende a inconsciencia morbida além da alie
nação mental e, portanto, o conceito de interdicção, - medida só
applicavel ás loucuras ou estados de alienação duradoura, - é, de
facto, de comprehensão muito mais restricta do que o conceito
de incapacidade civil.

Esta concepção, que não só liberta o conceito de incapacidade
civil da providencia da interdicção, mas que, ao contrario do que se
tinha feito até hoje, subordina a segunda ao primeiro, funda-se
numa comprehensão mais exacta elos estados de insanidade mental
e é relativamente muito nova em direito. « AI conceito di « psico
patia », ensina Krafft-Ebing (1), nel senso di una malattia di lunga
durara, autoctona, la quale presenti un reciproco nosso ed un rap
porto (sistematico) nei suio singoli sintomi la nuova legislazione con
trappone lo stato della incoscienza morbosa. Questa comprende dis
turhi della vita psichica, i quali apaiono transitoriamente, ed hanno
segnatamente l'imprenta del delírio per cui anche clinicamente
meritano di essere trattati separatamente delle psicopatie propria
mente dette ... Lo aver stabilito il concetto naturalistico ed empirico
psicologico della « incoscienza », interpretata e compresa nel senso
di un'incoscienza dei processi psichici, rappresenta un progresso emi
nente rispetto ali'antica legislasione, che presumeva di possedere nel
criterio metafisico delIa « Haggione» un segno per giudicare tali stati.»

II - Krafft-Ebing referia-se exclusivamente ao direito criminal
e tinha especialmente em vista o S 01 do Codigo Penal Allemâo e o
§ D6 do Código Penal Austriaco. E' intuitivo, no emtanto,' que dis
tincção tão natural e justa não poderia restringir suas consequencias
ao direito criminal.

E é com verdadeiro desvanecimento para o nosso amor próprio
de brasileiro, que podemos attribuir a essa gloria nacional do saber

(1) Krafft-Ebing : PolUa alcoolica, epilessia; isterismo, stat: di ineosci
enza morbosa, afueia, eordo-mutismo, in La Psícopatología Legale ; IV volume
do Trattato di medo legale, de Maschka, Napoli, 1899 ps, 638-64:0.

C. C. -Vai. II 16
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[uridíco, a Teixeira de Freitas, a applicação desta doutrina ao direito
civil. Nos commentarios aos arts. 25 e 78 do Esboço, Teixeira de
Freitas traça com mão de mestre a distincçãoentre incapacidade ac
cidental e incapacidade permanente, dando a esta a característica
juridica da dependencia de urna represeniaçâo necessaria; que a outra
dispensa. Mas ,é nos-arts. 507' e 509 que elle completa sua idéa,
formulando em 1860 a doutrina da' inconsciencia morbída, que
Krafft-Ehing ainda hoje considera moderna em direito,

, No § 1.11 Da capacidade civil dos agentes, do Cap.II,Dos actos
i'U1'idicos, 'Peixeira de Freitas dáa doutrina completa da incapacidade
civil por insanidade mental.

Art~ 507. Têm capacidade civilpa1'a os actos [uridicos açuelles
que neste parag1'apho não são declarados incapazes ou q~18não se
manda q~le assim se julguemp01' sentença em acção ou sob1'e eacepçâo
denullidade. Neste artigo é clara a distincção entra-a incapacidade,
reconhecida previamente no texto da lei, da insanidade duradoura
ou alienação; e a incapacidade, julgada em acção de nullidade, da
insanidade transitoria ou inconscienoia mórbida. O art. 508 refere-se
á incapacidade dos estados duradouros: alienados, menores e inca
pazes de direito.
- A incapacidade da inconsciencia morbida é prevista no art. 509.

Art. 509. Serão julgados incapazes pa1'a os actos jurídicos
por sentença em acçâo ou sobre ezcepçâo de nullidade ;

§ 3.° Os que praticaram o acto privado do uso da razão por
delirio (eb1'il, somnambulismo natural ou provocado P01' operação
magnetica; e por fortesemoções de medo ou terror, colera ou uin-
gança. .

§ 4.° Os que praticaram o acto em estado de embriaguez com-
pleta. _ .

Os §§ 1o e 2.0 se referem ainda á alienação mental para os casos
em que a sentença de interdicção não tenha conferido ao louco o sello
legal da sua incapacidade.

Afóra o defeito da formula enunciativa, a doutrina medico-fo
rense do Esboço é completa.

A condemnação do desacerto dos codigos civis por não terem res
peitado aquella distincção anda de envolta com a 'de erros analogos,
mas de outra procedencia, lavrada por eminentes jurisconsultos. To,
davia, os discipulos eleTeixeira ele Freitas não lhe puderam compre
hender todo o ensinamento.

Sanccionando e desenvolvendo a concepção do eminente jurista
brasileiro, Sarsfieleljustificava a creação ele um titulo geral dos factos
e actos jurídicos no Codigo Civil Argentino com a invocação de mo
tivos que- bem se applicam ao ponto que examinamos. Na nota á
Seco II do Livro U do Codigo Civil ,Argentino escreveu Sarsfíeld :

« En esta sección se verán generalizados los más importantes
princípios del derecho, cuya aplicación parecia limitada ~ determi-
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nados actos jurídicos. La [urlsprudencia, em mil casos, deducia sus
razones de lo dispuesto respecto de MtOS que, en verdad, no eran si
empre semejantes. Si el vicio, per ejemplo, de violencia ó intimi
dación debia anular los contractos, porqué no anularia también el
reconocimiento de un bijo natural la aceptación de una letra, la en
trega al deudor del título del credito, etc., etc. ? Por qué no diríamos
en general que los actos que crean y extinguen obrígaciones, se juzgan
voluntarios si son ejecutados con discemimiento, intención y libertad,
generalizando asi los princípios y generalizando también su applica
ción? Mil veces nuestras leyes se ven en la necesidad de repetir qlle
el incapaz, de derecho, no puede hacer determinados contractos, mil
veces guardan silencio respecto á los incapaces tratándose de actos
que hacen nacer oblígaciones iguales a las que nacen de los contractos.
« Todos os codigos publicados, con excepción deI de Prusía, díce
Freitas (1), tienen el gravísimo defecto de haber legislado sobre ma
terias de aplicación general á casi todos los asuntos deI Cód. Civil,
del Cód. de Comercio Ó deI Cód. de Procedimientos, como si fuesen
exclusivamente aplicables á los contractos y testamentos, Con este sís-

. tema han embarazado el exacto conocimiento deI derecho privado,
aislando fenomenos que son efectos .de la misma causa, y haciendo
de esta manera que muchas especies escapen a la influencia de los
principios que debian dirigirlos. Tratándose de cualquier acto volun
tario, tratándose de actos jurídicos que no son contractos Ótestamento,
como relaciones de familia Ó como los actos de procedímientos en los
juicios, á los menos versados repugna aplicar disposiciones legislativas
sobre contractos y testamentos, que fuesen establecidas para aquellas
dos clases de actos jurídicos. Este regimen que desliga todas las
clases de los actos que créan Ó extinguen obligaciones, queda siempre
incompleto en los codigos por mayor que sea el número de las re.
peticiones y referencias.» Esas disposiciones susceptibles de una
aplicación comúm, que en todos los codigos han sido particularizados
á los contractos y testamentos, son las que ahora en su carácter
proprio, se han reunido en esta secciÓn.»

Commentando o art. 217 do seu Projecto, relativo ás tres con
dições essenciaes da validade do acto juridíco, -livre consentimento,
capacidade do agente, objecto possível, - Felicio dos Santos de
fende igualmente a doutripa de Teixeira de Freitas. « Os codigos ,
diz elle (2), só tratam das condições essenciaes para a validade dos
contractos. Um acto juridico tem comprehensão mais ampla. Não é só

(1) Este trecho de Teixeira de Freitas é tomado RO commentario do
art. 431 (EsQoçQ, p. g63). Pei,,,a.Q101,o em hespanhol para não alterar a cí
t1l,ção de Sarsfield.

(~) Felíoío dos Santos, Proiecto (io Co(iigo Civil, etc., tomo I, ps, 16~-1º3~



nos contractos que se exige o consentimento livre, mas; .tambem para
fazer um, testamento" para contrahir. casamento; para' acceítar ou re
pudiar uma.Iierança ; emfim paI~a todos os actos da vida civil »,
Accrescenta adeante: « OCodigo Francez como segunda condição para
a validade dos contractos exige,a capacidade da parte que se obriga.
Os codigos posteriores o corrigiram dizendo'; capacidade dos con
trahentes. Aqui cabem as mesmas reflexões que já fizemos a respeito
do consentimento das partes. O art. 217 do Projecto diz: capacidade
do agente. Para ser valido um testamento é necessaria a capacidade

,do testador. O mudo que não sabe ler nem escrever não póde testar
(art. 1.667). Os corpos de mão morta não podem acceitar a herança
que lhes tenha sido deixada (art. 16~).Já se vê que não é só para os
contractos que se deve exigir a capacidade, mas para todo e qualquer
acto juridico.»

No emtanto, ambos estes reformadores' que de Teixeira de
Freitas tinham recebido aidéa exacta do caracter geral da incapaci
dade juridica,- a qual, por isso mesmo que tem o caracter de gene
ralidade, deve ser prevista como condição de nullidade de todos os
actos juridicos e não a proposito de alguns delles apenas, - não con
seguiram dar, como Teixeira de Freitas, a formula geral daincapaci
dade por insanidade mental.
, Desconhecendo a distincção entre insanidade duradoma e insa
nidade transitoria, só da primeira se occuparam na parte geral dos
codigos, e foram obrigados, pela ínsufflciencia dessa previsão, a pro~

ceder como os codigos que não tinham creado a parte geral, limi
tando-se a prever, na parte especial, a proposito de alguns actos ju
ridicos apenas, a incapacidade por insanidade transitoria.

Com effeito, tanto Felicio dos Santos como Sarsfield tiveram, por
exemplo, de crear uma condição especial de incapacidade transitoria
de testar, o que evidentemente seria desnecessario si a formula de
incapacidade civil por insanidade mental da parte geral dos seus co
digos tivesse sido completa. Sarsfield reconheceu o defeito, mas não
atinou com o seu motivo psychíatrico como demonstra o commentario
justificativo que lhe poz. Commenta elle o art. 3.615 do Codigo Ar
gentino: Para poder testar espreciso que la persona está en -sti per
[ecta razôn, pelo modo seguinte:

« Se dirá que es inutil este artículo, porque para los actos jurí
dicos la persona debe estar en su perfecta . razón; pero por una
doctrina general los actos ejecutados por una persona que no está en
su completa razón, no pueden ser anulados después de su muerte,
cuando la incapacidad de esa persona no ha sido declarada en juicio.
Del artículo, pues, nace una excepción al princípio decidiendo de una
manera absoluta que los dementes nó pueden testar rasi, aunque el
testador hubiése .muerto sin estar juzgado como derilente,sus' dis
posiciones testamentarias podrían ser' atacadas como hechàs pOI1' un
demente; porque el ejercicio de las facultades intelectuales debe exi-

" ..
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gir-se con más rigor en las dísposiciones gratuitas que en los actos á
título oneroso.})

Vê-se de modo claro- que- a allegação é insufficiente :
Ainda abstrabindo da condição que Sarsfield ímpoz, no art. 140

do Codigo Argentino, de só se ter por demente para os effeitos da lei
a quem fosse declarado tal pelo juiz, subsistia no seu Codigo a neces
sidade do art. 3.615, porque ha casos de sanidade mental que não
são a demencia, nem podem ser declarados taes pelos juizes, mas que,
no emtanto, invalidam os testamentos; são os casos de ínconsciencia
morbida que o Codigo Argentino não previu em outra parte sinão
naquelle artigo ; e que só poderiam desapparecer delle e com elle se
tivessem sido previstos em seu Iogar conveniente na parte geral do
Codigo, ao lado da demencia ou insanidade duradoura.

De facto, nos projectos Felicio dos Santos e Coelho Rodrigues a
incapacidade por alienação mental foi prevista na parte geral dos
codigos sem aquella condição do Codígo Argentino, de uma prévia
sentença do juiz. E no emtanto, em ambos figura a condição especial
da incapacidade de testar por ínconsciencia morbida - art. 2.415
do Projecto Felicio dos Santos, art. 2.U.2, § ;5°, do Projecto Coelho
Rodrigues. A razão é que em todos elles, a doutrina da incapa
cidade civil por insanidade mental, da parte geral do Codigo, só se
referiu á insanidade permanente ou duradoura, á alienação mental
e estados equivalentes, sem o legislador se occupar da insanidade
transitaria.

O Projecto Clovis Bevilaqua não soube evitar este defeito e in
cidiu na mesma falta dos projectos e códigos citados. Viu-se forçado,
por isso, a crear as disposições já referidas do § 1° do art. 247
relativas á nullidade do casamento e do § 3° do art. 1.800 relativas
á incapacidade de testar. Restringindo a acção destas perturbações
transitorias aos dous casos especiaes da nullidade do casamento e da
incapacidade de testar, o Projecto primitivo 1)OS deixava na alterna
tiva: ou, de suppor que, em todos os outros casos em que se tem
de revelar a vontade do incapaz, afora os"~dous citados, não devem
ser tomados em consideração os casos de insanidade transitoria ; ou,
de acreditar que esses casos estão indevidamente incluídos nos alie-
nados de qualquer especie. .

A Commissão revisora, supprimindo a primeira, manteve, todavia,
a segunda no § 3° do art. 1.963, incidindo por isso na mesma censura
que acabamos de fazer ao Projecto primitivo.

Não se diga, no emtanto, que é esta uma pura questão de dou
trina. Ao contrario, após Teixeira de Freitas, figura ella como sábia
disposição em dous códigos civis modernos. Deu-lhe satisfação o
Codigo Portuguez no titulo XII: '« da incapacidade accideniai », dis
pondo no art. 353 :

Os actos e contractos, celebrados P01' pessoas que accidenialmente
se acharem prioadas, ao tempo delles, de fazer uso de sua razão,
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pW.,:algum. acoesso de deli1,io j ou emMiagttez ou ousra causa se
melhante, poderão ser rescindidos, si, etc.

Deu-lhe outra fórrna equivalente e porventura mais justa. o Co-
digo Allemao, na ,segunda , parte do art. 105:.,' " '

, 'La deolardtion de volonté d'un incapable est nulle. Est nutre
aussi celle qui est faite en. état d'inconscience ou' det'J'otlble' mo
mentanê de la activitéde ,l'ésprit,

A redaoçãodo art. 353 do Codigo Portuguez e, sobretudo, a in
conveniente 'insubordinação da incapacidade á interdioção dos alie
nados e surdos-mudos, dos arts. 314 e 337, obrigaram-n'o a dar o
§ 10 do art. 17641 j - é prohibido testar l

1, Aos que não estiverem em seu perfeito juizo. Mas não se
encontrá cousa semelhante no Codigo .Alleraão onde a doutrina geral
da incapacidade por insanidade mental é oompleta.' 'I

Naturalmente é o Codigo Alletnão que deve imitar o Projecto Be- .!

vilaqua, dando como paragrapho do art.166 ou como melhor pa-
recer ao legislador, no, capitulo das nullidades, do Projecto revisto,
a doutrina do art. 105 daquelle Codigo, para o que se podem apro-
veitar: os termos do § iodo art. 2n do Projecto primitivo, '

, III --"Foi a ídéa incompleta que tinham da incapacidade por in
sanidade' mental transitoria, da inconsciencia morbida, que levou o
Dr. Clovis Bevilaqua, como o Dr. Coelho Rodrigues, a. dar á suggestão
hypnotica ou provocada uma situação jurídica que não lhe póde
convir.

Reproduzindo a disposição do art. 350 do Projecto Coelho Ro
drigues, que entre os meios de coacçâo moral oomprehende as suq
gestões hypnoticas ou maqneticas quando a, pessoa a quem forem
attribuic!as tiver o habito de as praticar, o Projecto revisto conserva
no paragrapho unico do art. 115 o disposto no art. 115 do Projecto
primitivo, isto é, que: Entre os meios de coaoçâo moral se compre
hendem as, suggestões hypnoticas, O Projecto primitivo havia
retirado da definição do Dr. Coelho Rodrigues aconsideração restri
ctiva da qualidade de hypnotizador habitual no criminoso, assim como
havia supprimido o qualificativo de maqneticae dado ás suggestões.
A revisão retirou ainda do Projecto primitivo o qualificativo de ,i.

moral dado á coacção por suggestão.
Delicada como é esta doutrina pelas incertezas soientificas que

ainda rodeiam o assumpto e pela innovação que introduz nos codigos,
devemos aferir o seu valor á luz das opiniões mais autorizadas em
psychologia applicada e experimental, das que não nos será licito
afastar aqui.

Ora, tão atacavel é a doutrina de psychologia forense de todos
estes artigos, como a definição legal que elles dão de suggestões cri
minosas.

Porque' suggestão hypnotica? Os' progressos realizados pela
sciencia no conhecimento das suggestõea deixam hoje bem esclare-
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cídas as dífferenças existentes entre suggestão e hypnotísmo, O estado
hypnotico,' já de sua natureza simples effeito de suggestão, não é
mais do que uma condição mental que facilita a realização .das sug
gestões feitas durante ella. O facto capital é; pois, a suggestão que
tanto se póde dar em estado hypnotico como em estado de vigilia.

« L'hypnotisme, ensina Déjérine (1), n'est qu'un état psychique
cléterminé parl'un ou l'autre des procédés énnumerés ci-dessus, état
psychique qui exalte la suggestibilité. La suggestion n'est autre
chose, suivant la definition de Bernheim, « que l'acte par le quel une
idée est introduite dans le cerveau et acceptée par lui )). Actuellement
d'hypnotisme OU sommeil provoque tend, généralement.et de plus en
plus, á ceder la place á la suggestion verbale a l'état de oeille. Pour
obtenir en effet des resultats thérapeutiques apréciables, il n'est pas
indispensable que le sujet dorme ni même qu'il soit legerement som
nolent ; il suffit de ne pas laisser son attention s'éparpíller sur des
différents sujets. 11 suffit de diminuer le contrôle cérébral en fixand
l'attention chez la majorité des individue ce résultat s'obtient tout aussi
bien á l'état de veille qui pendant l'hypnose.»

Ora; as caracterisucas psychologicas de obediencia á suggestão e
de irresistibilidade á sua execução, que dão toda a importancia legal ás
suggestões hypnoticas, se encontram na suggestão em estado de vigilia.

Referindo-se ao individuo suggestionado em estado de vigília,
afflrma Ottolenghi (2): « Costui allora ha tutti le apparenze di un
uomo sveglio, ma non é .meno schiavo delle suggestíone altrui de
quanto lo é l'ippinotizzato e non si puó assolutamente considerare
como in stato normale. Il che ha molta importanza dal punto di vista
medico legale ».

Donde se conclue que não ha razão para a lei prever a suggestão
hypnotica e não tomar em consideração a suggestão em estado de vi~
gilia.

Mas o problema da suggestão é, de facto, mais complicado ainda.
Além desta distincção em suggestões hypnoticas e suggestões em vi
gilia, importa distinguir estas duas espécies de suggestões que cha
maremos artificiaes ou provocadas, das suggestões normaes. E' no
torio que os estudos modernos sobre a suggestão fazem della um pro
cesso geral de grande applicação não só evolução mental ontogenica
ou individual como mostrou Baldwin (3), mas ainda â evolução su
perorganica ou social comomostraram Tarde (4,) e Sergio

(-1) Déléríne, Sémiologie 1,t~ systéme nervenx, loco cit., p. 388.
(2) Ottolenshi. La suqestione e la [alcuià psiehiohe occulte in reporto

alta pratica legale e medico-forense, 'I'orino, 1900, p. 29:3-
(3) James M. Baldwin , Le tléoeloppement mental ches l'en{ant et dans la

race. Trad. franco Paris, 1897, Chapitre VI, Suggestiori, p. 94.
(4) Tarde, Les lois de l'imitation, Paris, 1895.
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i . Com esta concepção não ha acto humano que não se possa con
sideral' suggestionado e a suggestão assim comprehendida é um facto
perfeitamente normal que a lei não poderia impedir. E' o que Ottclenghi
expõe bem. «Per suggestione, diz elle (1), si intenderebhe, secando'
Bernheim, « qualunque atto per cui un'idea é introdotta nel cervello
e accetata da lui». Onde sarebbe suggestione, osserva giustamente
Janet, tutto ció che sorge nella nostra mente per associazione di idea,
per lettura, per insegnamento, tutto ció che se inventa, tuttene cre
denze di qualunque origine. In questo" amplo senso gli atti sugges
tionati sarebero perfettamente normali.: ne vi sarebbe ragione a fare
su di essi uno studio speciale. La suggestione de cui intendo qui. trat
tare é -invece quelJa che origina lo sviluppo completo e automatico di
un idea aI difuori della partecipazione della coscienza o almeno della
volontà del soggetto. Gli attí- che vengono prodottí dall'insorgere di
tale idea e vengono detti atti'suggestionati, non possono confondersi
con atti normali. »

Mas é em um magnífico estudo de Alfredo Binet (2) sobre a sug
gestibilidade, que Re encontra urna apreciação mais completa das re
lações que intercedem entre suggestões normaes, suggestões em estado
de vigília e suggestões hypnoticas. « L'objet de cette revue est la

.suggestion à l'état normal- plus exactement encore : la suggestion
dana vie. C'est un sujet qui a été rarement traité avec le serieux
qu'il mérite. La question qui s'en rapproche le plus, parmi celles
dont parlent les auteurs compétants de I'hypnotisme, est celle de la
su,qgestion pendant l'état de veille, mais ce n'est absolument pas la
même chose. Les expériences de suggestion pendant l'état de veille
consistent bien à travailler sur une personne non endormie, mais
les procédésqu'on emploie pour l'ínfluencer sont absolument les mêmes
que si on l'avait endormie ; on ne l'endort pas ou préalable, voilà
toute la différence. Au lieu de lui répéter d'abord pendant longtemps :
« Dormez! dormez l vos yeux se ferment, Ie sommeil víent, etc.», on
le prend à l'état de veille, et sans préparation apparente, on lui
donne la série do suggestions qu'on ferait SUl' une personne réellement
hypnotisée : cette manceuvre réussit entre des mains habiles, pour
suggestionner à l'état de veille non seulement des sujets dressés à
l'hypnotlsme, mais encore des sujets qui n'ont jamais été endormis
avant ce premier essai de captation... Debons juges se sont demandés
s'il y a une trés grande différence, au fond, entre ces suggestions â
I'état de veille et les suggestiones de l'hypnotisme. Beaucoup de ré
serves sont à faire, Tout d'abord par leur allure, par leur aspect ge
néral, parleur signification les deux gemes d'éxpérience s'équivalent :

(1) Ottolenghi, loco cit., p, 9.
. (2) A. Binet, La suggestibilité au point de vue de la psychologie ~ndlvi-
duelle, Année Psychlogique, 1899, p. 82, .

,.)
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J] n'y a entre elles qu'une petite dífférence de techníque : le sommeil
préalable, 01' on est pas encere bien d'accord sur la nature psycholo
gique et physiologique de cet état particulíer de sommeil qu'on appelle
l'hypnotisme. Pour ceux, - et ils sont nombreux aujourd'hui, - qui
se rattachent aux idées de ce qu'on appelle l'Ecole de Nancy, cet
état cl'hypnotisme, en tant qu'état nerveux distinct de la suggestlon
et de la suggestibilíté, n'existe pas : « il n'y a pas d'hypnotisme, il
n'a que de la suggestion». Par conséquent, dans cette doctríne,
la suggstion à l'état de veille et la suggestion à l'état ele sommeil sont
deux mêmes choses sous eles étiquettes différentes: tout au plus pour
rait-on dire que la seconde espéce de suggestion est seulement plus
lente, plus circonspecte, cal' avant de suggérer telles ou telles ac
tions thérapeutiques, on fait une suggestion préliminaire de calme,
d'obéissance, de repos et de sommeil qui prépare les voies et facilite
le succes. A l'inverse, les auteurs qui soutiennent que l'état d'hyno
tisme est un état bien défíni, ayant 'des caracteres psychologiques con
sistant dans une diminution de résistance et de sens critique, peuvent
admettre que lorsqu'une suggestion à l'état de veille réussit aussi
exactement que pendant le sommeil hypnotique, cela tient à ce que
le sujet était dans des elispositions mentales telles que sa résístance et
son sens critique ont pu être supprimés tout d'un coup, et que par
conséquent une ébauche d'état hypnotique a pu se produire. je pré
sente íci ces considérations pour, bien montrer que les suggestions à
l'état ele veille, telles qu'elles ont été pratíquées par des hypnotiseurs
usant de leur méthode habituelle, se rattachent étroitement aux sug
gestions de l'hypnotisme et font une petit chapitre ele la question
d'ensemble. Il en est tout autrement de la suggestion à l'état
normal».

Não cabe traçar agora os caracteres psychologicos que distinguem
as suggestões normaes elas outras duas especies de suggestões, mas é
evidente que carecemos em direito, de uma expressão genérica que
abrace as duas ultimas classes para oppol-a á primeira.

A confusão que lavra neste particular é já das mais lamentaveis.
Excellentemente o demonstra Pierre Janet (1): « 11 faut constatar un
autre inconvénient plus grave encore de cette confusion de langage :
c'est qu'il existe un phénomene três précis, três distinct des autres
faits psychologiques, qui a été désigné et par les anciens ma
gnetiseurs et par les aliénistes sous le nom de « suggestion ». Ce
phénoméne ne doit étre confondu ni avec les souvenirs, ni avec les
associations d'ielées ordinaires; il a ses caracteres spéciaux et surtout
ses conséquences três particulieres et três graves. Si le mot « sugges
tion » est déjá employê POUl'. désigner une idée que1conque pénétrante

J1) Pierre Janet, E'tat mental des hllstél'iques. Les accidents mentaux,
Paris, i8\J~" p. 18.
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. n'importe comment dans l'esprit, il ne peut pluscaractéríser nettement
ce phénomene spécial. On voit alors les confusions .Ies plus éton
nantes : on voít décrire .sous le méme nom la Ieçon d'un professeur à
ses éleves et les hallucinations provoquées chez une hystérique. Les
caracteres observés dans un des faits sont attribués à l'autre, et réci
proquement il n'est plus possible de distínguer la maladíe mentale, qui
est pourtant une triste réalité , . de l'état psychologique normal »,
E apezar de tudo a confusão persiste e tende a propagar-se.

Diversas teem sido as tentativas para evital-a.
Janet chamou de artificiaes as suggestões provocadas, enten

dendo, porém, que mais valia reservar para ellas o nome simples de
suggestão, já consagrado neste sentido pelos estudos do magnetismo e
hypnotismo. Ottolenghí (1) prefere chamal-as de pathologicas por
motivos que muito nos interessam aqui : « Come in. tutta la tratazione
di questo argumento, non íntendo qui parlare della suggestione fisio
logica allo stato de veglia nell senso inteso dal Sergi, che sarebbe
l'origine di ogni azione umane, che si eserciterebbe in ogni atto della
vita sociale (ascendente del piú forte, del piú intelligente, sul píú
debole), intendo parlare della suggestione la quale considerata nei
suoi effetti si potrebbe ,dire patologiche , essendo tale da togliere
alI'individuo che la subisce se non la coscienza, certo la libertà dei
propri atti, ogni potere sulIa própria personalità, reducendolo in un
vero stato di automatismo psicologico »,

Pela minha parte prefereria denominar as de .que deve tratar um
cocligo civil, de suggestões artificiaes criminosas, o que as extremaria,
por um lado, das suggestões normaes, e, por outro lado, das suggestões
experimentaes e therapeuticas, tambem artificiaes, pathologicas ou
provocadas, mas licitas ou permittidas.

. Apuramos, assim, que o termo suggestão hypnotica é hoje em
pregado em dous sentidos distinctos: ou em uma accepção genérica
para designar as suggestões artificiaes ou pathologicas, em opposiçao
ás suggestões normaes ; ou, em sentido restrícto, para distinguir
entre as suggestões pathologicas ou ar tifíciaes, as provocadas em
estado de somno hypnotico, das produzidas em estado de vigília.

Si, pois, Clovis Bevilaqua (2) escrevia que « é de grande incon
veniencia para a doutrina que os termos technicos se prestem a mais
de uma significação, só deante da inexistencia de uma outra expressão
é toleravel essa inopia diomatica» ; é claro que na lei escripta jamais
se poderá. tolerar semelhante cousa. No emtanto, precisamente os
Drs. Coelho Rodrigues e Clovis Bevilaqua evidentemente empregaram
o termosuggBstão hypnotica, cada qual exclusivamente num dos
dous sentidos apontados. Quando o DI'. Coelho Rodrigues estabeleceu
no seu projecto equívalencia entre os qualificativos hypnotica e ma-

(1) Ottolenghí, loc, cít., 293.
(2) Clovis Bevilaqua, Direito das Ob1'igações, Bahia, 1896, p, 14.

,'I



" ,

- 251-

gnetica, elle pensou naturalmente designar assim -suggestões arti
fíciaes, aqueUas que foram conhecidas, graças aos estudos do magne
tismo e do hypnotismo. Neste sentido os qualificativos são, de facto,
equivalentes e a expressão maqneiicas não merecia o ponto de interro
gação que lhe poz Clovis. Ao contrario, Clovis dá á expressão sug
gestão hypnotica o sentido restricto de suggestão feita em estado de
somno hypnotico. A proposito de haver o Projecto Coelho Rodrigues
considerado a suggestão hypnotica um caso de coacção moral, es
creveu o illustre jurisconsulto (1): « Acheipreferivel agitar a
questão do hypnotismo, no paragrapho consagrado ao dólo, para não
fazer suppôr que tenho como provado que, após o somno hypnotico,
subsiste a suggestão latente para irromper num momento dado. E'
possivel esse phenomeno? Affirmam-n'o alguns, negam-n'o muitos
outros e dos mais autorizados. E' possivel que haja exaggero de um e
outro lado, e o opusculo de W undt fez-nos vacillar. Mas não nos pre
cipitemos nós outros os juristas. Esperemos que a psychologia, a phy
siologia e a pathologia pronunciem a sua sentença». Assim Clovis
não cogitava siquer das suggestões em estado de vigilia, punha em
duvida até a existencia das suggestões post-hypnoticas, de sorte
que para elle suggestão hypnotica é aquella que se realiza durante
o somno hypnotico.

As duvidas emittidas por Wundt, o maior representante da psy
cologia hodierna, se prendem á questão doutrinaria da existencia de
uma actividade psychíca inconsciente ou sub-consciente, em que elle vê,
com razão, um dus mais valiosos argumentos contra a orientação exclu
sivamente empirica, impressa pela sua escola gloriosa á psychologia
moderna. Todavia é este ponto muito controvertido. Não se póde negar
competencia psychologica a toda a escola neo-materialista, chefiada
por notabilíssimos discípulos do proprio Wundt, como Ziechen, como
Munsterberg, e que teem representantes da estatura de Ribot, na França,
e de Sergi, na ltalia; não é licito negar competencia em taes as
sumptos á escola psychologica do methodo anatomo-pathologico dirigida
na Inglaterra por Lewes, Maudsley e na França por alienistas e psycho
logos notaveis. E todos estes contrariam a theoria de W undt, que
pretende não conceder á actividade psychica inconsciente ou sub
consciente mais do que o papel muito apagado de phenomenos que
se passam no campo da simples percepção, tendo escapado ao ponto
aperceptivo da consciencia,

O facto de, porfím, haver Clovis Bivilaqua, a modo do Dr. Coelho
Rodrigues, capitulado no seu Projecto, de coacção moral os casos
de suggestão hypnotica, demonstra que nesta matéria a evulução se
completou no seu espirito, após a publicação do Direito das Obri
gações, e que elle acabou reconhecendo ~pn~aJida;de'da suggestão post-
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hypnotica ou suggestão realizada a longo prazo e em .estado de vigília,
Esta circumstancia rios dispensa de insistir na fácil' demonstração da
realidade das suggestões em vigília, que a definição restricta do Projecto
ainda exclue.
. Assim, a inconveníencía do emprego, no Projecto de Codigo Civil,
da expressão sug,qestão hypnotica,por ter um sentido duplo, accresce a
injustiça que ella consagraria, dissociando estados mentaes das mesmas
consequencias legaes, para conferir a um o caracter criminoso,' delle
isentando o outro.

Mas, em face do problema propriamente jurídico que suscita a
questão das suggestões hypnoticas, a que vimos de discutir, se torna
relativamente de pequeno vulto, pela facilidade de corrigil-a,

E' nos vícios do consentimento e como simples condição de annul
Iação dos actos jurídicos que se deve prever num codigo civil o caso
do consentimento obtido por suggestão criminosa?

Não o cremos. O Dr. Coelho Rodrigues considerou este como um
caso de coacção moral; o Dr . Clovis que, no Direito das Obriqaçõe» o
tinba considerado; mais proximo da verdade, caso de dólo, acabou
acceítando no seu Projecto a qualificação de coacção moral.

Si nos reportamos á delicada analyse psychologica, que faz Campili
da « responsabilidade civil do hypnotizado em materia de obrigações
acceitas por suggestão », verificamos que não só de coacção, mas de
diversos outros vícios do consentimento se póde falIar no caso do em
prego deste recurso doloso. Ao contrario do que fazem os autores dos
projectos brasileiros, que parecem suppor estar a suggestão criminosa
obrigada a só affectar uma dada ordem de funcções mentaes, Campíli
distingue o acto extorquido durante o somno hypnotico do consenti
mento dado em vigília em obediencia a uma suggestão feita durante o
somno hypnotico : o caso em que a suggestão é directa e impõe a pra
tica de um acto; do caso em que a suggestão é indirecta, e, deixando in
tacta a realização da vontade, ataca apenas os motivos que a podem
determinar; o caso em que a suggestão é feita por um dos con
trahentes ou por terceiro com ene connivente, docaso em que ambos
os contrahentes não tinham conhecimento do acto criminoso e ainda do
caso em que o consentimento coacto é simples effeito remoto e indi
recto de uma suggestão praticada sem intenção": e sem applicação ao
acto jurídico considerado.

, Nos actos praticadosfdurante o sorrino hypnotico, -Campili não vê
mais do queo acto de um incapaz. Considera ainda acto de incapaz o do
hypnotizado que realiza em vigília a suggestão recebida em estado hy
pnotíço, pois que em tal caso ha ainda impossibilidade, para o con,
trahente, de conhecer a natureza e as consequencíasdo acto e determi
nar-se livremente. Nos casos, porém, de suggestões indirectas, em que,
por meio de amnesias parciaes e suggestões retroactivas, sem affectar
a vontade racional nem reduzir o suggestionado a um simples automato,
se consegue fazer o suggestionado praticar actos contrarios e lesivos aos
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seus interesses, Campili (1) vê um puro caso de dólo : « Qual piú mons
truosa figura di dólo di cotesta, percui chi conserva, per cui se con
serva encera ben chiara la coscienza delle proprie azioni per assu
merne la responsabilitá, vive neo mondo delle illuzione senza avveder
sene, e nella piena fede di adempiere ad un devere morale giuridico
sottoscrive la própria rovina economica e sociale ? », E demonstra em

o seguida magistralmente que não é caso de fallar aqui nem de co
acção nem de erro: « Non é qui luogo a parlare di cazione morale,
impropria, inquanto che la suggestione rettroativa, impiegata ad
ottenere l'intento non priva il contraente della libertá dei volere, se
no intanto inquanto turba quello speciale ordine intelletivo che se
refírisce al contratto : né si puó punto parlare di solo errore, quando
l'errore stesso non sia spontaneo ma provocato dall'altrui malizia cioé
autore della ingiustizia o participe di essa sia l'altro contrahente che
é il solo interessato a commetterla », Campili admitte assim que nestes
casos, das tres condições de uma obrigação estabelecidas por Ahrens,
que aliás 'Clovis reduz a duas, subsiste a primeira, isto é, a capa
cidade de ter vontade racional; mas falta a segunda, isto é, o accôrdo
entre as vontades das partes contrahentes, pois excellentemente mostra
que então « le volontà dei contrahente non si sono mai incontrate :
che se si debba ritenere per mera volontá quelIa que fu manifestada
nél momento del conttrato, facille rilevare che l'una ha un significa to
negativo de fronte all'altra ».

Não carecemos levar por diante a fina "analyse psychologica de
Campili. Dos esforços feitos para dissociar as condições psychicas dos
casos completos de suggestões criminosas em matéria de obrigações,
os transumpt~s .dados são s1!fficientes .r.ara nos au.torizar a ~oncluir
que nas subdivisões analyticas Campilí perdeu a VIsta do conjuncto e
não percebeu que, antes de buscar motivos de annullação para os
actos do hypnotizado nas condições psychologicas em que elles foram
realizados, uma lei, mais geral, decorrente da perturbação mental do
suggestionado, já havia tornado de sua natureza nullos todos os actos
civis por elle praticados.

A doutrina de Campili e a dos jurisconsultos brasileiros, mesmo
na sua dívergencia, equivalem á de se desprezar nos alienados a con
dição fundamental ela perturbação mental mórbida como causa suffi
ciente de sua incapacidade civil, para ÍL' buscar, no moelo imperfeito
por que ainda funcciona a mente no naufragio das faculdades ou fun
cções mentaes desaggregadas pela molestia, as condições da annullação
dos actos civis segundo os vícios de consentimento.que dahi resultarem.
E asim se poderia fallar de erro nos alienados que soífrerem de illusões e
allucinações ; de coacção moral nos dementes; de dólo nas explorações

(l) Campili, II gl'alule hipnotismo e la s~tggestione hipnoticu. nei rapporti
eot diritto penale e civile. Torino, -1886, ps, 1-18 e sego
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criminosas das perversões affectivas do melancolico, dos delirios dos
paranoicos, etc., nos quaes a volição, como as funcções intellectivas,
tem illusorias apparencias de integridade.

No emtanto, si é verdade que é na possibilidade de todos estes
vicias dos actos juridicos que está a razão de ser pratica da incapa
cidade dos alienados, esta se funda de facto num principio geral de
uma lesão da conducta, na impossibilidade que traz a moléstia ao
doente de se governar, o que é uma consequencia do consenso e har
monia das funcções mentaes compromettidas ainda no caso de
perturbações apparentemente circumscriptas a este ou áquelle do
minío da intelligencia. Foi em nome destes principios que a medicina
condemnou a doutrina da responsabilidade parcial e a lei acabou
sanccionando o seu aresto.

Não se queira estender, pois, ao dominio da intelligencia doente
ou anormal regras juridicas que só se destinam ao exercicio da saude
e normalidade psychicas. E os vicias do consentimento presuppõem a
sanidade mental, pois é a incapacidade o recurso juridico contra os
desvios da insanidade mental.

Esta qualidade de sanidade mental para caracterizar a coacção
é explicitamente requerida pelo art. 1.456 do Codigo Civil Chileno:
« La fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de pro
ducir una impresiôn fuerte en una persorlO de sano juicio, tomando
en cuenta su edad, sexo i condicuni »: assim como pelo art. 1.112 do
Codigo Italiano: « Il consenso si reputa estorto colla oiolensa, quando
questa é di tal natura da [ar impressione sopra una persona sen
sata, e da poder/e incutere raçioneoole timoro di esporre se o le sue
sostanze ad un male notabile »,

O estado mental do suggestionado, de suggestão artificial ou pa
thologica, tenha ou não intervindo o hypnotismo, é um estado morbido,
ou anormal transitaria; é um simples caso de inconsciencia patho
logica, e como tal todos os actos civis delle decorrentes devem ser
tidos como de um incapaz de consentir e não como apenas tocados de
vicio de consentimento.

Parece rigorosamente demonstrado que as suggestões artificiaes
nada mais fazem do que desenvolver num cérebro preparado idéas
fixas ou coactas que impõem ao acto o mesmo caracter de obcessão e
impulsividade dessas idéas morbidas quando espontaneamente desen
volvidas. Semal deu forma conveniente á demonstração da natureza
morbida do estado mental do suggestionado: « Au point de vue psy
chologíque, diz elle (1), il n'existe aucune différence appreciable entre
l'hallucination qui s'observe dans certaines affections mentales et celle
qui se développe pendant l'hypnose : toutes deux sont prises pour la ré-

(i) Semal, La psychose hymotique, Révue de l'hynotisrne et de la psycho
logie phisiologique, 1889, p. 69).
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alité et toutes deux entrent comme motif détermínant des actes. Quelle
conclusíon tirer de ces prémises si n'est celle-ci: que ce qui rassemble le
plus à l'état mental de l'hypnotisé suggestible c'est l'état mental de l'hal
luciné morbide et qu'en conséquence on peut, sans exagération, com
pareI' l'hypnose à une psychose, différant seulement des autres états de
même espece par la cause occasíonnelle qui lui donne naissance, par sa
durée apparente, qui est laissée à l'arbitraire de l'opérateur. C'est done
une psyehose expérimentale ». E ainda: « On contredira d'autant moins
à cette opinion qu'il est indéniable aujourd'hui que les manifestations
tant psychologiques que sómatiques de l'hypnotisme peuvent s'ob
tenir à l'état de veille et sans qu'il soit necessaire de faire intervenir
les pratiques de l'hypnotisation », Mas eu não creio que se possa dar uma
idéa mais justa da paridade legal da situação do suggestionado á do
alienado do que fez Charcot, estudando a suggestão accidental dos
meios ambientes e das condições de occasião. « Et alors, disse elle,
n'est-il pas à croire, n'est'il pas infinément probable que ces sugges
tions de hasard se traduiront par des perturbations cérébrales, par
des symptomes névropatiques semblables à ceux que le sugges
tionneur produit par ces artifices? Incontestablement oui, et j'en
conclus qu'une multitude de cas de névroses, manies, perversions
sensorielles et mentales de toute espece, et de toute forme, contre
lesquelles la médecine épuise inutilement ses ressources, n'ont pas
d'autre origine ni d'autre cause qu'une idéoplastie, une suggestibilité
aecidentelles et non voulues ». Si, pois, a suggestão accidental póde
produzir fórmas de loucura e si elIa é comparavel em seus effeitos ás
suggestões artificiaes ou pathologicas, é impossivel não concluir que
ha a maior analogia, para não dizer perfeita identidade, entre os actos
do suggestionado de suggestões artificiaes e aquellas fórmas de lou
cura que são simples suggestões accidentaes e fortuitas. A distincção
se reduzirá ao seguinte: n'um caso, a suggestão provocará um estado
mental que é de sua natureza francamente pathologico; no outro, o
estado mental provocado é equivalente á forma pathologica do pri
meiro, mas foi menos intenso, desorganizou menos a personalidade e,
sobretudo, foi mais passageiro. Entre os dous não intercorreu, pois,
sinão uma differença de intensidade ou de gráo.

Tão inacceitavel é, pois, a doutrina dos projeetos que arbitra
riamente reduzem a casos de coacção moral o emprego criminoso das
suggestões pathologicas para a obtenção do consentimento ás obrigações
ou outros actos civis, como inadmissível é a de Campili, que pretende
achar, nesse emprego, todos os vicias de consentimento. A previsão legal
de crime no emprego das suggestões artifieiaes se deve fundar nas con
dições de dólo por parte do hypnotizador e de incapacidade civil por
perturbação mental transitaria, por parte do suggestionado. O primeiro
aspecto é a feição criminal do facto, o segundo a sua feição civil.

Da mesma maneira que o criminoso que embriaga a terceiro para
delle extorquir um consentimento nada mais faz do que incidir no
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crime de fraude pelo dólo côm que procedeu, e crear um acto civil
de sua natureza nullo pela incapacidade de consentir do embriagado,
assim também, no emprego das suggestões pathologicas o acto deve
ser encerrado na sua expressão criminal e na sua expressão civil.

Na sua feição-civil é evidente que não podia ser melhor previsto
do que foi na disposição da segunda paI'te do art. 105 do Codigo
Allemão, que considera nulla a declaração da vontade « quando feita
em estado de ínconsciencia ou de perturbação momentanea do espi
rito ». Será impossível não incluir aqui, ao lado da embriaguez, que
é odelirio e a inconsciencia do somnambulismo expontaneo ou do
hypnotico, que é sobretudo a inconsciencia, a suggestão em vigilia
que póde ser por igual a ínconsciencia, a amnesia e 'a impulsão ob
cessiva.

E foi precisamente o que, já em 1860, tinha feito Teixeira de
Freitas, incluindo as suggestões magnéticas entre os casos de incon- \\,t.

sciencia morbida, ao lado das paixões, da embriaguez, do somnambu-
lismo.

IH. A DOUTRINA DA INCAPACIDADE POR INSANIDADE :MENTAL NO
PRomCTo BEVILAQUA - Enumerados os estados de insanidade mental
que excluem a capacidade civil, o Projecto inclue (art. 5, §§2o e
30 ) os loucos de todo o genel'o e os surdos-mudos não educados
entre os absolutamente incapazes, considera nullos os actos por
elles praticados (art. 166, § 10

) e transfere (art. 100) a curadoresa
sua representação nos actos civis em que os incapazes tenham de
figurar. A estes absolutamente incapazes do art. 5, cujos actos são
nullos, contrapõem-se os relativamente incapazes do art. 6, cujos actos
são apenas annullaveis. Nestes não figuram casosde insanidade mental.
Tenho por de alcance exclusivamente jurídico a questão de saber si não
seria preferivel considerar comosimplesmente relativa a incapacidade
dos alienados pelas razões que adduz Felicio dos Santos. ,

Examinaremos, a proposito da fórma dada pelo Projecto ao in
stituto da interdicção, a feição por que esta questão póde nos inte
ressar, a nós, medicos psychiatras.

De passagem notaremos, todavia, como uma confirmação daquella
doutrina, a excepção que a Commíssão revisora não duvidou abrir no
art. 27q, á doutrina da nullidade dos actos dos absolutamente inca
pazes, tal como está formulada nos arts. 166 e 167.

Nos arts. 2q,7, § 10
, e 2q,8 do Projecto primitivo, Clovis,consoante

á doutrina daquelles dous artigos que consideram os loucos de todo o
genel'o como absolutamente incapazes e nullos os actos por elles pra
ticados, affírmava este principio, estendendo-o aos estados de incon
sciencia morbida. A Commissão supprimiu este paragrapho c o art. 248
e substituiu a sua doutrina pela do art. 274 do Projecto revisto, se
gundo o qual os casamentos de absolutamente incapazes passam a ser
apenas annullaveis. De facto, os incapazes de consentir de que falla
o art. 274 não podem ser os menores de 14 annos,que estão eviden-
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temente previstos no art. 276; não podem ser os maiores de 14 ou
menores de 16 annos, que foram contemplados no art. 277; só podem
ser, pois, os loucos de todo o genero e os surdos-mudos sem, educação,
cujos actos, na sua qualidade de absolutamente incapazes, deviam ser
nullos e nãoannullaveis. .

Firmando, no art. 5, uma doutrina geral de incapacidade juri
dica por insanidade mental e libertando-a da providencia da inter
dicção, o Projecto andou a visado e separou-se com prudencia da
doutrina de outros codigos que estabelecem uma equi valencia, ma
nifestamente infundada, entre incapacidade por insanidade mental e
interdícção , Esta. doutrina, porém, está no Projecto muito incempieta e
insufficiente. Basta comparar ~ extensão da curatela do art. 539
com a doutrina da incapacidade do art. 5, §§ 2° e 3°, e art. 100,
para verificar que, previstos, embora, cada qual nos pontos que lhes
compete da parte geral e da parte especial doProjecto, a extensão
dada aos dous é precisamente a mesma, quando já deixamos demons
trado que, na somma dos incapazes pOl' insanidade mental, os inter
dictos não podem pretender mais do que a representação de uma. par~
cella.

IV. INTERVALLOS L1:JCIDOS - Não é só. O Projecto não tomou
uma posição definida em face do conflicto que se origina para a
continuidade da interdícção, da descontinuidade da loucura. Ao con
trario do direito vigente, em que positivamente se declara que, du
rante os intervallos lucidos , se restabelece a capacidade do louco,
mas apenas se suspende a curatela (Ord ,', 1. 4. tit. 103, § 2 Con
solid. das leis civis, .art. 320) o Projecto não firmou doutrina geral
sobre esta importante questão.

A doutrina do nosso direito é, todavia, a adaptada pelo eminente
auctor do Projecto (1) que só se manifesta contrario {t validez do ca
samento consentindo em intervallo lucido, por motivo de outra ordem
que não a incapacidade do contrahente que deu o seu consentimento
em um destes intervallos. ,

Si destes precedentes devemos concluir que o Projecto silenciou
na especie porque não tem os intervallos lucidos por 'estados de alie
nação devendo, pois, na sua qualidade de estados de sanidade mental,
presuppor a plenitude da capacidade civil, o seu silencio não é cer
tamente para louvar.

Em primeiro logar, porque, longe do ser uma doutrina cuja
acceitação tenha obtido o suffragio de todos os scieutistas e legisladores,
a capacidade civil nos intervallos lucidos é questão controvertida
entre jurisconsultos, psychiatras e medicos legistas, tendo nos co
digos escriptos soluções contradictorias, Em segundo logar , porque o
Projecto, violando duas vezes o proposito do seu silencio, o fez para

(1) Clovis, Direito ela Familia, p. 7;;.
C. C. -VoI. Ir 11
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suffragari.as doutrinas oppostas, o que tornaimpossivel saber por
.qual.dellas se decide naquelles casos, a respeito .dos quaesnão se pro
.nunciou expressamente. A primeira vez sentenciou para retirar-aos
aHena,do& a capacidade civil nos intervallos lucidos,estabelecendo que
não podem servir de testemunhas, art. 162, § 10

: Os loucos de
todo oqenero, ainda qUi! nos interuallos lucidos; a segunda vez,
para. conferil-a, incluindo entre os incapazes de testar, art. 1.963,
§ 29: Os loucos de todo o çenero, excepto nos lucidos intercailos.

])eviao Projecto conceder ou recusar aos alienados a capacidade
civil nos Intenvállos lúcidos ?

Si, como observa .Linas , a doutrina dos intervallos lúcidos
remontajna linguagem do direito, a mais de 22 seculos figurando
na Lei das Doze Taboas (451 annos antes de Christo), a capacidade
civil nestes periodos, que, do direito romano passou ao portuguez \, i\
e delle ao nosso e se acha expresso nos codigos .Ilespanhol, Argentino,
Mexicano, é recusada pelos codigos Francez, Allemão .e muitos outros.:
Entre os . psychiatras, ao paoSo que a defendem grandes alienistas
françezes, a combatem autoridades como KraITt-Ebing e Schüle,

Odissentimento não é menor nos autores patrios. As Ordenações
são positivas. Livro 4, tit, 108, §,30

: « E sendo furioso por' inter
vallos e interposições de tempo, não deixará seu pae ou sua mulher
de ser seu curador no tempo em que a si parecer sisudo e tornado a
seu entendimento. Porém, emquanto elle estiver em seu sizo e enten
dimento, poderá governar sua fazenda, como si fosse de perfeito sizo,
E tanto que tornar á, sandice, logo seu pae ou sua mulher usará da
curadoria e regerá e administrará a pessoa e fazenda delle .como
dantes» •

No particular da capacidade nos intervallos lucidos, Teixeira de
Freitas é de uma inconsequencia lamentavel. ,

A proposito do art. 79: Declarar-se-ha como alienados os in
dividuos de um e outro sexo, que se acharem em estado habitual de
mania, demencia ou imhecilidade ; ainda mesmo que tenham lucidos
intervallos, ou a mania pareça parcial, ensina (1): « Este systema
(o da Ord., que reconhece a capacidade dos loucos nos intervallos
lucidos) é rejeitado pelo Projecto como incoherente e' pel'lgoso. Inco
herente, porque a declaração-prévia da alienação mental torna-se
inutil, uma vez que della não resulta uma incapacidade absoluta que
em .todos os casos exclua a pureza dos actos jurídicos e que, tor
nando-se.publica, sirva de advertencía a terceiros que contractam de
boa fé. "

Perigoso, porque é problema até hoje não resolvido pelos alie
nistas e psychologos alinha divisaria entre o estado de alienação

(1) Teixeira de Freítas, Esboço, p. '76.
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mental e os periodos de intermittencia delle ; o que reconhece a citada
Ord., L. 4, Tít , 81, mandando decidir as duvidas pela qualidade
das disposições testamentárias».

E' a sã doutrina; a que deve ser esposada pelos codigos, mas
que, por uma contradicção inexplicavel, o próprio Teixeira de Freitas
viola no art , 449, do Esboço: « Serão reputados como tendo prati
cado o actosem discernimento: § 2. o Os alienados em geral, salvo
si tiuerem lucidos intervallos e nellespraticaram o acto, sem prejuizo
do que se dispõe quanto aos alienados declarados por taes em
juizo» ,

Pois, então, o simples facto de não ter o alienado sido decla
rado tal em juizo, é sufficiente para tornar acceitavel uma doutrina
scientifica, julgada perigosa nas suas applicações legaes pelas incer
tezas em que ainda se debate? Será a sentença bastante para fixar
« a linha divisoria entre o estado de alienação mental e os periodos
de intermittencia delle », que em vão buscaram traçar as sciencias
medica e psychologica? Pois, não se vê que uma sentença judicial
não póde ter força de tornar falsa ou verdadeira uma doutrina scíen
tifica que se ha de confirmar ou repudiar com o emprego de me
thodos e processos de estudos e de investigação, de uma sciencia
especial?

Não ha, entretanto, contradicção mais flagrante do que esta em
que se admitte a capacidade, nos intervalIos lucidos, para os alie
nados não interdictos e se recusa aos alienados interdictos.

Presente-se facilmente de onde procede a contradiccão .
Distinguindo a capacidade de consentir, da de consentir e se

governar e exigindo para a primeira a integridade mental apenas na
occasião de praticar o acto civil, neste artigo só attendeu Teixeira de
Freitas ao inconveniente que resultaria, para a continuidade da in
terdicção, do restabelecimento da capacidade nos intervallos lucidos;
e, levado pela tradição juridica, qu,e em geral para o simples con
sentimento acceita a validade dos actos praticados em lucidos inter
vallos, esqueceu-se do argumento, que elle mesmo havia invocado
contra a realidade do restabelecimento da capacidade mental nos
lucidos inter valios.

Félicio dos Santos não se pronunciou sobre a existencia de inter
vallos lucidos quando se occupou da interdicção dos alienados. Mas
dispõe no art , 1,663 que será valido o testamento feito em lucido
intervallo. .

O Projecto Coelho Rodrigues não parece ter admittido a capa
cidade nos intervalIos lucidos, pois só a elles se refere no art. 396
para recusar a capacidade de servir de testemunha de numero;'
§ 10

, aos loucos de qualquer especie, ainda que tenham lucidos
irueruallos . .
. Para julgar das difllculdades da questão, é, pois, indispensável
firmar o que se deve entender por intervalloa lucidos e cthnb é p'os..
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sivel attendel- os em direito. Como demonstram Linas (1) e Régis (2)
em seus magistraes estudos de conjuncto sobre este thcma, na deno
minação geral de intervallos lucidos se comprehendem de facto tres
estados mentaes de valor muito desigual: 1°, a remissão ou remit
tencia, que consiste numa simples attenuação dos symptomas da lou
cura; 2°, o intervallo lucido propriamente dito, que é a suppressão
completa, porém momentanea, elos symptomas da loucura. A estes
estados, Linas, Doutrebente, Régis preferem chamar de momentos
lucidos; 3°, a intermissão ou uuermiuencia, que é uma volta com
pleta ao estado normal, comprehendida entre dous accessos de lou
cura.

Não são estas distincções puramente medicas a que o legislador
possa em rigor dar ou recusar o seu assentimento. Reconhecida por
medicos e juristas, ella tem a sua sagração no direito escripto desde
Justiniano, a quem cabe ter feito a distincção justa e feliz entre os
estados de lucidez equívocos e os verdadeiros intervallos lucidos,
intervalla perfectissima. No direito romano, esta doutrina teve a con
sagração plena dos tratadistas. No antigo direito italiano, Zacchías
distinguia os intervallos lucidos em manifestissima ac cera e obscura
et apparentia. Bégis, que se applicou a verificar o ponto historico,
descobriu a mesma doutrina em Menochius, Caballus, Mascardus,
Tartagni e J. B. de Luca. No direito francez antigo ella dominou e
da autoridade de d'Aguesseau recebeu uma tão brilhante explanação
que esta se tornou classica em todos os tratadistas francezes que se
occupam da questão. Na celebre defesa pronunciada em 1698 perante
o parlamento de Paris, no pleito entre o príncipe de Conti e Madame
de Némours, motivado pelo testamento do abbade d'Orléans, estabe
lecia d'Aguesseau: « Deux conditions nous découvrent la vérítable
nature de l'intervalle lucide. L'une est la nature de l'intervalle, l'au
tre sa durée, Sa nature . 11 faut que ce ne soit pas une tranquilité
superficielle, une ombre de repos (adumbrata quies) mais au contraíre
une tranquíllité profonde, un repos véritable : il faut, pour nous
exprimer autrement, que ce soit, non une simples lueur de raison
qui ne sert qu'à mieux faire sentir son absence, aussitõt qu'elle est

, dissipée, non un éclair qui perce les ténébres pour les rendre ensuite
plus sombres et plus épaisses, non un crépuscule qui joint le jour à
la nuit, mais une lumiere parfaite, un éclat vif et continu, un jour
plein et entier qui separe deux nuits, c'est-à-dire, la fureur qui pré
céde et la fureur qui suit. Enfin, sans chercher tant d'images pour
rendre notre pensée, il faut que ce soit, non pas une simples diminu-

(1) Linas, art. Lucidité (Médecíne Légale), Dicc. encyclopédíque das
Sciences méd,

(2) Régis, Des uüerualles lucidcs considerés tlans leurs rapports avec la
capacite civile dee alienes, L'Encéphale, 1887, p. HíO.
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tion, une rémission du mal, mais une espece de guérisontpassagére,
une intermission si clairement marquée, qu'elle soit entierement
sembable au retoUI' de la santé , Voilà ce qui regarde sa nature, Et,
comme il est impossible de juger en un moment de la qualité de I'in
tervalle, il faut qu'il dure assez longtemps pour pouvoir donner une
entiere certitute du rétablissement passager de la raison, et c'est ce
qu'il n'est pas possible de définir en général et qui dépend des diflé
rents genres de fureur. Mais il est toujours certain qu'il faut un
temps considérable. Voilà ce qui concerne sa durée» .

Mas, para não ir além, a mesma doutrina encontramos nos
jurisconsultos patrios, « Não se deve tomar por lucido intervallo a
tranquillidade superficial, ou, na phrase de Celso (D. 41, 2, fr. 18,
§ to), a sombra do repouso, inumbrata quies, que, algumas vezes,
não é mais do que a prostração produzida pela propria enfermidade;
só como tal deve considerar-se o pleno restabelecimento da luz da
razão, eclipsada pelas trevas da demencia; este é o estado que Jus
tiniano denominava «perfectissima intervalla» (Ribas, citado por
Clovis Bevilaqua)»,

Mantendo a interdicção durante os intervallos lucidos (art. 489)
e declarando (art. 502, 2a parte) que « tous actes passés postéri
eurement par l'interdit, ou sans l'assistence du conseil, seront nuls
de droit », o Codigo Napoleão retirou aos alienados a capacidade
civil durante os intervallos lucidos. Taes disposições, porém, não
fizeram mais, na pratica, .do que abrir conflicto de opiniões entre os
interpretes da lei. Hégis, enumera Grenier, Toullier, Duranton, Sa
case, Fusier entre os juristas e Legrand du Saulle e Linas entre os
medicos legistas, que sustentam ter o art. 502 annullado todos os
actos dos alienados, posteriores á interdicção ,

Em relação a Legrand du Saulle, creio haja engano da parte de
Régis. Entre outras, a seguinte citação mostra, ao contrario, que elle
(1) defende a capacidade nos intervallos lucidos para o exercicio dos
direitos pessoaes: « Nous disons, en second lieu, que l'incapacité de
l'interdit n'est pas générale, et que, par conséquent, il peut faire lui
même valablement certains actes. Les droits se divisent en deux
classes principales: les uns, essentiellement personnels et dont l'exer
cice est inséparable de la jouissance, ne peuvent être exercés que par
celui auquel ils appartiennent ; les autres, compatibles avec l'idée de
délégation, peuvent être exercés au nom du titulaire par un repré
sentant legal. Que le tuteur de l'interdit puisse faire les actes qui
rentrent dans cette deuxieme classe, cela est incontestable, cal' les
articles 509 et MiO du Code Civil le constituent le représentant de
l'interdit; qu'il ne puisse pas ,-exercer les actes qui sont compris

(f) Legrand du Saulle, E'tiule médico-Ugale sur l'inierdiction, Paris, i881,
p. 322.
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.daüsla premiêre classe; qu'il nepuisse pas se marier, tester, révo
quer uu testainent,' adopter pour l'interdit, êtreadoptéà sa place,
faire -en son lieu et place une donation, celá n'est pas moins évident,
Maísces actes, que le tuteur ne peut incontestablement pas faire
pourl'interdít, ce dernier pourra-t-il les faire lui-même? Pour notre
cempte, nous n'hésitons pas à reconnattre que l'interdit,' pendant un
ântervelle lucide, est pleinement capable de -les faire, et.nous croyons
:pouvoir le prouver en nousfondant à la fois SUl' lá. pensée de la Ioi,
sur son texte, SUl' les données de la science médicale, et SUl' les con
tradictions de la doctrine contraíre à celle quenous adoptons»,

Furgole, Merlin, Dalloz, entre os juristas; Marc.. Doutrebente,
Falret, .Tardieu, entre os medicos, defenderam a validade dos actos
praticados durante os lucidos intervallos , Merlin funda-se na dispo
sição do art. 901 para sustentar a existencia, no direito francez, de
uma doutrina analoga á de Justiniano. Mais curiosa, porqueella nos
coriduziria de novo á distincção acima enunciada, é a opinião de Tar
dieu (1) que entende só se referir o art. 489, na parte relativa aos
intervallos lucidos, aos casos de lucidez duvidosos ou equivocos e não
á verdadeira lucidez das intermissões da loucura. Esta interpretação.
é, todavia, contraria á doutrina geralmente acceita pelos auctores
francezes e que Linas (2) formula nos seguintes termos: « Comment
doit-on entendre ici les intervalles lucides? Faut-il les prendre dans
leur acception la plus étroite ou dans leur signification la plus large?
Bien que la Ioi ne s'explique pas à cet égard, nul doutequ'il ne soit
parfaitement conforme à son esprit de donner aux intervalles lucides
leur sens le plus étendu, en y comprenant non seulement les moments
lucides proprement dits, mais encore les rémissions et les íntermit
tences».
, De toda esta exposição, nós apuramos desde já esta primeira
conclusão: que todos os partidarios -leis ou seus interpretes - da
capacidade civil dos loucos em estado de lucido intervallo, distinguem
dos verdadeiros intervallos Iucidos ou intermissões, em que admittem
a plena capacidade civil, os estados de falso intervallo Iucido- mo
mentos lucidos e remissões~ em que excluem a capacidade civil.
Ora, cumpre verificar quaes os criterios theoricos e praticos desta
distincção e como os attendeu o Projecto nas disposições em que
nelles confere a capacidade aos doudos. .

A distincção entre verdadeiros e falsos intervallos lucidos repousa
antes de tudo numa analyse psychlatríca. Na remissão persistem, em
bora muito attenuadas e disfarçadas, perturbações intellectuaes, affe

.crivas e' moraes. A.s idéas fixas, certa mobilidade e alguma cousa de
absurdo nos projectos, perversões affectivas e instinctivas ,um certo

(f) Tardieu, loc.cit. ,p. 35.
(2) Línas, art. Lucidité.

,I
r
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grão de excitação, etc., denunciam a persistencia da molcstia. O co
nhecimento da especie psychiau-ica é de grande auxilio: ha fórmas
de loucura que excluem por si sós a possibilidade da intermissão;
outras ha em que a intermissão é a regra. As incertezas desta situação
são de tal ordem, que os proprios partidários da capacidade nos inter
vallos lucidos não se acham de accórdo sobre o valor de caracteres
distinctivos, tidos em alta conta, como seja a duração do interval1o.
Como mostra a citação, d'Aguesseau admittia duas ordens de elementos
dífferenciaes, a natureza dos intervallos e a sua duração. Mas, em
relação a este ultimo elemento, querem uns que não se leve em conta
a duração (Zacchias, Falret, Régis), querem outros quo se attenda á
duração som marcar-lhe prazo (d'Aguessoau, Foderé), querem outros,
finalmente, que seja admiuida como restabolecida a capacidade civil
e suspensa a interdicção, nos intervallos lucidos de duração longa
(Linas, Doutrebente).

E' facil comprehender agora que medicos legistas e psychiatras
da mais elevada comperencía se tenham inscripto contra a capacidade
dos loucos nos intervallos lucidos. Kraílt-Ebing contesta todo o valor a
esta doutrina jurídica. « Ces intervallos lucidos, diz elle (1), se pro
duisent réellnment, mais ils sont rares , Une observation superficielle
les fait volontiers con fondre a vec de simples rémissions. IIs sont sur
tout três nets dans les intervalles des stades de la folie périodique et
possibles dans les formos a ífectives de la folie et dans le délire aigu .
Leur valeur est notablement réduite par ce fait que la maladie ne cesse
qu'extérieurement, mais persiste íntérieurement ; qu'il est difficíle,
pour ne pas dire impossible, de séparer nettement l'intervalle lucide
des derniers symptomes de la période morhíde guérissante et des
premiers de celle qui recommence ; que souvent l'état lucide est pure
ment hypothétique, cal' le malade cache, dissimule des symptomes
morbides . L'apparence de la sanité d'esprit n'est pas une preuve
qu'el1e existe réellement.: E o mestre insigne poude concluir o exame
do valor medico-legal dos intervallos lucidos em direito civil, pelo
modo seguinte (2): « Data la rarità di tali lucidi intervalli, sará
bene di mantenere ferma di fronte ad essi daI punto di vista me
dicolegale una salda presunzione contraria. II meglio sarebbe de
non riconoscere nessuno valere pratico, al lucido in terval1o, oltre
che nelle questioni penali, anche nelle liti in sede civile ». E', pois,
a satisfação dos seus autorizados votos de psychiatra que consigna
o recente Codigo Civil Allemão, eliminando a doutrina dos lucidos
intervallos.

(1) Krafft-Ebing , iWédecine léçnle des alienés. Trud , fr., i vol , Paris ,
1900, p. 4:48. Preíerlrnos aqui a traducção Iranceza , por nos parecer mais
clara, neste ponto, do que a italiana.

(2) Krafft-Ebíng , Traüaâo di psieo-pathologia [orense, ete., p. 538.



- 264 -=-
Em-relacão.áe loucuras íntermittentes, que são tidas como typo

das fôrmas clínicas com intervallos lucidos, Magnan procura contes
tal' as reservas de Krafft-Ebing, allrgando qUf~, como Schule, elle in
clue neste numero casos de loucura dos degenerados, que, na opinião
pessoal de Magnan,ahinão devem ser collocados. Si taes duvidas te
chnicas podem surgir para o juizo de .psychiatras da estatura de
Krafft-Ebing e Schule, que valor pratico póde ter nos tribunaes uma dou
trina, cuja verificação, não poderá ser attestada nelles por summidades
taes ? Bem se vê que as judiciosas reservas de Kraíft-Ebing consultam
melhor a realidade pratica do que as simples considerações doutrina
rias de Magnan. Depois, é o proprio Magnan quem se incumbe dejus
tificar as. seguintes asserções ele Krafft- Ebing: « Même dans les cas de
folie périodique, ou on pourrait mieux que partout ailleurs parler d'in
tervalles lucides dans le stade de la lucidíté, une observation quoti
dienne, attentive, montre qu'aprés un petit nombre d'accés, il existe
déja des modiflcations dans l'activité cérébrale, de l'excitabilíté, des
dépressions non motivées, des modifications durables du caractere qui a
empiré et presente, çá et lá, des tendances et des impulsions mauvai
ses, de la faiblesse de la mémoire et de l'ensemble des forces psychi
ques, de I'intolérance á l'égard de l'alcool, etc.». Com effeito, ensina
Magnan (1): « Au début et pendant une longue période de la maladie
l'intelligence est donc intacte, mais, avec la répétition et la prolonga
tion des acces quelques modifications ínterviennent. La lucidité est
entíere, la portée intellectuelle ne diminue pas d'abord, mais on cons
tate tantôt une certaine irritabilité, une activité remuante qui n'est
pas ordinaire; d'autres fois, au contraire, c'est de l'apathie et la non
chalance qui parait d'autant plus accusée qu'on la compare ál'état ha
bituei ele santé elusujet. SUl' les diagrammes, ceschangements dans l'état
mental, pendant l'intermittence, sont indiqués par une ligne horizontale
élevéeou baissée,plus ou moins'rapprochée, suivant le degré du change
ment, de la ligue horizohtale médíane qui ré presente l'état normal».

Si, em matéria de tanta monta, nos animassemos a emittir juizo
pessoal, esse seria certamente em favor da doutrina de Krafft-Ebing e
daquelles codigos que negam a capacidade ao louco nos íntervallos
lucidos. As contestações e duvidas doutrinarias sobre a existencia das
verdadeiras loucuras intermittentes deixariam ao perito psychiatra o
recurso de attender, na pratica, áquelles casos extraordinarios em que
se citam longos periodos de intermissão, durante os quaes o louco deu
as provas mais decisivas de capacidade e de vigor mental.

Em casos taes, com effeito, os accessos podiam ser tidos como re..,
incidencias da molestia e os intervallos de lucidez como estados de ver
dadeira cura.

(1) Magnan , Becherchee SUl' les centres neJ'veux, Paris, 1893, 4me partie:
Folie et médecine légale; De la folie intermittente, p. B06.
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E na pratica - pois que o diagnostico de loucura periódica só
se póde fazer pela marcha da moléstia - por verdadeira cura, com
todas as suas consequencias jurídicas passa sempre o primeiro inter
vallo lucido ou intermissão o

O Projecto brasileiro devia, pois, eliminar a consideração dos in
tervaIlos lúcidos. Pois que não o fez, acerca de um ponto, pelo menos
a nossa conclusão é formal: a verificacão da realidade de um lucido
intervaIlo deve estar cercada, nos ccdigos que o teem em considera
ção, das melhores garantias de rigor scientifíco. E foi para concluir
que, sobre este ponto de technica medica, não podem ter opinião pro
pria juizes nem outros leigos, que demos ao assumpto todo este des
envolvimento medico.

Si em rigor não se pode censurar o Projecto quando consolida o
nosso direito civil em relação aos intervaIlos lucidos, admittindo nelles
a capacidade de testar, em todo o caso não se lhe póde desculpar o ter
deixado sem a menor garantia a verificação pratica destes estados.

VI -Dos codigos civis que conheço, só o Mexicano, o Hespanhol .
e o Argentino concederam ao louco a capacidade de testar durante os
intervaIlos lucidos. Todos procuraram, porém, precisar o que se deve
entender por intervallo lucido, ou cercar a sua verificação de garan
tias effícazes. O Codigo Argentino definiu o que se entende por inter
valIo lucido: (( Art. 3.615. Para poder testa?' espreciso que la persona
esté en su pe1iecta razôn, Los dementes sôlo pod1'án hacerlo en los
inieroalos lucidos que sean suficientemente ciertos Y prolonçados pa1'a
assequrarse que la enfermedad ha cesado p01' entonces », O Codigo
Hespanhol foi mais longe: « Art. 665. Toutes les fois qu'un fou uoudra
faire un testament dans un. inieroalle lucide, le notaire dési,qnera
pl'éalablement deuo: ezperts pOU?' le constater, et il ne réceora I'acte,
que s'iü répondent de sa capacite. 011, attestcra l'avis dans le testa
ment , que siqneront les ezperts ainsi que les témoins ». Não é, por
ventura, o maior defeito deste artigo, a duvida que levanta Levé so
bre a completa garantia que possam offerecer peritos não juramenta
dos. O art. 216 do Codigo Hespanhol naturalmente não dará margem a
duvidar-se da desnecessidade, para esse Codigo, da qualificação de
profissional aos peritos de que trata o art. 665. Mas, si se enten
desse e o Codigo houvesse declarado que estes seriam medicos , teria
o Codigo Ilespanhol conseguido dar a satisfação mais completa a ques
tão tão controvertida. Foi o que fez o Codigo Civil do México. Instrue
nos Raoul de la Grasserie (1): « quant au testament fait dans un in
tervaIle Iucide , il ne 1'est que sous certaines conditions: le tuteur ou,
à défaut, la famille, doit présenter requete au juge qui, acompagné de
deux médecins, se rendra au domicile de l'aliéné ; ceux-ci examine
ront le malade, I'interrogeront, ainsi que le fera aussi le juge et dres-

(1) Raoul de la Grasserie, Code Civil Méanr:ain, Paris, 1895, p. 213.



seront acte deleurs eonclusíons ;si celles-cí sont favoráhles, on ré
digera le testament dans les formes ordinaires». E Raoul de la G'rasserie
commenta: « Cette disposition est trés remarquable ; ellen'existe.point
en droit français et l'on sait quelles difficultéson resulténttIadoctrine
distingue entre les cas ou l'aliéné est interdit et celui ou ílne l'a pas
été et dans le premier oh admetque le testament est nul, même s'il a
été faitdans un intervalle lucide mais pendant l'interdiction. 11 en
résulte des inconvénientes pratiques, l'aliéné ne pouvant faire des
lihéralités utiles. Les dispositions sages du Code Méxicain sernblent
concilier ící tous los íntérêts ».

E' o modelo que se impõe ao Codigo Brasileiro. O damno que
dahi pudesse resultar para aquelles casos em que o testamento dei
xasse de ter logar por faltar, na occasiãó, um medico perito, será
sempre muito inferior ao que ha de provir dos testamentos feitos em
falsos intervallos lucídos , No primeiro caso - da impossibilidade de
se fazer o testamento, apezar da existencia de um verdadeiro inte}'
vallo lucido - as regms legaes da successãoab intestato supprírão
a falta do testamento, de accôrdo com princípios de justiça sanccionaf.
dos pela lei; no segundo caso - de testamentos feitos em falsos inf
tervallos lucidos-a expoliação' dos verdadeiros herdeiros por captaçãf
de intrusos. constituirá sempre uma injustiça irreparavel, em que ~
victoria do crime, como por escarneo, se acobertará com a sancçãp
da lei. J
. Mas é díffícíl não reclamar que esta providencia se estenda a o -
tros actos juridícoa, Os actos civis consentidos in extremis devia
beneficiar da mesma garantia. O pleno accôrdo em que neste part
culara experiencia clinica me colloca com o velho medico legista po'
tuguez, Ferreira Borges, tem para mim o valor de uma aferição rig 
rosa do acerto da proposta. E' prudente lembrar hoje o seu consel o
que falia de leis por que ainda nos regemos: « Cumpre terminar es a
matéria com uma observação geral, e é que, sendo evidente, á face d ~

doutrinas expostas, que muitos dos testamentos que entre nós se tem
feito in articulo mortis toem sido nullos, porque nunca entre nós se
discriminou a moléstia e o estado do espirito do testador, fôra muito
para desejar que a lei determinasse que nenhum testamento fosse ap
provado á hora da morte sem a presença de um medico que attestasse
do estado mental do testador. Desta sorte cohibir-se-hiam muitas frau
des e as familias gozariam tranquillas das heranças cuja successão só
a lei protege » (1.). .. .. -
, Apenas não ha razão para que se restrinja esta previdencia aos
testamentos, Do casamento in articulo mortis poude dizer Legrand du
Saulle (2): « Disposition consentie á la demiere heure, légitimation

(1) Ferreira Borges, loc. cír., p. 3~O.

(2),LegrItIlél.du Saulle; Lestestameu« contest~s pour cause def,olie, p.548.
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presque posthume d'enfants naturels, testament déguísé ou mesure
provoquée lorsqu'un testament n'est plus possible, le mariage in ex
tremis est un acte d'une importance oonsiderable. Une union sembla
ble peut n'avoir été ni múrement souhaitée, ni librernent consentie:
elle peut introduire tout à coup, sans formalités préalablee, des person
nes nouvelIes dans une famille et bouleverser des intérêts recommen-
dables». . .

E aquillo que se diz do testamento e do casamento, se pôde re
petir da perfilhação, da adopção, da doação, de todos os actos [uridi
cos, emfim ,

A frequencia com que se reproduzem os attentados contra os di
reitos civis por meio de actos, suppostos praticados in extremis, auto
riza uma intervenção e reclama providencias da lei. Para um caso ou
outro que chega ao conhecimento do publico, ou da justiça, como o
caso Couto (1.), em que figurei de medico assistente e em que, annul
lando o testamento na primeira instancia, se evitou o recurso pOl' um
accôrdo ; para um caso como o do supposto testamento nuncupativo
do barão de Itabaiana, em que a farça se desfez pela intervenção do
medico assistente, quantos não são obstados pela recusa do medico cli
nico a se prestar a cumplice do crime? quantos não vinga msem que
se possa punir' a fraude? Qual seja o clinico que não tenha sido abor
dado, qual o que não tenha sido forçado a repellir uma destas propostas
deshonestas em que vem sempre á baila a allegação justiflcadora de
corrigir descuidos de moribundo pouco previdente , de reparar injus
tiças, esquecimentos e ingratidões, de salvar da miseria innocentes vi
ctimas do destino?

Será examinada em tempo a objecção tirada da carencía de médicos
em certas regiões ou lagares remotos do paiz , A.pplicada ao caso dos
intervallos lucidos, a previdencia do Codigo Mexicano repara a falta do
Projecto que, não definindo o termo vago de lucido intervallo, ficou in
ferior em precisão á legislação romana sob Justiniano ,

vn. CAPAcIDADm na TmsTmMUNHAR NOS LUClDOS INTERVALLOS 

Acceita a doutrina da capacidade de testar nos intervallos lucídos,
póde se justificar o paragrapho do art. 162 do Projecto, que recusa aos
loucos em intervallos lucidos a capacidade de testemunhar?

A disposição do Projecto tem ,- sem duvida precedentes juridicos ,
No direito romano, embora o louco em intervallo lucido pudesse servir
de testemunha de um testamento, não podia servir de testemunha em
Juizo (Krafft- Ebing).

E', no emtanto,manifesto que não é logico, nem justificado acceítar
o intervallo lucido, quer legal, quer scientiâcamente, como um estado
de completa integridade mental e recusar ao mesmo tempo aos loucos

, (1) NulUdade de testamento, Incapacidade mental em estado agonico, Re-
vista medico-legal, anno lI, p, 45.
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o direito de serem ouvidos como testemunhas nesses intervallos , pois
que, mesmo prescindindo dos intervallos lucidos, a psychiatria moderna
reconhece que, em casos especiaes, se .póde: acceitar o depoimento de
um doudo .. Para demonstrar este ponto importa dar a opinião de au-
ctores que façam autoridade na especie. "

Affirma Krafft-Ebing (1): « Da um punto di vista generale non si
puó negare che un individuo infermo di mente sia capace á deporre in
qualità di destimonio, cioé a dire a narrare di fronti ai giudici quei
fatti che esso ha percepito mediante i proprií sensi: peraltro tale ques
tione nel caso concreto va decisa mediante una ordonanza del Tribunale
in basi ad una apposita perizia medica », E, depois de ter analysado as
condições mentaes do alienado em que elle póde ser ouvido como tes
temunha, conclue: « II punto .sostanziale per cio che si riferische alJa
attendihilità di un testimone informo di mente .sta in definitiva neI
modo e nelJa forma della sua depozione circa all'andamento del fatto
e nella perfetta concordanza dei fatti da lui depostí: ed é da cio in ,\,'
ultima analisi, che scaturirà l'intimo convincimento del giudici e del
giurati », ,

Ensina Schlager (2): « In generale, secondo le disposizione di legge
sancite nei diversi Stati, alle deposizione e rivelazioni di persone
supposte o indubbiamente malate di mente si concede una credíbilità
solamente condizionata. Pero I'esperienza insegna che anche personne
dísturbate di mente sono in grado di fare deposizione deI tutto fedeli !

alla verità, e che esiste un grand numero di casi, in cui solo per la de
posizione di un alienato fu possibile acclarare un fatto od un avveni-
mento », ,

Em 1833, os alienados de Bicêtre foram chamados a dar Infor
mações em um processo criminal relativo ao incendio que tinha tido
Iogar no estabelecimento. Georget condemnou o facto, condensando as
suas observações neste juizo: « En resume, je crois que dans un proces
críminel, la déposition d'un aliéné ne doit avoir à peu prés aucune
valeur u , Ao que oppõe Legrand du Saulle : « Georget est évídement
allé trop loin. Sans doute, nous avons admis que Ie témoignage d'un
grand nombre de malades était confus e, devait être regardé comme
suspect; mais les monomanes son certainement susceptíbles de donner,
en dehors de leurs conceptions délirantes habituelles, des éclaircis
sements précis et véridiques: ils sont, dans certains cas , susceptibles
de guider la justice , de lui révéler d'importantes circonstances, Le té
moignage des monomanes ne devra cependant étre accepté que sous
toutes réserves, et il ne devra jamais étre suffisant pour faire con
damnen un prévenu » •

(:1) Krafft-Ebing, loco eít., p , 073.
(2) Bchlager, Sullaimportanza e sui oompiti dell« legislazione pe' pazz'i nello

Stato, in Trattado di medicIna legale de Maschka, vol. 4°, Napoli,1889,p. 720.
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Por via de regra, no direito escripto, o alienado é considerado
incapaz de jurar e, portanto, de ser testemunha. Apenas póde ser
ouvido como simples informante.

A este respeito observa, todavia, Krafft-Ebing : « Nonobstante
questi scrupolí delIa legge, la quale non vuole che in massima si
adibisca come testimone in giudizio un individuo informo di mente,
ci sono dei casí nei quali eutile e necessario di adihirlo come tale :

- come, per esempio, alIorquando un guardiano di pazzi é accusato
di sevizie sulla persona di uno degli ammalati affidati alIa sua
custodia, e gli unici testimoni deI reato in questione sono degli altri
ammalati, ovvero nei casi in cui un individuo infermo di mente sia
l'unico testimone oculare di un dilitto. qualunque». E Kraíít-Ebing
cita diversos casos em que o testemunho de alienados foi acceito
pela justiça. A estes podemos accrescentar o caso recente de S. Paulo,
em que, por ter estuprado uma menor internada no asylo por im
becilidade e excitação maníaca, o escrivão do Hospital de Alienados
foi processado, em 1899, chegando o processo até ao Tribunal, do
Jury, que absolveu o criminoso. A prova contra o criminoso foi prin
cipalmente o depoimento ou revelação da alienada, que os peritos de
clararam no caso de poder ser acceíta como verdadeira, referindo-se
elles ligeiramente, por aquella occasião, á questão da capacidade de
dopór nos alienados.

Nos paizes inglezes, cujas doutrinas de psychiatria forense não
são aliás para ser tomadas por 'modelo, a capacidade de testemunhar
nos alienados acha-se firmada na jurisprudencia , « In regarde to the
testimonial capacity of lunatics, it may now be considerod as settled
that a lunatic who labours under delusions, hut who in the [udge
ment of a medícal practicioner is capable of giving a fair accounte of
any transaction that happened before his eyes, and who appears to
understand the obligation of an oath, may be called as a witness
(I-I.cg, v. Hill « Decíson's Crown Cases», 2, p. 2iH), The rule first
laid down by Parke, B., is in accordance with this view : it is for
the judge to say whether the evidence of the witness is admíssible,
and then his credibility in a question for the jury» (Taylor) (1).

Husband (2) confirma a exposição de Taylor: «Mr , Fitzjames
Stephen maintains (c( Criminal Law ») that madmen are competent
witncsses in relation to testimony as in relation to crime. If they
understand the nature of an oath, and the character of the proce
eding in which they are engaged, they are competent witnesses
whatover be the nature or degree of their mental disorder ... When
a lunatic is tendered as a witness, it is for the Judge to examine and

U) A. Taylor, A manual of medicai jUl"is1Jl'1tclence, 'I'welfth edítíon,
London, 1891, p, 757,

(2) H. Husband, Handbook of [orensic medieine, Edínburg, 189ti, p. 218.
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ascertain whatever he is of competent understanding. to give evidence,
and is aware of the nature and obligation of an oath ; if satisfied tbat
he is, tbe Judge should allow him to be sworn and examined (R. v.
Hill2 Don. 255,: 20 L. J. (M. C.) 222)>>,

Ora, si. na continuidade da loucura, não é licito estabelecer como
regra geral e absoluta a recusa do depoimento e da revelação dos
alienados, é"manifesto que não se poderá negar fé ao depoimento feito
num verdadeiro intervallo lucido, que póde durar annos, durante os
quaes o louco vive a vida social commum. Esta conclusão deve ser
mesmo imperiosa para as leis que, como faz oProjecto, reconhecem,
nestes casos, plena capacidade nos alienados para o exercício de im
portantes direitos civis.

A legislação ingleza é formal a este respeito : « An idiot shaIl
not be allowed to give evidence (Co. Litt , 6 h.: Gilb, Ev , 144);
a lunatic during a lucid interval may (ld Com.Dig. Testm. (A)>> ,,li

(Husband).
, Nos Estados-Unidos, este é o ponto assente na [urisprudcncia
como se póde concluir da seguinte afllrmação de Tracy Becker (1):
« lnsane persons during a lucid interval are competeny witnesses.
The question of their competent is for the court to 'determine when the
wistness is produced to be sworn. See People ex rel Norton v. N. Y.
Hospital supra, and autborities cited in opinion and in note, in which
the proper praotíce in such cases is fully described and explained »,

As reservas de Mittcrmaicr, em tudo consoantes á judiciosa ten
dencia dos allemães a recusar qualquer valor [uridico aos actos
praticados em lucido intervallo, não podem affoctar esta doutrina.
« Quando houver intervallo lucido, diz elle (2), quer se dê algum na
época dos acontecimentos sobre que se debate, quer mesmo na
occasião do comparecimento, deve o juiz mostrar-se infinitamente
circumspecto : póde ser illudido por uma simples apparencia de
lucidez e a enfermidade, por não se manifestar em violentos accessos,
não deixar de actuar interiormente e de imprimir nos orgãos do
espírito uma direcção toda erronea ; como acreditar, então, na obser
vação exacta dos factos, em um depoimento que lbes seja conforme? »
E accrescenta em nota: « A experiencia demonstra que as imagens,
filhas da molestia, sempre, nesses pretendidos momentos lucidus, se
misturam mais ou menos com os factos na realidade observados».

Aquillo, pois, que aqui se ataca é a existencia da integridade
mental nos intervallos lucidos. Mas, quando é a propria lei quem a

(1) Tracy Becker, Mental usoundness in its legal relations, in Witthaus
and Becker : Medicai [urisprudence, forensic medicine and toxicológy. VoI.
three, New-York, 1896,p. 314.

(2) Mittermaier, Tratado da prova em meteria criminal, ,trad.' portu
gue~a, Rio de Janeiro, 187~,p. 387.,
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admitte, a «( infinita circumspecção », aconselhada por Mittermaier ao
juiz, de modo algum importa no desconhecimento da capacidade de
servir o louco de testemunha.

Não as tendo declarado, desconhemos as razões que pesaram no
animo do auctor do Projecto para, contra o parecer de notáveis ju
risconsultos, recusar aos alienados, em lucidos intervallos, a capa
cidade de servir de testemunha.

Si nos reportamos ás que allega o auctor do Codigo Argentino,
que tantas affinidades teem com as doutrinas juridicas dominantes no
Brasil, bem fragcis e improcedentes se offerecem ellas , .

Commentando o art. 3.709: No pueden ser testigos los q'ue estén.
privados de sú razôn. P01' eualquiera cousa que sea, Los dementes no
puede serlo ni aun en los intervalos lucidos, escreve Sarsfield:
«La L. 20,.§ 4, Til. I, Lih. 28, Dig., y la L. 9, Tit. I, Part. 6",
disponen que los dementes pueden ser testigo en los intervalos lúcidos,
y asi lo ensenan Demolombe, Troplong y otros. Nosotros, por lo que
hemos dicho sobre los intervalos lúcidos de los dementes, juzgamos
que no es conveniente admitir la resolución de las leyes citadas.
Quien juzga que el demente estu vo em un intervalo lúcido cuando
servia de testigo, si cuando el juez lo lIama á reconocer su firma se
halla fuera de razón? Los otros testigos deI testamento pueden creer
intervalo lúcido un momento de reposo en la enfermidad, que sin
embargo continue obrando en la persona dei demente. Basta la pro
balidad de que la enfermedad vuélva, para excluir aI demente de ser
testigo em los testamentos, aunque los otros testigos 10 crean en un
intervalo lúcido, porque su testimonio se necesita todavia para abrir
un testamento cerrado, ó para reconocer su firma en un testamento
militar ó maritirno, y en otros casos que puede ser nccessario, yes
posible que cl juoz dcl testamento se halle en talles casos con un
testigo que está completamente demente» .

E' para admirar que a Sarsfield não tenha occorrído que pelo
menos tão difflcil como reconhecer a existencia do intervallo lucido
nas testemunhas do testamento, é rcconbecel-a no próprio testador.
E é, no emtanto, o proprio Codigo Argentino que no art. 3.61D concede
aos loucos a capacidade de tostar em lucido íntervallo, sem ter curado
da verificação scicntifica da sua existencia ou realidade. Art. 3,61 D,
2" parte: « Los dementes solopodrán hacerlo (testar) en los intervalos
lúcidos que séan. suficientemente ciertos e prolongados para asegu
rarse que la enfermedad. ha cesado P01' entonces»,

Mas quem o juiz deste reconhecimento? As mesmas testemunhas
do testamento, o tabellião ? Depois, por não conceder, por que recusar
aos loucos a capacidade de testemunhar nos intervallos lucidos sufici
entemente ciertos e prolongados para asequrarse que la enfermedad
ha cesado por entoncesl

Não é menos insubsistente o segundo argumento, isto é, que
o intervallo lucido póde ter desapparecido quando se tiver de abril'



- 272-

o testamento. Tanto importa recusar in limine a prova testemunhàl,
porque qualquer testemunha está sujeita a enlouquecer depois de ter
sido convocada a attestar um facto. E não só a enlouquecer, como
a morrer. O próprio Codigo Argentino previu esta hypothese na se
gunda parte do art. 3.694.-. « Si no puedea comparece1' todos los
testiqosp01' muerte ó ausencia fuera de la Prooincia, bastará el reco
nocimento de la mayor parte de ellas y del escribano 'I .

Não iremos agora concluir de todo o exposto que o Projecto
devesse ter admittido expressamente para os loucos a capacidade de
serem ouvidos como testemunhas, mesmo durante os intervallos
lucidos. Temos, porém, o direito de esperar que o Codigo Civil Bra
sileiro, em atténçao ao ensino psychiatrico, evite formular em lei
a recusa desta capacidade. Um silencio prudente deixará que os
juizes ou tribunaes se pronunciem em cada caso concreto de accórdo
com as condições de occasião ,

Por conseguinte, si, supprimindo no art. '162: Não podem, ser
admittidos como testemunha, etc., a condição de testemunha de
numero, que o Projecto primitivo, a modo do art. 396 do Projecto
CoelhoRodrigues, exigia no art. 152: Não podem ser admiuidos como
testemunha de numero, etc., a Commissão revisora teve por 'acaso
a intenção de recusar aos loucos, em intervallos lucidos, servirem até
de simples informantes, a sua exigencia é manifestamente excessiva
e não reconhece a menor justificação quer de ordem scientiííca, quer
de ordem pratica.

CAPITULO III

A INTERDICÇÁO DOS ALIENADOS

SmIMARIO - 1. Da interdicção completa e das attenuações da ínterdícção nas suas rela
ções com os diversos grãos da incapacidade civil, no Projecto Bevilaqua. lI. O con
selho [udiciario é a attenuação da ínterdícção mais applicavel ao nosso direito:
curatela dos prodigos. III. Alienados não interdictos: curadoria provisoria. IV.
Curatela voluntaria . V. A fórmula integral da íntordicção dos alienados no direito
moderno.

I - O absolutismo das disposições do Projecto sobre a incapaci
dade por insanidade mental nem se compadece com os rigorosos prin
cipíos da equidade jurídica, nem satisfaz aos desiderata da psychiatria
moderna. E' na instituição da interdicção que mais sensivel se torna
esta falha. O erro fundamental de doutrina reside aqui na equiparação
absoluta, para os effeitos da interdicção, de todos os estados mentaes
que podem modificar a capacidade civil, O Projecto colloca assim no
mesmo plano, ao lado do simples fraco de espírito ou do imbecil, o
maníaco ou o demente paralytico termínal ; a par da simples fraqueza
mental senil, a confusão mental declarada; juntamente com as lou...
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curas chronicas ou incuráveis, os episodios delirantes, mais ou menos
ephemeros, dos degenerados.

O eminente auctor do Projecto justamente applaude a Levé por
considerar innovação feliz a disposição do Codigo Hespanhol man
dando fixar a .extensão e os limites da tutela dos surdos-mudos segundo
o gráo da sua incapacidade, o que, aliás, é méra reproducção do já
disposto no art. 338 do Codigo Portuguez. O illustre jurisconsulto
incorporou mesmo ao seu Projecto (art. 5°, § 4°) aquella disposição da
art. 218 do Codigo Hespanhol ,

No emtanto, não sentiu que tambem nos alienados de qualquer
especie, incluidos entre elles os fracos de espirito, do art. 528 do seu
Projecto, a defíciencia mental para o exercicio dos direitos civis se
póde distribuir, em ordem gradativa, numa escala que vai da completa
inconsciencia das loucuras geraes ás ligeiras falhas mentaes dos senis,
ao desequilibrio psychico dos degenerados, nas suas incursões inter
mittentes nos dominios da loucura. A todos esses casos feriu, no em
tanto, o Projecto da mesma incapacidade para todos os actos civis,
desde os mais graves e complexos, como a acquisição ou a alienação
de immoveis, a acceitação ou o repudio de uma successão, até aos de
simples governo da propria pessoa ou dos objectos de seu uso pessoal.
No Projecto todos os interdictos por insanidade mental são equiparados
aos menores de 14 annos ,

Esta doutrina jurídica não consulta os interesses pessoaes, ou os
direitos civis dos alienados: attenta contra elles , Assim o demonstra o
ensino da psychiatria moderna, assim o attesta a tendencia dos códigos
a mitigar os rigores da interdicção . .

Por psychiatria moderna não quero entender aqui o que, a bel
prazer, lhe póde attribuir qualquer, mas o juizo insuspeito daquelle em
quem está hoje a culminancia da autoridade em psycho-pathologia
forense. De Krafft-Ebing , escrevia Hoffmann (1), em 1877, es
cusando-se de não incluir no seu Tratado a psychiatria forense: « d'ail
leurs la psychopathologie médico-légale vient d'être traitée d'une façori
três distinguée dans le livre de Krafft-Ebing, dont le Traite depsycho-.
patlwlogie mêdico-leqale, ouvrage original et rempli de nombreuses
observations, ne peut faire défaut sur la table d'aucun medicin légiste».
De Krafft-Ebing , mais de 20 annos depois, affirma agora Stras
smann(2), tão competente quanto Iloffmann: « E finalmente la clássica
opera del Krafft-Ebing: Gerichtliche Psycho-pathologie, 5 ed. Stuttgart,
1892, devrebbe trovarsi in mano di ogni perito medico-legale. Noi in
tutto questo capitolo approfitteremo largamente di quest'opera e della
bibliographia in essa raccolta ».

(1) Hoffrnann, Nouoeau» élements de meclecine léçale, trad. franc., 1881,
p. vm.

(2) Strassmann, JUamwle di medicina leqale, trad. italiana, 1901, p. 855.
c. c. - VoI. II ss
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Assim a autoridade de Krafft-Ebing nesta matéria está hoje por
todos reconhecida e acatada. Pois bem, sob o titulo suggestivo de
« Sguardoretrospettivo sulla procedura per la interdizioneseguita nei
varii paesi e « Desiderata » in proposito.», escrevia Krafft-Ebing (1) :
« la esperienza scientifica insegna come'qualcuno possa essere infermo
di mente e non per questo debba considerarsi come assolutamente
incapace a capire i suoi doveri, diritti e vantaggi oivili , Se é vero che
v'é una sola imputabilità, e altretanto vero cho vi sono diversi gradi
di capacita civile », Mais adiante accrescenta: « .•• essa (la curatela)
di piú e qualche 'cosa di avvilente per certi ammalati i quali non hanno
completamente perso la regíone o che non pertanto sono incapací a
reflettere sulle consequenze dei 101'0 atti per modo che convíene negare
101'0 una qualunque comparticipazione nella trattazione dei 101'0 inte
resse. La interdizione é un beneficio della legge, perquanto privi
l'uomo dei suoi diritti: ma lo é solo quando sia pronunciata in tempo
debito e quando le modalità con cui la si decreta corrispondano alle
esigenze di quelle condizione morbose a ragione delle quali essa viene
preclamata. Come in ogni caso pratico forense, anche qui sorge la
necessità di esaminare il caso con il criterio della soluzione indivíduale.
Se il codice penale ha tenuto conto di tale esigenza, ammettendo le
escusanti, nella pratica civile a sua volta si dovrà tenerne pur conto,
ammettendo varie sorta e rispettivamente varii gradi nella limitazione
della capacitá civile ». '

Legrand du Saulle (2), um dos psychiatras e medicos legistas de
maior autoridade em materia de legislação de alienados, convinha
plenamente com estas idéas quando escrevia: « L'interdiction, dans
ses conséquences, est trop sévere pour le malade, qui, laplupart du
temps, dans les commencements de son delire, conserve une partie de
ses facultés intellectuelles et es jusqu'à un certain point capable de se
rendre compte de ce quil y a d'humiliant dans les mesures prises
contre lui , En ayant tout l'éclat de la publicité, en présentant toute la
solennité d'une procédure qui aboutit á frapper un citoyen de mort
civile , elle impressionne désagréablement l'opinion publique, et elle
blesse d'honorables susceptibilltés. Enfin, le pronostíc du médecin se
trouvant en défaut, le malade peut guérir, et alors la mesure dont il a
été l'object, au lieu d'être .un acte tutelaire, devient une sorte de
flétrissure morale » .
. E' difficil, por outro lado, que o Projecto encontre" nos codigos

modernos, exemplos que lhe justifiquem o proceder.
A sua interdicção dos alienados com incapacidade absoluta, sem a

menor attenuação, com todo o pesado rigor dos tempos idos, é uma
instituição condemnada como regra geral e só applicavel a uma restri-

(:1) Krafft-Ebing, Psico-patoloqia forense, p, 550. !

(2) Legrand du Saulle, L'interdietion, etc., p. 3~6~

/oi
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cta ordem de casos. Ou se traduza na creacão de differentes fôrmas de
interdicção ; ou no reconhecimento da vaÍidade de dada ordem de
actos dos interdictos: ou na concessão ao juiz ou aos tribunaes de
pautar a extensão da curatela pela extensão da incapacidade do insano
a interdizer ;ou na permissão aos curadoresde conceder aos interdictos
certa liberdade de acção , e sejam estas providencias destinadas a

, loucos, sejam a surdos-mudos, sejam a prodigos, o que se apura da
intenção do legislador moderno é a victoria do principio - que a pro
tecção da curatela do insano se ha de medir pelo gráo de compromeni
mento da capacidade mental do individno a que ella se tem de applicar .

E' o conselho judiciario, é a inhabilitação como fórma attenuada da
interdicção nos codigos civis Francez (art. 499) e Italiano (art. 339).

E' a capacidade restricta do art. 106: Le mineur qui a accompli
sa septiéme année n'a çu'une capacite restreinte conformément au»
articles 107 à 113, estendida a casos de alienação mental, no Codigo
Allemão, pelo art. 114: Celui qui, e12 raison de sa faiblesse d'esprii,
de sa prodigalité ou de ses habitudes d'ioroçnerie, a été inierdii, et
celui qui a été mis e12 tutelle prooisoire conformément à l'article 1.906,
est assimile, quaru à sa capacite juridioue , à un mineur aya12t
accompli sa septiéme a1212ee.

E' o Codigo Federal Suisso das Obrigações creando tambem a inca
pacidade restricta, do art. 34: Celui qui, 12'aya12tpas la pleine capa
cité de contracter, exerce seul, avec I'autorisation expresse ou taeite de
son représeruant legal, une professioii ou une industrie , s'oblige SUl'

tous ses biens JJOW' les alfaires rentraru dans l'exercice requlier de cette
prcfession ou de cette industrie . E, mais do que isso, restringindo a
interdicção aos actos lesivos dos interesses do incapaz, no art. 30,
al. 2n : Les mineurs et les majeurs prives de le capacite de contracter
ne peuvent s'obliger ou renoncer à des droits qu'avec le consentement
de leur représentant légal. IIs n'ont pas besoin de ce consentement
POit7' interoenir dans uri contract ayant uniquement pow' Ina de leur
conferer des droits ou de les liberer d'une obligation.

A justificação que Rossel (1) offerece a esta disposição legal,
confirma a tendencia do direito moderno a attenuar os rigores da in
terdicção, « li n'est pas diffícile de justifier l'exception de l'art. 30,
al , 2. L'incapacité civile est considerée par le législateur comine une
nécessité ; l'incapable ne doit pas courir le risque, à raison de son
expérience, ou de la maladie elont il est affligé, ou de la détention
qu'il est condamné á subir, el'agir contre son intérêt et ele sacrifíer ses
droits , Mais, comme le ramarque M. Mentha, dans l'étude que nous
avons déjà signalée : « li ne faut pas que l'incapacité dépasse le but
que la raison lui assigne et personne ne doit étre plus incapable que

(1) Vírgíle Hossel, Manuel du tlroi; fédéral des obligations, Lausanne,
-1892, p, 76.
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on intérêt l'exige , Ou le danger disparait, la protection est ínutile,
et il n'est pas besoin de beaucoup d'esprít pour s'enrichir des largesse
d'autrui », « Des néanmoins que la lihéralité serait onéreuse pour l'in
capable, qu'elle serait gravée de charges, le consentiment du repré
sentant légal redevíendraít nécessaire , Notons encere que les inca
pables de l'art , 31 ne sont pas mis au bénéfice de la regle de l'art. 30
al . 2, qu'ils soient au reste placés et non sous tutelle ou sous curatelle,
cal', pour pouvoir « intervenir » dans un acte, même purement gra
tuit, sans le concours de leur representant legal, il faut encere que les
incapables soient en mesure ne se rendre compte de ce qu'ils font , ))
A consideração do ultimo periodo contém uma distincção de mais entre
a incapacidade duradoura e a incapacidade transitória que o art. 4°
da lei federal sobre capacidade civil, bem como o art. 31 do Codigo
Federal Suisso das Obrigações formularam com optima precisão nos
seguintes termos: Les pel'sonnes qui n'oni. pas conscience de leurs
actes, ou qui sont prioées de l'usage de leur raison, sont absolument
incapables de contracter, tant qu'elles se trouoent dans cet état: Esta
excellente definição encerra todo o disposto no art. 599 do Esboço de
Teixeira de Freitas, apenas sem as especificações, apezar de tudo
sempre insufficiente, dos seus multiplos paragraphos. .

Em muitos outros codigos encontram-se as mesmas attenuações
com applicação aos surdos-mudos e prodigos; e si todos os codigos
modernos não applicaram explicitamente a mesma regra aos alienados,
é que os legisladores ainda hoje tfJem em grande conta aquella con
cepção vulgar da loucura, segundo a qual não se admitte que a um
doido possa caber mais do que a total ruina da intelligencia.

Sem partilhar os exaggeros dos adversarios da interdicção, que
nelJa veem a negação pratica de todas as esperanças theoricasdepostas na
medida, que affirmam: « En un mot, l'interdiction a voulu proteger les
aliénés, et, sur tous les points, elle les a sacriflciés ( Castelnan) ; não se
pódenegar, todavia, que ainterdicção não passa de um mal neoessario,

Indubitavelmente, em muitos casos, plantou odios irreconciliaveis
no seio das famílias; em outros, serviu de méro pretexto á espoliação
dos alienados; constituiu uma violencia terrivel para aquelles cuja
razão não se tinha apagado de todo na inconsciencia da loucura, e é,
em todo o caso, uma lesão grave dos direitos do cidadão. Mas como,
por seu turno, os loucos não protegidos pela interdicção estão ainda
mais expostos ás deJapidações de toda a sorte, as sequestrações arbi
trarias das familias, etc ., segue-se que, si o legislador deve pôr a.
maior circumspecção e parcimonia na applicação da medida, em todo
o caso ella não poude até hoje ser banida. Expedientes, como o pro
posto pelo. magistrado Martin (1 ), destinados a substituir a interdicção

. (1) L. A.,d\fartin, Essai SUl' la reforme de l'intel'dicUon des aliénés, L'En- •
cephale, 1887, p. 81.

,)
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pela protecção de medidas administrativas, de caracter medico e legal,
só podem ser discutidos naquelles povos em que o principio da assis
tencía medico-legal dos alienados é uma verdade e esta assistencia se
acha convenientemente organizada.

No Brasil, a fórma de governo e o abandono em que vivem 08

alienados retiram todo sentido a taes projectos. Apenas aqui, como em
toda a parte, a interdicção absoluta deve ser reservada, como medida
extrema, para as loucuras prolongadas ou incuraveis, para os estados
de alienação mental completa, e nunca applicada, como propõe o
Projecto, aos loucos de todo o çenero ou alienados de qualquer especie.
Era seguramente a esta applicação possivel do Codigo Francez, apezar
de todos os correctivos de que dispõe, que alludia Legrand du Saulle,
quando, embora partidario da interdicção , confessava: ... « nous
sommes d'avis que quelques dispositions de notre Code Civil ne sont
peut-être plus en rapport avec l'état actuelle de notre civilisation et
de nos institutions».

Para aquelles casos em que a interdicção completa é excessiva,
deve crear , portanto, o legislador a interdicção relativa ou mitigada:
ou, a modo do que fez o Projecto para os surdos-mudos, imitando os
codigos Portuguez e Hespanhol, e fazem estes e outros para os prodigos ;
ou, a modo do que fez o Codigo Allemão, equiparando os interdictos
por fraqueza de espirito, por prodigalidade ou por habito de em
briaguez aos menores de sete annos feitos; ou creando o conselho ju
diciario dos códigos Francez, Belga, do Ilaití, ou a inhabilitação dos
codigos Italiano e de Venezuela.

li - De todos estes recursos é a creação desta ultima provi
dencia que nós, medicos brasileiros, temos o dever de reclamar do
legislador patrio em beneficio do maior dos infortunios humanos, 
da perda da razão. Em primeiro logar, porque satisfaz as exigencías
da psychiatria. E neste particular da reclamação estamos em boa
companhia. Krafft-Ebing (1), com todo o peso da sua autoridade scien
tifícae da sua isenção de sabio allemão em relação á origem franceza
ou supposta franceza da instituição, proclama nestes termos sua ex
cellencia, precisando-lhe ao mesmo tempo as indicações.: « Nell'intento
di graduare i provvedimenti da sanzionarse in conformità deI grado di
incapacitá civile corrispondente allo stato mentale dell'individuo di cui
e questione, si potrebbe frapporre tra la incapacità e la capacitá civile
assoluta la fórmula della capacitá condizionata come si trova nel
Codice Francese (art. 499) sotto la forma del Conseil judiciaire
(sorveglianza giudiziaria). GIi atti stipulati daI malato secondo queste
disposizione, per essere validi debbono portare il visto del Consiglio
giudiziario; e questo modo di applicare la tutela sarebbe raccoman
dabile specialmente per i malati guaribili e per gli individui affetti da

(1) Kralft-Ebing, Psico-ptüoloçia [orense, p. 55!.
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debolezza mentale , A questi ultimi sàrebbe almeno conservato il di
ritto di manifestare iproprii desiderii e contemporaneamente sarebbero
posti aI sicuro da qualunque danno; ai primi, dopo guariti, sarebbe
risparmiato il dolore di venire a risapere che fu disposto dei 101'0 averi
alIa 101'0 insaputa, il che sovente determina delle ricadute , Anche' ne
casi di follia transitória, come a pro'degliindividui afasici già raggrup
patti nelle categorie la e 2a ( dove si trata sempre di condizlone mor
bose transitorie), nonche nel caso dei sordomuti deI primo gruppo,
potrebbe essere sufflciente la nomina del Consiglio giudiziario. Qua
101'0 l'individuo in esame sia idiota fino dalI'infanzia, oppure insus
cettibile di sviluppo, ovvero soffra di qualche forma secondaria di
confusione mentale generale e di demenza, o di qualche grave affezíone
cerebrale di carattere insanabile associata a grave disturbo delIa cos
cienza, come, ad esempio, la demenza senile, l'apoplettica, la paralitica,
si deve decretare senz'altro la interdizione; e cíó, mentre non porterà
danno alcuno alIa saluta delI'individuo, sarà un provvedimento di
diritto privato che arrecherà un immenso vantaggío tanto a lui quanto
alIa sua famiglia».

Briand e Chaudé (1) expõem nestes termos a perfeita adaptação
do Codigo Francez ás situações mentaes variaveis dos alienados:

« Pour le médecin, un trouble, même partiel, même limité,de
l'intelligence peut constituer l'état d'alienation mentale , Est-ce à dire
que dans ce cas l'interdictíon doive étre nécessairement prononcée ?
Non, assurément; le magistrat aura encore fi rechercher, se préoc
cupant de l'intérêt de la personne elIe méme et de l'intérêt public, si
cet état rend l'individu qui en est atteint incapable de gouverner sa
personne ou ses biens , Si l'intelligence est encore suffisante, il rejet
tera la demande. Si elIe n'est qu'affaiblie, il nommera un conseil [u
diciaire ; si elIe est nulle ou presque éteinté, il prononcera l'interdiction.
La loi reconnaít donc qu'il peut y avoir des degres dans l'affaiblisse
ment et les écarts de l'intelligence.:

E', pois, ainda nesse fecundo modelo de codificações que tem sido
o Codigo Napoleão que, em matéria de interdicção, se devem inspirar
os legisladores modernos. Todo o estupendo evoluir da psychologia
hygida e morbida, nos tempos que correm, nada mais fez do que
sanccionar a solidez dos principios em que descansam as linhas geraes
da sua estructura inabalavel.

Comprehende-se assim que codigos modernos, como o Italiano e o
Japonez, tenham seguido a trilha do Codigo Francez acceitando a insti
tuição do conselho judiciário sob esta ou sob a fórma de ínhabilítação.

Mais adaptavel ao nosso direito reputo, por outro lado, a in
stituição do conselho judiciário, porque já no nosso direito existe uma

(1) Briand e Chaudé , Manuel complet de médecine legale, Paris, 1880,
T. II, p. 6.
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fórma equivalente de curatela parcial, que o Projecto, não querendo
adaptar, limitou-se a supprimír , E' a curatela dos prodigos. A cura
tela que convem a estes degenerados não é, aliás, a que lhe con
cede o nosso direito civil, mas a limitada á impossibilidade de certos
e determinados actos civis, com permissão e liberdade para diversos
outros de pouca monta. Mas, ainda assim, mesmo no nosso direito,
a curatela dos prodigos não é absolutamente identica á dos alienados,
como mostra Teixeira de Freitas na nota 22, ao art. 325 da Consoli
dação das Leis Civis, p. 220. Ao envez de supprimil-a, conviria,
portanto, que fosse ella completada, e se estendesse uma curatela
parcial, á moda da dos prodigos, a todos aquelles casos de alienação
mental de importancia legal identíca, mas de expressão symptoma
tologica differente da prodigalidade.

No emtanto, tem curso entre nós, de muitos annos, a opinião de
que a tendencia do direito moderno é a suppressão da incapacidade
dos prodigos. Teixeira de Freitas foi o seu representante mais auto
rizado e cuja influencia, estendendo-se ao Prata, se mantem indelevel
no Brasil. Lafayette a esposa e defende-a Clovis Bevilaqua,que SUP"
primiu do seu Projecto a curatela dos prodígos.

Si, porém, deaprezamos o terreno das opiniões theoricas para
examinar a questão no dominio da pratica, facilmente nos convence
mos de que se trata aqui de uma opinião toda americana, brasileira
principalmente, tomada provavelmente ao direito inglez por interme
dio dos Estados Unidos. Os codigos modernos são, de facto, contrarios
a ella. Assim se pronunciam os seguintes codigos: Codigo Civil Alle
mão, de 1900, art. 6°. : 011, peiü interdire : § 2°. Celui qui par sa
prodigalité s'expose lui et sa famille à l'indigence. O Japonez, de
1896, art. H : Les faibles d'esprit, les sourds, les muets , les aoeu
qles et les prediques peuoenie éue, en qualité de quasi-iruerdits ,
pourous d'un conseil. O Hespanhol, de 1889, Sect. Ill. - De la tu
telle des prodiçues , do Chap. Ill. - De la tutelle légitime, art. 221 :
La déclaration. de p1'Odigalité doit étre faite en. instance cantradictoire.
O Codigo Civil do Montenegro (1) de 1888. Chap. Ill, de la 5.eme Par
tie : Des déments et des prediques et de leur mise en tutelle. A lei
federal suíssa de 22 do junho de 1881, art. 5°: Les lois cantonales
peuoent privei' de la capacite civile, soit pow' certains actes soit tota
lement : § 10, Les prodiçues et les pel'sonnes atteintes de maladies
mentales ou physiques qui les rendent incapables d'administrer leurs
biens ainsi que les personnes qui, par la maniêre dont elles admi
nistre leurs fortuna s'eicposent, elies ou leur famille, à tomber dans
le besoin. O ultimo Codigo da Venezuela, de 1881, de que diz Raoul

(1) Dickel, E'tuele SUl' le Code Civil ele Jlfonténégro, trad, franç. ,':Paris,
1891. Este livro não dá a letra dos artigos do Codigo.
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de la Grasserie (1): « Iiinhabiluatior; est identique· à notre dation
de cotiseiljudiciaú'e. Elle a lieu IOl'squ'il n'etcisie que faiblessed'e~

prit ou p1'Odigalité. O Codigo Portuguez de 1867, art. 340: fis
pessoas maiores, ou emancipadas, que, por sua habitual· prodiga
lidade, se mostrarem incapazes de administrar seus bens, podeião
ser interdictas da administraçâo dos ditos bens, etc. O Italiano,' de
i866, art. 339: Dinfel'mo di mente il cui stato non sia talmente
fP'ave da far luogo all'intel'dizione e il prodigo potranmo daI tribu
nale essere dichial'ati inabili a stare in giudizio, etc., etc. O Chi
leno, de 1855, art. 442: A los que pOl' pl'6digos o dissipadotes har:
sido puestos en entredicho de administrar sus bienes, se dará curador
lejitimo, i a falta de este curador dativo. O Codigo Peruviano de
Um!, de que diz Raoul de la Grasserie (2): « Sont incapables les fous,
Ies imbeciles, les prodigues déclarés pour certains actes , Pour pou'
voir être déclarés prodigue, il faut avoirdelapidé le tiers de ses biens;
cette delapidation peut consíster : 10, en pertes de jeu; 2°, en dépen
ses de bals, festins et femmes entretenues; 3°, en services pécuniaires,
rendus sans y être obligé, et aprês avoir dísposé du disponible par
donation; 4°, en achai d'objets le double de leur valeur ; 5°, en vente
pour la moitié seulemente de cette valeur ; 6°, en obligations con
tractées pour des sommes qu'on n'a pas reçus ... En ce qui concerne
l'inderdiotion des prodigues, le tribunal peut à son choix les placer
sous la direction d'une personne nommée par le conseil de famille,
sans le consentement de laquelle ils ne pourront emprunter, tran
siger, aliéner, ni hypothéquer, ou les priver de toute administration
en leur donant un tuteur »,

Todos estes codigos são contemporaneos ou muito posteriores ao
Esboço de Teixeira de Freitas, ao Direito de Farnilia de Laffayette.
Mas, de codigos anteriores ainda vigentes encontra-se a curatela dos
pródigos; no Francez e no Belga: Art. 513: Il peut étredefendu (lUX

prodiçues de plaider, transiçer, d'emprunter, de rececoir usi capital
mobilier et d'eti donner décharçe, d'aliener ni de grevel' leurs biens
d'hypotMques sans l'assistance d'u conseil q~ti leul' est nommé pal'
ie tribunal. No Codigo Civil de IIaiti, em que o art. 513 do Codigo
Napoleão tem o n. 422. No Austriaco, arts. 269-270: Les curateurs
sont nommés: § 4°. Aux pl'odi,ques. O Hollandez, art. 487 : « Le ma
jeur qui est dans un état habituel d'imbecillité, de démence ou de
fureur doit être interdit, même lorsque cet état présente des inter
valles lucides , Le majeur pOUl'l'a aussi étre iruerdi: POUl' cause
de jJl'odigalité, Póde parecer mesmo que o Código IIollandez tenha
sido de uma severidade excusada e condemnavel quando dispõe:

{

(1) Raoul de la Grasserie, Code Civil de Vénézuéla, Paris, 1897, p. 119.
(2) Raoul dela Grasserie, CodeCivil Pt!ruvien, Paris, 1896, P- 77. Como

para o de Venezuela, o livro de Grasseríe não dá o texto do Codigo Heruvíano,
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Art. 511. L' interdit pour cause de prodigalité conformément aú
-dernier alinéa de I'art . 487peut étre placê dans une maisori de
correction, en oertu. du juçemeru qui prononce l'interdiction ou aprês
ce juçemeiu: Le tribunas d'arrondissement peut ordonner ce pla
cement poul' 'te délai d'un an, sauf à le renouoeler successiuement
s'il y a lieu. lol'squ'il est reconnu que la sécurite du prodiçue ou .la
rnoralitê publique l'exige et que sa conduite extravagante et rnau
oaise est dançereuse pour la societé, S'i! y a urqence et peril à
dif/ere1' jusqu'á la /in de Pinstruction. judiciaire, le tribunal peut,
duran: cette instruction, ordonner telles mesures provisoires que les
circonstances exigent et au besoin la détention. Nesta disposição, não
vemos mais, no emtanto, do que a confirmação de que os prodigos
a que se refere a lei são verdadeiros degenerados mentaes, para os
·quaes a psychiatria moderna preconiza precisamente a orthopedia
moral em estabelecimentos especiaes de educação.

As citações acima mostram ter havido um ligeiro equivoco da
parte de Clovis Bevilaqua quando escreve: « Nas legislações modernas
tende a desapparecer esta classe de interdictos. O Codigo Civil Francez,
o Italiano, o Argentino, o Uruguayano;: como o Projecto do senador
Coelho Rodrigues, não se occupam della ». Nos Preliminares do seu
Projecto de Codigo Civil, Clovis corrigiu a referencia do Projecto Coelho
'Rodrigues: « Não obstante, os projectos do Dr , Felicio dos Santos,
do conselheiro Nabucoe do Dr, Coelho Rodrigues consignaram a inca
pacidade dos prodigos, em divergencia com T. de Freitas, o que mostra
que o dissidio dos juristas sobre este ponto se reflectiu entre nós ».
Mantém, porém, o engano em relação aos codigos Francez e Italiano:
.( De outra parte, desconhecem essa causa de incapacidade o Codigo .
-Civil Francez, o Italiano, o Argentino, o Mexicano e o Uruguayano ».

. Desta exposição nós concluiremos, de modo exactamente opposto
ao de Clovis, isto é, que a tendencia dos codigos modernos é a de manter
.a interdicção elos prodigos, e que a opinião a ella contraria tem uma
.área de influencia muito restricta, americana, sul-americana mesmo,
onde é entretida sobretudo pelo poderoso reflexo da personalidade ele
Teixeira de Freitas. Como bem mostra o commentario do art. 40 do
Esbo ço, Teixeira de Freitas bebeu esta doutrina do Codigo da Lui
zíania, art. 413: L'interdiction n'a plus lieu pour cause de dissipation
ou de prodigalité ; disposição esta em que se crea, por expressa de
claração da lei, uma isenção e privilegio em favor, pelo menos, do
vicio da prodigalidade, e em que bem se revela o excesso imponderado
dos povos novos a cuja legislação não dá equilibrio, por contrapeso,
uma vigorosa tradição juridica , Nos povos, como no homem, a re
flectividade exaggerada da infancia traduz em actos, idéas e senti
mentos, a cuja execução a experiencia ea ponderação da maturidade
jJloriam embargos.

De Teixeira de Freitas, a condemnação da incapacidade dos pro
digos passou, com o Esboço, para o Codigo Argentino. Collocado entre
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o Brasil e a Bepublica Argentina e modelando-se principalmente nesta;
o Codigo Urugayano não fugiria com facilidade ao exemplo ambiente e
também condemnou a curadoria dos prodigos.

Só resta, pois, o Codigo Civil do Mexico, de 1870-1871 que, aliás,
mais é do districto federal apenas, e que em todo o caso é também
americano, o qual na revisão de 1884 supprimiu a incapacidade dos.
prodigos.

Não parece, por conseguinte ,que deva ser de grande peso' para
o legislador brasileiro este balanço em que só resta a favor da sup-
pressão da curatela dos prodigos o exemplo de tres codigos de pe-·
que nos povos americanos, cuja cultura juridica e scientiflca não poderá.
medir-se com a das velhas.potencias européas.

As transcripções acima demonstram ao mesmo tempo que é 3;.

fórma attenuada da interdicção a unica que convem aos prodigos e a.
que tende a ser-lhes applicada nos codigos modernos.

E o conselho judiciário, por cuja adopção no nosso direito fazemos
votos, satisfaz plenamente á essa tendencia , Apezar da confusão ma
nifesta do conselho judiciario com conselho de família que em mais de'
um ponto do seu livro se encontra, é innegavel que a Veyga sobra
razão quando affirma :

« La curatela tal cual la entiende nuestra legislacíón, está des
tinada a ir desapareciendo poco à poco del mundo para dejar su lugar
al expresado consejo á quien corresponde de derecho la gestión y
custodia de los alienados que tienen la suerte de poseI' hogar y
fortuna .»

IlI-Não é, porém, esta a unica lacuna do Projecto em matéria
de curatela de alienados. O Projecto não se preoccupou com a pro
tecção civil dos alienados não interdictos. Tocamos aqui em uma.
questão delicada .. Para proteger os interesses dos alienados é preciso
interdizel-os formalmente? Deve-se interdizer a todos os alienados ?

Evidentemente quando a interdição tem a Iórma inteiriça e abso
luta que lhe deu o Projecto, seria lamentavel que se impuzesse a todos
os alienados. O testemunho de Krafft-Ebing e Legrand du Saulle acima
invocado mostra as desastradas consequencias que pode trazer seme
lhante medida applicada em começo da molestia e a certas formas de
loucura. Neste particular é tríplice a accusação que se póde fazer ao
Projecto ,

1.0 Na redacção do art.539 não se attendeu á duração da loucura
a modo do que prudentemente fazem os codigos Francez e Belga
(art. 489), o Hollandez (art. 487), o Chileno (art. 456), o Argentino
(art. 141), o Italiano (art. 344), etc. , exigindo que o estado de alie
nação mental seja habitual, isto é, bastante prolongado para dar
tempo, pelo menos, a se applicar a medida. Nos termos do art. 539'
do Projecto pode-se, no emtanto, reclamar a interdicção para os casos
de loucura transitoria, o que poderá ter a consequencia de interromper
o processo de interdicção pelo restabelecimento do doente, ou sus-
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pendel-a apenas decretada. Sem a menor utilidade fica assim estigma
tizado um pobre doente, que bem podia ter interesses respeitaveis em
guardar reserva sobre a sua molestia , porquanto a tara social dos
interdictos e internados é ainda uma grande verdade.

Em segundo logar, o Projecto, parecendo ter acceito a doutrina
do restabelecimento da capacidade durante os intervallos lucidos, nada
dispoz em relação á curatela durante estes intervallos. No silencio do
Projecto se poderá sustentar que, sendo os intervallos lucidos o equi
valente de uma verdadeira cura, nelles a interdicção se interrompe,
sendo necessaria decretal-a de novo para o accesso seguinte. Tra
tando-se de loucuras intermittentes em que os intervalIos lúcidos se
podem repetir cada anno, ou mesmo cada mez, se teriam de multiplicar
os processos de interdicção para cada doente, por tal modo que a dou
trina se tornaria impraticavel .

Sem duvida não é esta a doutrina do nosso direito vigente que
conserva do Codigo de Justiniano a providencia da simples suspensão
da curatela durante os intervalIos lucidos. Mas, ao passo que nas Or
denações, por que nos regemos, este principio é positivamente ex
presso, não se encontra no Projecto disposição alguma que claramente
o formule. No emtanto, com certeza é esta a opinião dos legisladores.

Finalmente, em terceiro logar, si se deve entender a curatela do
art. 539 do Projecto, como deve ser, applicavel aos casos de loucura
incuravel, continua ou, pelo menos, bastante prolongada para dar I
tempo ao processo de interdicção , é evidente que todos os alienados
não interdictos ficam nelle sem a menor protecção legal.

E' esta protecção que se obtem nomeando um curador ou um
administrador interino ao alienado. Krafft-Ebing dá nestes termos a
justificação scientifica desta importante medida:

« AlIa prima esigenza, quelIa cioé di una protezione tempestiva
degli interessi materiali minacciati, si soddisfarà facilmente, basta che
si nomini um curatore provvisorio, tostoche venga a cognizione
dell'Autorità (commissione di tutela) che un individuo maggiorenne é
cadutto in una infermità mentale , ,. Che la protezione della legge in
tervenga in tempo non lo si potrà conseguire altrimenti che facendo
per legge obbligo agli interessati di denunziari la malattia mentale in

" cui l'individuo é cadutto, ed autorizzando le Autorità competenti (com
missione di tutela - Vormundschaftsgericht, in Germania - Commis
sioners in lunacy, in Inghilterra - Tribunale, in Francia secondo il
disposto dell'articolo 497 del Codice Napoleone), a procedere tosto,
decretando una curatela provvisoria, dato che la ritengano necessaria
e, rispettivamente, dato che l'individuo nel frattempo ammalatosi non
abbia provveduto in modo soddisfaciente all'amministrazione del suo
patrimonio con la nomina di un gerente munito di procura generale.
Per cio che concerne gli ammaJati associati al manicomio meriterebbe
di essere imita ta la legge per gli alienati vigenti in Francia, la quale
conferisce un potere discrezionale al Consiglio di sopraintendenza pre-
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posto a ciascun manicomio, inquanto che uno dei membri' che lo
compogono (e di regola viena scelto a tal uopo un giurisperito), prov
vede interinalmente alIa tutelIa degli interessi delI'infermo li •

E', pois, ainda ao Codigo Napoleão que neste dominio, os legis
ladores devem pedir inspiração, como a tem pedido a maior parte dos
códigos modernos. A interdicção provísoria dos arts. 446,447 e 461
do Codigo Chileno, o curador interino do art. 471 do CodigoArgentino,
o administrador provisorio do art. 327, 3a alinea do Codigo Italiano, a
tutela provisória dos arts. 1.906, 1.907 e 1.908 do Codigo Allemão,
são formas mais ou menos desenvolvidas do administrador provisorio
do art. 497 do Codigo Napoleão, admiravelmente completado pelas
disposições dos arts. 31 a ~O da lei de 30 de janeiro de 1838 sobre os
alienados.

Melhor se inspiraram o legislador belga, completando o art. 497
com as disposições dos arts. 27 a 33 da: lei de 18 de junho de 1850,
modificada pela de 28 de dezembro de 1873 sobre o regimen dos
alienados, e o legislador holIandez que completou a disposição similar
do art. 495 com as disposições do art. 33 da lei de 27 de abril de
1884 relativa ao Heglement de la Surveillance de I'Etat sur les
aliénés. . '

Para dar uma idéa exacta desta providencia bastará transcrever
'os arts. 31 e 32 da lei franceza e o art. 33 do regulamento holIandez:

. « Art. 31. (L. fr.) Les commissions administratives ou de sur
veillance des hospices OÚ établissements publics d'aliéués exerceront,
à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fon
ctions administrateurs provisoires. ElIes désigneront un de leurs
membres pour les remplír : l'administrateur, ainsi désígné , procédra
au recouvrement des sommes dues á Ia personne placée dans l'éta
blissement, et à l'acquittement de ses dotes; passera eles baux qui ne
pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autori
sation spéciale accordée par le présielent du tribunal civil, faire ven
dre le mobilier .

Les sommes provenant, soit ele Ia vente, soít des autres recou
vrements, seront versées directement dans Ia caisse ele l'établissement,'
seront employées, s'il y a lieu, au profit ele la personne placée elans
l'étàblissement .

Le cantonnement elu receveur sera affecté à Ia garantie eles dits
deniers, par privilege aux créances de toute autre nature.
. Néanmoins les parents, l'époux ou l'épouse des personnes placées
dans des établissements d'aliénés dirigés ou surveillés par des com
missions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le
procureur du roi, pourront toujours recourir aux díspositions des ar
ticles suivants.

Art. 32. Sur la demande des parentes, de l'époux ou de I'épouse,
SUl' celle de la commission administrative ou SUl' la provocation d'office
du procureur du roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra,

( )~
i",1
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conformément à l'art. 497 du Code Civil, nommer, en chambre du
conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non
interditeplacée dans - un établissement d'aliénés. Cette nomination
n'aura lieu -qu'apres délibération du conseil de familie, et SUl' les con
clusions du procureur du roi. EUe ne sera pas sujette à l'appel.

Art. - 33. (Reg. hol.) Lorsqu'il est nécessaire de pourvoir à
l'administrationtotale ou partielle des biens d'une personne placée
dans un établissement d'aliénés , ou au soin de ses intéréts, dans
quelque dessein que ce soit, il est nommé un administrateur pro
visoire par le tribunal de l'arrondissement de son dernier domicile
ou de sa derníere résidence dans les Pays- Bas, par le tribunal de
l'arrondissement ou l'établissement est situé , .

Cette nomination a lieu à la requéte de ceux qui ont qualité pour
requérír le placement dans un établissement d'aliénés, ou de tous
autres intéressés , ou s'ils gardent le silence, SUl' la. réquisition du
ministere public, lequel d'ailleurs doit toujours étre entendu .

La femme peut étre chargée de l'adminístratíon provisoire des
biens de son mari.

L'admistrateur ne peut accomplir que des actes d'administration
pure , à moins de l'autorisation du juge de canton. Cette autorisation
n'est accordée que pour des raisons graves, les quatre plus proches
parents ou alliéset le conjoint, s'ils existent, entendus ou dúment appelés.

Les prescriptions des articies 2 et 4 de la loi du 18 avril 1872
(Staatsblad, n. 68) s'appliquent à cette autorisation du juge de canton,
sauf la prescription du derníer de ces artieIes relative aux vacations
du juge de canton, qui a été abrogée par l'article 3 de la loi du 9 avril
1877 iStaatsblad, n. 77).

Les fontions del'administrateur provisoire cessent lorsque la
personne soignée dans l'établissement, en est sortie dans un des cas
déterminés à la article 28, 10 et 2°, et aussi lorsqu'un curateur lui a
été nommé et que l'administrateur provisoire a été légalement informé
de l'une ou de l'autre deces circonstances »,

Nada existe do Projecto que, de perto ou de longe, se approxime
destas sabias e humanitarias disposições e temos assim o direito de
esperar que, em nome dos interesses dos alienados, ainda neste
particular, seja retocado o Projecto. Mais avisado se mostrou o Projecto
Coelho Rodrigues, creando a curadoria interina no § 20 do art. 2.292,
medida aliás insufficiente.

IV - A suppressão, no Projecto, da curatela dos invalidos por
molestia physica não parece seja para louvar. O Projecto Coelho Ro
drigues nos §§ 3° e 4° do art. 2.300, havia imposto a interdicção
« ás pessoas achacadas de invalidez chronica » e « ás pessoas atacadas
de molestias chronicas e contagiosas». Não cremos, todavia, que se
justifique o caracter de obrigatoriedade que .lhe deu o Dr. Coelho
Rodrigues. A caracteristica desta curatela deve ser a da voluntariedade
que ella tem no Codigo Allemão. No art. 1.910 dispõe o Codigo AI-
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lemão: « Le majeur qui n'est pas en tutelle :peut recevoir un curateur
pour sa personne et ses bíens lorsque, par suíte d'ínfirmités physiques,
notamment pour cause de surdité, de cécité ou de mudité, il ne peut
prendresoin de ses affaires. Lorsque le majeur qui n'est pas en tutelle
ne peut s'occuper , en raíson d'infirmités mentales ou corporelles, de
quelques-unes de ses affaires pécuniaires ou de toute une catégoríe
de celles-ci, il peut recevoir un curateur pour ses affaires _La curatelle
ne peut être établie que du consentement de celui qui en a besoin, à
moins qu'il ne soit pas possible de s'entendre avec lui » ,

Com eífeito, nestes casos, de duas uma: ou o individuo conserva
a integridade mental e póde comprehender a sua situação e reclamar
ou acceitar a curatela, e não ha razão para dal-a á força; ou elle não
possue mais a integridade mental e como tal incide na interdicção por
alienação ou insanidade do espírito. Assim se resolve a questão dos
cegos, mudos e surdos a que o Codigo Japonez (art. 11), inconve
nientemente, a meu ver, impõe a quasi interdicção do conselho ju
diciario. A omissão, no Projecto , destes casos crea uma lacuna que
conviria preencher.

V - Assim, interdicção com curatela total para os casos de lou
cura completa e para os gráos extremos da invalidez mental incuravel
ou prolongada; interdicção parcial com conselho judiciario como no
direito francez, ou com inhabilitação, como no direito italiano, ou com
curatela limitada ou circumscripta, como em diversos codigas , para
certas fórmas de loucura transitaria, para os grãos mitigados da fra
queza de espirito congenita ou adquirida, para certos alienados mais
ou menos lucidos, para certos casos de surdo-mudez e de aphasia;
simples curadoria provisoria para as loucuras transitorias, assim como
para os primeiros periodos das loucuras curaveís, internados ou não os
loucos; finalmente, curatela voluntaria para os casos de invalidez por
molestia physica, inclusive certos casos de molestias cerebraes, em que
não se compromette a intelligencia: talo systema harmonico e integral
de protecçao que um codigo civil moderno deve destinar aos interesses
dos alienados e, em geral, dos incapazes por insanidade mental.

CA.PITULO IV

PROTECÇÁO LEGAL AOS ALIENADOS

SUl>IJ\IARIO - I. Inspecção da curatela dos loucos. Insuífíciencía da fiscalização do juiz;
necessidade do conselho de. Iamilia , 11. O tratamento dos ínterdíctos por alienação
mental. IH. Interdicção e internamento: necessidade de interdizer a todos os
alienados internados nos asylos. IV. A perícia medica em psychiatria forense: re
formas que reclama no Brasil; modo de preparai-a no Codigo Civil.

I - O conjuncto de providencias que representa para os in
teresses materiaes do alienado o instituto da interdicção e da curatela,
não exgotta, nas medidas c1escriptas, os deveres de protecção que para
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com os loucos contrahe o Estado, na sua obrigação de assistencia legal
aos doentes e invalidos mentaes. Cumpre examinar ainda, estudando
.as relações da interdicçãocom o internamento, as garantias de efficacia
de que a lei cerca a curatela no que diz respeito á gestão dos negocios
-do interdicto, assim como á assistencia prestada á sua pessoa.

O systema de inspecção e superintendencia das curatelas, que o
Projecto revisto dispensa aos alienados nos arts. 513 e 517 a 534,
limita-se, como no direito vigente, a confiar ao juiz a inspecção dos
-cuidados dispensados ao alienado e a da administração dos seus bens.
A modificação muito anodyna, que o Projecto primitivo creava com a
prototuria da Seco II do Capo I Til. VI, Livro Primeiro, infelizmente
foi suppressa na revisão, E já por ahi devemos presentir a repugnancia
e resistencia que hão de offerecer os legisladores patrios á mais efficaz
-destas providencias ao conselho de família. E' pena, em todo o caso,
que, emquanto o direito allemão, tão autonomo e diverso nos seus
moldes do direito civil francez e que já dispunha da poderosa instituição
.do Tribunal de Tutela, adopta a instituição franceza do conselho de
familia, embora lhe dando caracter facultativo, Clovis Bevilaqua não
:lhe tivesse querido emprestar o prestigio de sua autoridade, secundando
-os esforços empregados pelo Dr , Coelho Rodrigues para acclimar entre
nós esta instituicão.

Dá uma idéa precisa dos defeitos inherentes á fiscalização judi
ciaría da curatela, a justa apreciação que faz Veyga (1), do modo por
que funcciona, na Hepublíca Argentina, o Ministerio dos Menores,
instituição aliás muito mais complexa do que a simples fiscalização do
juiz, que propõe o Projecto « Por lo pronto, la acción de control que le
está encomendada (ao Ministerio dos Menores) por más que haya
funcionarios especialmente encargados de ejercerla , no es tan eficaz
como en princípio se supone, porque depende del conocimiento que
tengan ellos, por denuncias ó iniciativa própía, de la condición
especial, que en cuanto á bienes y existencia, se encuentra cada in
-capaz, asi como de la manera en que, tanto en la intimidad como en la
exterioridad, ejerce el representante su cargo. No es posible exigir á
ningun asesor, por más activo que sea y más relacionado que esté en
el mundo social, que conozca la situación de los menores é incapazes
que se encuentran en su jurisdicción, en la medida que lo exige la ver
dadéra intención de la ley. Con la intervención que toman los jueces
en los actos jurídicos de los incapaces pasa igual cosa. Apreciar las
ventajas ó inconvenientes de las transacciones que se les da á visar,
por más que el Ministerio Público haya presentado sus ídéas y infor
maciones, es cuestión dificil, que comporta por otro lado una immensa
responsabilidad» .

(f) Francisco de Veyga, loco cít., p. 2:1.9.
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Mas é acaso verdade que precisemos de exemplos estrangeiros
para dizer a que deploraveis condições as curadorias podem chegar
impunemente coma fiscalização que lhes dispensa a lei entre nós?'
Para conhecer da impossibilidade material em que, a maior parte das
vezes, se. acha o juiz, de tomar conhecimento da gestão dos bens do
interdicto ? Para saber da formalidade, sem effícacia real, da prestação
de contas dos curadores.'? Nenhum de nós, no circulo restricto dos seus
conhecimentos pessoaes, deixará de estar, de sciencia propria e por
casos sabidos, sufficientemente edificado para responder pela: negativa.

A adaptação da instituição franceza do conselho de familia, que
fizeram os respectivos direitos patrios aos codigos Portuguez, Italiano,
Hespanhol e mesmo o Allemão, comporta uma fiscalização, si não abso
lutamente impeccavel, pelo menos o mais efficaz possível e que, em
todo o caso, não póde soffrer comparação com o abandono em que a.
simples fiscalização do juiz ha de deixar forçosamente o interdicto .

Endereçando aos legisladores patrios o voto de adopção desta pro
videncia no Codigo Brasileiro, é com satisfação que subscrevemos as
judiciosas observações do nosso amigo, Dr , Francisco de Veyga: « EI

. consejo de família, vieja instituición que la Francia ha reglamentado,
la primera, tiende á adoptarse en todas partes. Actuándo este con
sejo, que se compone de todos los parientes immediatos del incapaz 7

interesados por su derecho á succederle y por el afecto natural, en
custodiar los bienes y la existencia de aquél, la justicia no tiene que,
cuidarse tanto de esta persona, ni entrar á hacer indagaciones más.
completas que las que permiten sus medios legales para resolver las
cuestiones en las cuales ha conservado intervención . EI consejo de,
família propone el nombramiento de curador ó de tutor y pide S11.

separaeión, controla sus actos, examina sus cuentas , autoriza las.
transacciones que estan permitidas y vela por la situación deI incapaz.
Hace las veces del Ministério Público con- mayor conciencia y le da.
más liberdad de acción aI representante sin danar los intereses de
pupilo. Queda siempre sobre él el magistrado, ó como existe ahora en
Alemania, un tribunal de tutelas, exclusivamente encargado de en
tender en estas asuntos » .

II - No que toca á protecção pessoal do alienado, em mais de um
ponto, a deficiencia do Projecto está reclamando imprescindível ret09ue.

A preferencia das sympathias do Projecto pelos surdos-mudoéhno
contrasta com a pouca attenção dispensada ao alienado sómente na
graduação da curatela dos primeiros e no absolutismo da curatela dos
segundos. Destoando do sentimento de protecção de todos os codigos,
essa preferencia vai até ao tratamento destinado a uns e a outros. No.
art. 540 do Projecto primitivo, que tem o n. 550, no Projecto revisto,
se estatue : « Quando houver meio de educar o surdo-mudo, o curador
deoerá p7'OmOVe7~ sua entrada em estabelecimento apropriado ». Dos.
cuidados prestados aos alienados apenas diz o art. 541 do Projecto
primitivo e 551 do Projecto revisto: « Os loucos, sempre que parece1~
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inconoenietue conservai-os em casa, deverão ser tombem recolhidos
em estabelecimentos adequados».

Assim, não é o supremo interesse da cura ou da mitigação da
sorte do mísero alienado a que se leva em conta: é a conveniencia
particular da família, que o abriga, onde tanto póde estar incluido o
perigo de destruição que corre o proprio alienado, como os perigos e
também os simples incommodos que a permanencia do louco possa
trazer á sua família ou á do tutor. O confronto deste artigo com 08
correspondentes de outros codigos melhor porá em evidencia a sua
insufficiencia e desacerto.

Codigo Argentino, art. 481: La obligación principal de! curador
dei incapaz será cuidar que recobre sú capacidad; y á este objeto se
Iuin de aplicar con preferencia las rentas de sus bienes .

Codigo Chileno, art. 467: Los frutos de .sus bienes ç i en caso
necesario , con autorizaciôti judicial, los capitales , se emplearânprin
cipalmente en aliviar su condición i en procw'w' su restabelecimiento,

Codigo Hespanhol , art. 264: Le tuteur est tenu : 2. a D'employer
tous les moyens en rapport avec la [ortune de l'insensé, du [ou, ou
du sourd-muetpow' qu'il acquiére ou recouure sa capacite,

Código Portuguez, art. 332: Os rendimentos do inierdicto , e até
os seus bens, si [OI' necessario , serão; com preferencia ; applicados
ao melhoraineruo do seu estado. .

Felizmente neste particular não carecemos pedir alheio exemplo.
Bastará consolidar, ampliando, o direito patrio. A Consolidação das
Leis Civis de Teixeira de Freitas dispõe, art. 315: Estes curadores
prestarão juramento de fielmente administrarem os bens dos doentes t

e de applicarem os necessarios soccorros medicas segundo a qualidade:
da sua pessoa.

Ah. 319 : Sendo necessario , o curador [ará prender o demente
para que não cause damno.

Estes artigos discriminam os dous casos, que e> Projecto eviden
temente confundiu. Os estabelecimentos para alienados visam dous
fins capitaes : curar e conter. Não é licito, porém, á lei prevenir
um, - aquelle de que póde resultar damno para terceiro, - descurando
o outro, - o de que ha de resultar damno para o proprio doente.

Teem uma dupla justificação de ordem scientifica e de ordem
pratica as sábias disposições dos codigos acima mencionados. Como
justificação scientiflca, a clínica psychiatrica demonstra que, sendo
o isolamento ainda hoje o mais poderoso dos recursos therapeuticos
contra a loucura, a condição de exito está formalmente dependente
de precocidade da sua applicação . « Il ne saurait être question, es
creve Garnier (1), de produire ici dans leurs détaíls, des statistiques

(1) Garnier : Internemerü eles áliénes
1898, p. 90.

c. C. - VaI. Ir
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destinées à montrcr quelleest la proportion des guérisons qu'on peut
obtenir par l'internement, le principal moyen thérapeutique dont nous
disposons contra la folie. Je répéterai seulement que, de 1'avis de
tous les aliénistes, les chances de guérisont d'autant plus grandes que
leplacement est fait à une date plus rapprochée du début de la ma
ladie , Maudsleya cru pouvoir fournir, à ce propos, Ies données sui
vantes: « Les chances son de quatre centre une, lorsqu'on a employé
un traitement effícace dans les trois premiers mois de. la maladie;
mais ellesnesont guére plus de une sur quatre, quand la maladie a
déjà duré douze mois », Guislain avait dit déjà, que la curabilité de la
folie est de 60 % dans de le premíer mois et tombe à 25 % des le
second et qu'â la fin de la premiére année l'alienation devient à peu
pres incurable» .

Marcar, pois, corno críterio do internamento dos loucos, não o
intento curativo, que obrigaria a pratical-o opportunamente, mas a
inconveniencia de tel-es em casa, como faz o Projecto, é sacrificar o
interesse supremo do doente ás conveniencias, talvez inconfessaveis,
da família ou dos curadores. Mas, a estes, a responsabilidade civil em
que incorrerem pelos damnos que causem os alienados na falta da
precisa diligencia para evital-os, já de si imporia o cuidado de prover
á reclusão dos doudos quando fosse esta necessária comomeio de con
tenção .:

A razão de moral pratica decorre das conveniencias inconfessaveis
das famílias e curadores, a que alludi, e que desgraçadamente não são
sinão uma grande verdade contra a qual a lei deve ao louco protecção
e amparo.
. Numa questão de tão elevado e immediato interesse pratico não
duvido, a titulo de documento comprobatório e illustrativo, dar uma
longa citação de Legrand du Saulle: « Daprés le même auteur (Cas
telnau), plus d'une fois la spoliation des intérêts a été le véritable but
des demandes en interdiction : l'intérêt des aliénés n'étant que le pre
texte , Dans une famille, des que la raison de quelqu'un vient à chan
celer, les intérêts sordides s'éveillent , Des lors, on ne respect plus son
délire, on spicule SUl' les déviations de son jugement : on flatte les
idées absurdes qui ont pu éclore dans le cerveau du malade, et l'on
sefait livrer pas ce moyen des assignatures compromettantes. On fa
vorise des sentiments exhubérants pour en tirer profit: on va jusqu'à
fournir des aliments aux passions délirantes et l'on extorque ainsi
facilement ces fortunes! L'aliené se trouve à la merci de parents
avides, parmi les quels il peut se recontrer aussi des fripons adroits ,
A 1'appuit de cette opinion, voici quels on été les exemples rapportés
par les médecins , mais notamment par Briérre de Boismont », Destes
casos nos limitamos a transcrever os dous ultimos : ( 7 . o J'ai eu sous
les yeux, dit M. Voillez, de malhereux aliénés placés avec les indi
gents à raisonde 1 fr . par jour et qui jouissaient de revenus beau
coup supéríeurs. J'ai vu un aliené dont le séjour de bien d'années
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dans un asile a pu étre payé avec une seule année de ses revenus,
N'étaitil pascandaleux que l'administrateur formàt du reste une éco
nomie énorme au profit des héritiers et au détriment du bien-étre du
malade? 8. o Deux freres, du nom d'Austíé, avaient été placés depuis
un grand nombre d'années, dáns un asile de lunatiques en Angleterre.
Ces deux malades jouissaíent d'un revenu de 8. 7ãO fr , chacun. Pen
dant plusieurs années, on avait payé pour chacun d'eux 2. 7M fr. de
pension, tout paiement avait cessé depuis fort longtemps. Les épar
gnes faits par les tuteurs furent évaluées à 7ãO. 000 fr , SUl' les quels
2ãã.OOO fr , avaient été partagés entre les freres et les sceurs des
aliénés. Une pétition contre les tuteurs fut présentée au lord chan
celier par un étranger touché de commisération. Une enquéte fut 01'
donnée , Le magistrat bràrna la conduite des parents, qui n'était d'ail
lieurs que la reproduction de centautres cas pareíls , et s'éleva de
toute ses fórces contre l'usage malheuresement trop commum d'éco
nomiser contre mesure SUl' les revenus des aliénés, pour enfaire un
fonds que les curateurs partageaient ensuite entre eux » .

Não se pretenderá que estes factos sejam partilha exclusiva de
europeus. E temos o direito de lamentar-que o Projecto se tenha afas
tado da boa doutrina dos codigos modernos que regulam a applicação
das rendas e até dos bens do alienado á sua cura e tratamento. Assis
te-nos o direito de sentir que a justa solicitude que o Projecto revela
pela educação dos surdos-mudos não se estenda ao tratamento dos
loucos curáveis e deixe o internamento do doente ao arbitrio, muitas
vezes ganancioso, do curador, a quem a certeza de obter a incurabili
dade da loucura, demorando o internamento, offerece o meio pratico e
efficaz por excellencia de eternizar, criminosamente, mas sem se com
prometter , uma curatela lucrativa.

Os factos citados, convém dizel-o, são invocados como argumentos
decisivos contra a medida da interdícção , Mas, si em rigor se póde,
e a elles se tem contestado com vantagem este alcance extremo, ninguém
poderá desconhecer que são o fructo da ínsufflciencia da instituição da
curatela. E mais uma vez se revigora assim a necessidade de admittir
no nosso direito as instituições complementares do conselho de familia,
dos protutores do conselho de tutela, a que o Projecto Coelho Rodri
gues já tinha procurado satisfazer em moldes amplos, reduzidos por
Clovis á protutoria, que afinal foi suppressa pela Commissão revisora.

O remedio, que Legrand du Saulle applica a esta situação deplo
ravel attinge a quatro falhas fundamentaes do Projecto, na materia de
que nos occupamos. A primeira é esta, que agora denunciamos, de não
se occupar o Projecto da applicação das rendas do interdicto ao seu
proprio tratamento; a segunda é a abusiva appllcação da interdicção
total a todos os casos de alienação mental, tendo o Projecto eliminado
todo e qualquer forma de interdicção mitigada; a terceira é a insufâ
ciencia da fiscalização da curatela; a quarta é a necessidade da pericia
medica, de que em tempo nos occuparemos. .
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Ouçamol-o : « Les revenus de l'interdit sont trop souvent thésau
risés; son patrimoine n'est pas assez protégé et les familes cupides, loin
de se conformer à l'intention du legislateur, songeant plutôt á spéculer
sur la fortune du malheureux qu'à s'en servir pour améliorer son sort.
Les droits de la tutelle nous paraissent bíen excessifs, et nous pensons,
avec Renaudin, que le jugement qui prononce l'interdiction devrait en
même temps statuer sur l'emploi des revenus de l'interdit. Mais, avant
tout, il faudràit restreindre peut-être l'interdiction aux seuls cas 011
son urgence ressort de la nature même de l'aliénation mentale, et ou
des intêrêts majeurs en exigent impérieusement l'application : accueillír
des demandes de ce genre avec une circonspection extrême; procéder
à l'enquête avec une grande rigueur: montre une ínflexíble sévéríté
pour le choix des preuves et l'admission des témoignages, fairo appel
aux Iumieres spéciales d'un ou de plusieurs médecins éclairés conscí
encieux et dignes de ce mandato TeUes sont les précautions à l'aide des
quelles les tribunaux pourront, dans la pratique, suppléer aux défauts
évidents de la Iégislation et éviter les abus qu'a dévoilés une critique
aussi vive qu'exagérée. Mais lo point de départ de la reforme à intro
duire, c'est la nécessité, pOUl' les magistrats, de développer le róle du
médecin-légiste en l'appellant dans tous les cas à se prononcer et à four
nir les observations quí doivent servir de base principale à l'enquête ju
ridíque » •

Ill , INTERNAl\IENTO E· INTERDICÇÃO -Somos chegados natural
mente a estudar e precisar as relações da interdicção com o interna
mento. Na regulamentação do internamento, o intuito da lei já não é
somente precaver os interesses do alienado, mas evitar que o abuso
possa transformar este meio curativo no crime de sequestração illegal
de pessoas sãs, nos asylos de alienados. O internamento nos asylos é
uma grave lesão ao direito de liberdade individual; lesão que só se póde
justificar pelo seu intuito e real effícacia therapeutica quando applicado
ás loucuras curaveis, ou pelo interesse pelo publico da garantia da
ordem quando applicado aos alienados perigosos, entre os quaes devem
figurar os de loucura furiosa. A sequestração , nos asylos , de pessoas
sãs de mente é crime previsto no Codigo Penal, mas cuja prevenção
deve estar em instituições da alçada do direito civil.

Infelizmente já não podemos dizer que tal crime entre nós seja pura
invenção, e fructo, como na França, de uma verdadeira obsessão injus
tificada da opinião publica. Em 8 de outubro de 1892,. o Dr , Midosi
de Moraes, medico da Casa de Saude de S. Sebastião, do Rio de Ja
neiro, foi detido na occasião em que, acompanhado de dous enfermeiros
procurava introduzir á força em um carro, a D. Luiza Alcover, com
quem vivia. A luta provocou a intervenção dos visinhos e da Policia.
Processado e submettido a julgamento por crime de sequestração illegal
(arts. 181 e 182 do Codigo Penal), o Dr. Midosi foi absolvido pelo Jury.
Mas, quaesquer que tivessem sido as retratações finaes da paciente,
as declarações do director da Casa de Saude, Dr , Pereira da Cunha,
deixam a impressão de que os estabelecimentos, destinados, no Brasil,

'/,
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á cura dos alienados, reclamam fiscalização official . A doente já tinha
estado um mez na Casa de Saude e o director apenas havia diagnos
ticado chloro-anemia com predominancia dos phenomenos nervosos e
sanidade mental perfeita, quando dias depois lhe foi solicitada a read
missão da paciente por um accesso de loucura furiosa, evidentemente
inexistente. Do caso se ha de concluir, pois, que, no Brasil, um medico
director ge Casa de Saude para alienados pódesequestrar impunemente
a quem assim lhe aprouver, si circumstancias fortuitas a isso não se
oppuzerem,

Mas entre nós só deve admirar a raridade do crime, explicável
apenas pela fraca concurrencia na luta pela vida. Com effeito no Brasil
não existe fiscalização alguma legal destes estabelecimentos. A lei sobre
assistencia medico-legal de alienados apenas applicavel ao Hospício
Nacional de Alienados do Rio de Janeiro, menos teve por causa os in
teresses dos reclusos, do que libertar a direcção do estabelecimento de
aggressões da imprensa diária e das de caracter politico. Foi obra ex
pontanea da propria.direcção ,

A grande verdade, porém, é que, no Brasil, não existe assistencia
medico-legal de alienados. O Hospicio Nacional de Alienados, do Rio
de Janeiro, o Asylo de Alienados de S. Paulo, o Hospício do Ilecife ,
quaesquer que sejam as suas excellencias, são a excepção. Estes valem
o que valem as suas direcções. Tenho as melhores informações do Ilos
picio do Recife dirigido pelo Dr. Ermirio Coutinho, como o do de Porto
Alegre. O de S. Paulo é obra da tenacidade esclarecida de Franco da
Rocha e honra ao seu director, honrando o Estado progressista e culto.
Bella promessa de capacidade e valor de um povo que sabe aproveitar
scientistas competentes e constituir governos esclarecidos e previdentes,
o Juquery é uma lição que está destinada a confundir e a annullar as
velleidades de competencia dos povos irmãos dos outros Estados da Ile
publica.

Dos demais estabelecimentos do paiz, creio que não commetto in
justiça dizendo que, como o da Bahia, são antes o attestado da incom
petencia e criminosa indífferença dos governos locaes, do que estabe
lecimentos destinados a dar satisfação ao sentimento de piedosa huma
nidade e da consciente previsão economica que inspira, neste assumpto,
aos povos cultos modernos. Na qualidade de simples depositas de
loucos, elles disputam ás enxovias das casas de detenção, onde ainda
hoje, em pleno secuia XX, existem alienados reclusos, a intenção de
remover das vistas do publico o incommodo espectaculo de doudos va
gando pelas ruas, em attestação perenne da criminosa desidia dos go
vernos. O Asylo de S. João de Deus, da Bahia, irrisão da psychiatria
moderna, é a mais eloquente negação da procedencía dos nossos men
tirosos reclamos de povo civilizado.

Parece, pois, que se confirma entre nós o paradoxo de que o
clamor ela opinião publica contra a possibilidade da sequestração de
pessoas sãs nos asylos de alienados cresce com a somma de garantias
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que a lei offerece contra esse crime. Na França notou-se que só se de
clarou a claustrophobia da imprensa politica, com ataques os mais
violentos aos asylos de alienados, depois da lei de 1838, que deu a
actual organização franceza á assistencia medico-legal dos alienados,
com a mais completa das fiscalizações dos asylos. E no Brasil não é
contra as casas de saude e estabelecimentos particulares que se levanta
a grita: é contra o Hospicío Nacional, unico que tem regulamento
offícial.

De facto, para regular o internamento dos loucos em taes asylos
não existe entre nós preceito algum legal. As formalidades são as que
figuram nos regimentos internos desses estabelecimentos, quando regu
lamento existe. No da Bahia, para o internamento voluntario, bastam
o attestado de dous médicos e consentimento doprovedor da Santa Casa
de Misericordia. Esta exigencia de dous attestados é, porém, uma simples
ficção. Por via de regra, o attestado do medico assistente é subscripto
por outro medico qualquer, que ás vezes nem conhece o doente.

São complexas, porém as formalidades para a admissão no Hos
picio Nacional de Alienados, do Rio de Janeiro. Regulamento pm'a a
Assistencia Medico-Legal de Alienados, Art. 27: Todos os individuas
que, pela pratica de actos indicativos de alienação mental, tiverem de
ser recolhidos ao Hospicio, darão alli entrada prooisoria, até se veri
ficar a alienação nos termos do § 7° do art. 15; depois do que po
derá ser autorizada a matricula pelo director geral, excepto tratando-se
de estrangeiros que tenham de ser repatriados em virtude de accôrdo
com os respectivos governos. A matricula reaiizar-se-haíõ dias depois
da entrada dos enfermos, salvo casos especiaes em que, a juizo do di-
rector geral, deva este prazo ser proroçado . .

A Assistencia Medico-Legal de Alienados, do Rio de Janeiro, só
comprehende, porém, os estabelecimentos officiaes: Hospício Nacional,
colonias de S. Bento, Conde de Mesquita, etc.

Não conheço as exigencias de admissão para os outros estabeleci
mentos. Mas está claro que, si, tendo a felicidade de ser dirigidos por
um Teixeira Brandão, um Mareio Nery, um Franco da Rocha, um Er
mirio Coutinho, etc.., elles offerecem a precisa garantia de respeito á
liberdade individual, esta de caracter todo pessoal, é por isso mesmo
transitoria e não pode dispensar a estabilidade que deve assegurar uma
regulamentação legal uniforme. E só com esta regulamentação se po
derá conseguir a extensão dessa garantia a todos os asylos de alienados
do paiz.

Uma vez internado o louco, toda a fiscalização legal se reduz a
possiveis, mas nunca ou só accidentalmente realizadas, visitas dos
juizes de orphãos ou dos promotores publicos. Ainda assim, no Regu
lamento da Assistencia Medico Legal de Alienados, prevê o art. 32:
O director geral remetterá trimensalmente, aospretores desta Capital..
uma relação dos enfermos quepertence1'em á respectioa circumscri
pçãoe houverem sido enviados nessa época.
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Os estabelecimentos particulares ou casas de saude estão, porém,
isentos de toda e qualquer fiscalização, sem sujeição a regras especiaes
das que devem reger os asylos ou hospicios de doudos .

E' evidente a urgencia de se pôr termo a tanto desmantelo. Espe
rar, como até aqui, que, cumprindo os seus deveres de assistencia aos
pobres e alienados, os governos estaduaes regulamentem o interna
mento dos loucos e providenciem neste sentido, é alimentar uma es
perança enganosa e vã, que não nos poderá dar mais do que este con
traste de um outro Estado zeloso, esclarecido e previdente, ao lado da
grande maioria criminosamente descuidada dos seus deveres. Com o
systema de governo federativo adoptado pelo paiz, é o mais que se
póde esperar de attribuições conferidas aos Estados. Mas está claro
que, de envolta com os principies e deveres de assistencia, vai, no
caso. particular do internamento dos loucos, uma questão de ordem
mais elevada e da competencia da União, a quem coube legislar em
direito substantivo. E' a garantia a direitos de cidadão, ameaçados
pelo máo funccionamento dos asylos de alienados, graças ao abandono.
e menospreço a que os tem votado a maioria dos governos estaduàes,
E esses direitos periclitam si, a pretexto de methodos curativos, os
asylos de alienados se puderem converter .em uma ameaça de seques
tração de pessoas sãs, ou, si o internamento dos realmente loucos se
puder transformar, por falta da necessária fiscalização da justiça pu
blica, em um efficaz e impune instrumento de assalto aos bens dos
alienados. Para isso não basta a punição, que a União já deu no Co
digo Penal da Republica, ao crime de sequestração illegal. E' necessário
prevenir o crime por meio de sábias disposições do Codigo Civil. E' o
unico meio de obter uma legislação uniforme para todo o paiz.

Resta apenas discutir o modo pratico de realizar a medida dentro
das attribuições constitucionaes da União, sem ferir as que a Carta.
Constitucional concedeu aos Estados.

Na representação, que o Dr. Teixeira Brandão, então director
geral da Assistencia Medico-Legal de Alienados, dirigiu ao Governo
Federal em abril de 1896, solicitando providencias, o que motivou a
mensagem do Presidente Prudente de Moraes, de julho do mesmo anno,
pedindo ao Congresso Nacional uma legislação sobre alienados, o illus
tre professor fluminense não formulou, em corpo de doutrina, as me
didas reclamadas, limitando-se a mostrar o contraste da insufficiencia
c defeitos da nossa legislação com os desiderato da legislação corres
pondente nos povos cultos. Assim comprehendidas, as providencias
legaes que a assistencia dos alienados reclama abrangem medidas de
caracter muito differente, desde as de simples administração, como
seja a satisfação do dever do Estado de assistencia aos pobres, de ga
rantir a ordem e segurança publicas com estabelecimentos de conten
ção apropriados, até ás medidas de protecção aos direitos civis dos
alienados, que devem estar reguladas no Codigo Civil. Ora, em toda
parte, o onus da assistencia aos pobres e invalidos se reparte, de ac-
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côrdo com princípios de equidade, entre as divisões ou as secções ro
gionaes da administração publica. Não se póde, pois, exigir que dellas
se sobrecarregue só a União; e, no nosso regimen federativo, só in
directamente poderá esta impor aos Estados, ou obrigal-os a dar sa
tisfação,na orbita dos seus deveres moraes de governos cultos, a es
sas imposições dos sentimentos modernos de humanidade e civilização.
São questões de ordem social e política muito complexas e difficeis de
se resolverem em simples regulamentos.

A acção da União, é, porém, soberana e póde se impor com.a in
tervenção de medidas coercitivas do dominio do direito civil,.no seu
dever de garantir os direitos do cidadão incapaz pela loucura. E só com
as consequencias indirectas desse dever, póde a União intervir nacon
cessão de garantias pessoaes e de um tratamento medico conveniente.

O meio efficaz é não permittir o Codigo Civil o internamento de
loucos sem inter dicção prévia, submettendo os asylos e casas de alie
nados ás regras da fiscalização legal da curatela.
. E' esta a magna questão das leis de alienados na França. A lei
de 1838 admittiu na França dous modos de internamento, - volun
tario e de offício pelas autoridades administrativas. A campanha levan
tada contra esta lei e que se traduz numa serie de projectos de revi
são, apresentados ao parlamento nestes ultimas 30 annos, e dos

'. quaes um só até hoje não logrou ser acceito , tem, como objectivo fun
damental, substituir aquellas fórmas de admissão pela intervenção ju
diciaria. Os psychiatras franceses abriram a mais formal opposição a
essa innovação e, quando se estuda as previdentes disposições da. lei
de 1838 não se póde deixar de ficar impressionado da desnecessidade
de uma alteração que virá prejudicar, sem utilidade real, um mecha
nismo legislativo tão bem combinado. Mas aquillo que é excellente na
França, póde ser máo em outros paizes, e nem se póde estabelecerpa
rallelo entre quem não possue assistencia medico-legal de alienados de
especie alguma e quem a tem regulada por lei tão sábia. .

De facto, a experiencia nos mostra que os alienados entre nós pre
cisam de garantias contra todos; contra familiase particulares que os
queiram explorar, contra os proprios poderes publicos que os submet
tem a tratamentos deshumanos.

Não é uma simples figura de rhetorica, um recurso de demonstra
ção destinado a impressionar, a denuncia que ora formulamos, sob a
responsabilidade do nosso testemunho pessoal. São factos articulados
debaixo de prova escripta, ou de verificação propria.

Na Bahia, por exemplo, dada a insufficiencia do edifício do Asylo
S. João de Deus, os alienados pobres são mandados recolher neste Es
tado, na Casa de Correcção e nas diversas estações policiaes, onde che
gam a passar muitos dias, nas lojas, em geral infectas, destinadas a
esse fim e na convívencia de soldados e policiaes. O que é a Casa de
Correcção para os pobres doudos alli recolhidos, se póde inferir do co
gnome de Matadouro com que a chrismou a campanha humanitária
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'levantada pelo Jornal de Noticias, em prol daquelles infelizes. E é as
-sim. O estabelecimento, que não se presta absolutamente ao fim de
-casa de detenção a que o destinam, não poderia, nas enxovias de que
dispõe, receber ou tratar alienados, que em consequencia alli vivem
em promiscuidade com os criminosos, distribuidos pelas cellulas e;m
razão de um pequeno numero de doudos para o numero excessivo de
presos de que em geral ellas estão repletas.

O clamor incessante da opinião publica, expresso na campanha do
Jornal de Noticias, levou um chefe de Policia, Dr. Asclepiades Jam
beiro, a transferir, no começo deste anno, todos os alienados, em nu
mero de 42, alli recolhidos, para o A§ylo S. João de Deus. De abril em
diante, porém, novos infelizes foram recebidos na Casa de Correcção,
e agora numa situação mais afflictiva , porque, ao simples incommodo
daquella collocação, accresceram os horrores da fome (!!) a que foram
votados. E' incrivel, mas é absolutamente exacto. Aos alienados reco
Ihidos á Casa de Correcçao, a Intendencia Municipal corno o governo
do Estado, num conflicto de attribuições para saber a qual cabia ali
'mental-os, deixaram sem ração e a viver das sobras da comida dos
-outros presos, quando sobras existiam!

De abril a 29 de julho, quando finalmente se resolveu o governo
-do Estado a mandar para o Asylo oito alienados da Casa de Correcção,
elles passaram assim. E sabe Deus quantos não terão morrido desta si
tuação em um verdadeiro assassinato, á fome. Sim, á fome, porque lá
ficaram alienados a pretexto de que são criminosos, pois que de facto
commetteram crimes, mas não foram julgados. Alguns destes estão até
hoje (10 de agosto) sem ração, e um bem poderá vir a morrer de ina
nição. Trata-se de um pobre paranoico, de nome Mascarenhas, que
nas-allucinações do seu delirio, matou a própria mulher na Feira de
Sant'Anna, Transferido para a Casa de Correcção , elle encorporou ao
-delirío de perseguição que o domina, a desigualdade em que se vê tra
tado e julga que o querem matar á fome. Recusa, por isso, o feijão
.puro (!) que lhe póde dar o administrador. da sobra dos presos, por
'que tem o facto de lhe não quererem dar a refeição completa, farinha
e feijão, por um processo de perseguição a que os inimigos invisiveis
O estão submettendo. .

Tive occasião de vel-o, poucos dias depois de recolhido. Já se
queixava de que o queriam matar á fome; era, porém, um homem
forte e vigoroso. Vi-o semanas depois; estava transformado, magro,
esqualido, enfraquecido. Vi-o, finalmente, ha poucos dias, e a inani
nação continúa a sua obra.

Em breve, si não houver providencias, aquella victima não dará
mais cuidados ao Estado ou á Municipalidade, que talvez até lá não
tenham ainda resolvido a grave pendencia de saber si a um ou a ou
tro cabia alimental-o .

Mas a sua morte terá sido uma execução ou um crime? Difficil
-apenas comprehender como factos taes podem escapar á correição ju-
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dicial das prisões desta cidade, que durante tantos mezes não soube
nem viu, na Casa de Correcção , pobres loucos, arrancados ás esmolas
das ruas, viverem sem ração, como ainda vivem alguns.

De facto, sob o titulo - In(eliz.es-, o Jornal de Noticias, de
7 de agosto deste anno (1901- seculo XX), escreve: .

« Entre os.que na Casa de Correcção desta capital nem ao menos
têm direito á malsinada baia, a que só fazem jus os chamados « pre
sos pobres», estão varios infelizes, a maior parte dos quaes perma
nece em meio de companheiros seus de infortunio, alguns de11es até,
sem o uso da razão. Eis os seus nomes e condições, e é para elles que
pedimos ao poder competente a esmola, ao menos, de uma ração que
os alimente, sem o aviltamento de esmolar dentro do cárcere, afim de
que possam com vida aguardar o julgamento da justiça humana».

Segue-se a lista na qual figuram: Manoel Pereira Mascarenhas e··
Manoel Liborio, alienados.

E' dolorosa, pJ.ra o nosso amor proprio de brasileiros, esta con
fissão, em trabalho que póde vir a ser lido por homens. que se devo
taram ao serviço da cura e tratamento dos loucos. Mas não é licito'
que todos se conspirem para se tornar cumplices, pelo silencio, de um
crime que já se prolonga de mais. .

Povos, que tratam assim aos loucos, não têm o direito de invocar
as razões em que se firmam os alienistas francezes para combater a in
terdicção prévia dos internados, em um paiz em que a assístencia aos
loucos é uma generosa realidade.

E' natural, porém, que, si para serem recolhidos á Casa de'
Correcção, tivessem os loucos de ser previamente interdictos, a fisca
lização do curador, do conselho de família e a vigilancia do juiz,
constituiriam muito maior somma de probabilidades de protecção do'
que as de que e11es gosam hoje e que se reduzem á intervenção do juiz
preposto ás correições das prisões.

Por outro lado, a interdicção prévia obstaria a repetição de casos
como o do Dr . Midosi. E finalmente faria cessar os ataques repetidos.
aos asylos, como são os que tem soffrido o Hospício Nacional de Alie
nados, do Rio de Janeiro. A situação actual é mesmo especial e
delicada para os medicos dos asylos. Ainda em 1895 um conhecido
advogado do Rio de Janeiro obteve ordem de habeas-corpus para uma
alienada ali recolhida (1).Reconhecida assim judicialmente a existencia
de uma sequestração de pessoa sã, estão naturalmente os directores
de asylos sujeitos a ser processados criminalmente.

Não é de hoje que se comprehendeu a impossibilidade, creada
pela forma de governo, de applicar ás republicas federativas e descen
tralizadas como a dos Estados Unidos, a legislação que rege a assistencia
medico-legal nos paizes europeus de governo unificado e centralizado.

. (1.) Marcio Nery: Hobeas-corpus paro: alienados, Rev'ista Medico Legal tia:
Bahia, v. n, p. 69.
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oque importa, no Brasil, é saber combinar as medidas de sorte a
obviar os defeitos apontados á intervenção judiciaria. As duas obje
cções mais sérias são: a difficuldade pratica da medida e a desvan
tagem de representar a decretação da ínterdicção um verdadeiro julga
mento que marcaria a alienados, de loucuras curaveis e passageiras,
de um estigma de inferioridade mental, capaz de lhes causar graves
prejuizos, após a cura. Mas bem se vê que estas objecçõesse referem
á interdicção completa e definitiva, fórma de interdicção que já
mostramos dever ser reservada para casos muito especiaes. Segura
mente não seria esta a fórma applicavel ao internamento, mas a da
interdicção limitada á semelhança da curadoria ou administração pro
visoria tal como a legislação franceza, nos arts. 31, 32, 33 e 34 da
lei de 1838, a estabelece para os loucos internados. A curadoria pro
visoria ou interina existe, aliás, em diversos codigos, como medida
complementar da interdicção ,

E' intuitivo que o consentimento do juizo dado á petição de in
ternamento e a consecutiva nomeação de curador provisorio, fiscalizado
pelo conselho de familia, até que a marcha da molestia justificasse a
necessidade da interdicção definitiva, ou a dação do conselho judi
ciario, satisfaria a todos os requisitos. Sem damno sensivel a reputação
de alienado se associaria assim, com grande vantagem, a garantia da
gestão dos seus bens á conveniente fiscalização dos asylos,

Em dous artigos se poderiam formular estas medidas, como por
exemplo nos seguintes:

Art. Ninçuem poderá ser internado, em um estabelecimento
publico ou particular, destinado a tratamento ou contenção de aliena
dos, sem attestado de dous medicas que o tenham examinado separa
damente na ultima semana e sem autorização do juiz que nomeará
ao doente curador prooisorio .

§ 10
• O internamento de urqencia, nos casos de loucos furiosos

ou perigosos, será feito mediante permissão da autoridade administra
tiva, cumprindo ao director do estabelecimento, nas 48 horas se
guintes, levar o facto ao conhecimento do juiz para que este faça
examinar o alienado p01' dous medicas estranhos 'ao estabelecimento
e lhe dIJ curador prooisorio .

§ 2°. Os directores dos estabelecimentos de alienados serão ainda
obrigados, no mesmo prazo, a informar o juiz, da acceitaçâo daquelles
doentes que, sentindo necessidade de se recolherem, a um estabeleci
mento desta natureza, o fizerem directa e espontaneamente.

Art. O diretor do estabelecimento é obrigado, sob pena da
lei, a remetter , de seis em seis meses, ao juiz competente uma noticia
detalhada da marcha da molestia do alienado, por onde se possa
julgar da opportunidade de decretar a inierdicção definitiva.

Estas medidas não $Ó tem por si o exemplo dos outros codigos,
como são conformes ao nosso direito vigente que ellas não fariam mais
do que consolidar.
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De facto, si o Projccto foi completamente omisso a respeito, nos
codigos civis de povos que, como o Brasileiro, não possuem, regular
mente organizada, uma assistencia medico-legal de alienados, figuram
disposições iguaes ás que propomos.

Codigo Argentino:
« Art. 482. El demente no será privado de su libertael personal

sino en los casos en que sea de temer que, usando de ella, se dane á
si mismo ó dane á otros. No podrá tampoco ser trasladado á una casa
de dementes sin autorización judicial.

Art. 483. EI declarado incapaz no puede ser transportado fuera
de la República sin espresa. autorización judicial, dada por el consejo
cuando menos de dos médicos, que declaren que la medida es con
veniente á su salud »,

Codigo Chileno:
« Art. 466. El demente no será privado de su libertad personal,

sino en los casos em que sea de temer que usando de ella se dane á
si mismo, ó cause peligro ó notable incomodidad á otros.

Ni podrá ser trasladado á una casa de locas, ni encerrado, ni
atado, sino momentaneamente, mientras ó solícitud deI curador, ó
de cualquiera persona deI pueblo, se obtiene autorización judicial para
cualquiera de estas medidas».

Codigo Portuguez:
« Art; 333. O ínterdicto não pôde ser privado de sua liberdade

pessoal, nem clausurado em qualquer casa particular, ou estabeleci
mento de qualquer natureza, nem transportado para fóra do reino, ou
ainda ela província, sem que preceda autorização judicial sendo ouvi
dos o ministerio publico e o conselho de família.

. Paragrapho unico . O disposto neste artigo deve entender-se de
modo que não obste a recorrer-se á torça, quando seja necessario em
pregal-a para conter o demente furioso; mas esse recurso restrin
gir-se-ha ao tempo absolutamente indispensavel para se requerer á
competente autoridade».

Em alguns destes codigos, taes disposições se referem, é exacto,
a . loucos interdictos, Mas na Inglaterra, o Lunacy Act, de 1890,
tornou obrigatoria a intervenção judiciaria em todos os casos, ao passo
que antes só era exigida para as admissões ordenadas pela autoridade
publica. Na Italia, na Hespanha, na Hollanda, tambem o internamento
de todo e qualquer alienado deve ser ordenado pelo poder judiciario .

Que esta é, por outro lado, a doutrina do nosso direito vigente,
.se pode facilmente demonstrar.

Dispõem as Ordenações:
L. 4, til. 103: « •.• mandamos que, tanto que o juiz de Orphãos

souber que em sua jurisdicção ha algun sandeu, que por causa da sua
sandice possa fazer mal ou damno algum na pessoa ou fazenda, o en-

li
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tregue a seu pae , si o tiver; e lhe mande de nossa parte que dahi em
diante ponha nelle boa guarda assim na pessoa como na fazenda}. e,
se cumprir, o faça aprisionar em maneira que não possa fazer mal a
outrem». Consolidando estas disposições das Ord., Teixeira de Freitas,
formulou a doutrina do art. 311 da Cons. das Leis Civ.: «Logo que o
juiz de Orphãos souber, que em sua jurisdicção lia algum demente,
que por sua loucura possa fazer mal, enireqal-o-ha a um curador,
que administre sua pessoa e bens».

Donde se ha de concluir desde ja que a interdicção póde ser
decretada com formalidades muito pouco complicadas.

Mas é bem de ver que a círcumstancia da clausula, que possa
fazer l1W! a qual tem dado tratos aos commentadores para justificar a
interdicção dos loucos innocentes (T. de Freitas, nota 1 ao art. 311),
apenas demonstra a associação que existia nas fontes do nosso direito,
entre interdicção e internamento.

Si ella desapparece nos projectos Coelho Rodrigues e Felicío dos
Santos; no Projecto Bevilaqua (art. 54'J, § 1.0), como no Esboço Tei
xeira de Freitas (art. 83, § 5°), esta doutrina existe, em .verdadeíra
f6rma de sobrevivencia, na attribuição dada ao ministerio publico de
requerer a in terdicção - No caso de loucura furiosa.

De facto, porque este caso especial? E' evidente que a loucura
furiosa o que exige é o prompto internamento, ou a sequestração im
mediata do doente, que o ponha em estado de não poder fazer mal.
Ora, dada a organização da moderna assistencia medico-legal de. alie
nados, o recolhimento de um louco perigoso ao asylo é apenas uma
medida policial ou administrativa que não exigiria a interdicção, si
esta não fosse em tempo uma condição para se dar o internamento.

Si não se tivesse uma explicação scientífica a dar a esta disposição
do Projecto Bevilaqua, ella s6 se justificaria como um erro de apre
ciação, muito corrente no vulgo.

«By interdiction, ensina Taylor (1), we are to understand the
depriving of a person labouring under mental disorder of his civil
rights; in other words, preventing him from exercising any control
01' management over his a~airs. It may be with orwithout restraint
01' confinement in an asylum, for one condition does not necessary
imploy the other, althougth there is a popular idea to the contrary, »

Mas não é assim. Como a Ord., Liv. 4, T. 103, como o art. 311
da Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas, como a dispo
sição do Projecto Bevilaqua (art. 541, § 1°), o erro popular a que se
refere Taylor, indica apenas que houve tempo em que internamento
e interdicção se equivaliam, porque aquelle não podia ter logar sem
a precedencia desta j ou antes, porque se confundiam na obrigação

(i) Taylor, Medical Iurispriulenee, etc., p. 757.
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que, á. falta de asylos apropriados, se impunha ao curador com o en
cargo de vigiar e conter o louco.

E' isto que succede ainda hoje nos códigos Hespanhol (art. 215,
§ 1°), Hollandez (art. 489) e que faz com que nelles o artigo que dá
ao ministério publico a attribuição de requerer, para os loucos furiosos,
a interdicção, sem a qual não podem ser internados, tenha um sen
tido e não seja, como no Projecto, uma disposição que não se pôde
justificar.

Esse período em que interdicção e internamento se confundiam é
manifestamente o do direito romano das Doze Taboas e a expressão
loucos furiosos, do Projecto Bevilaqua (art. 541, § 1°) não é sinão
uma traducção impropna dos furiosi daquella lei. Evidentemente eu
me aparto aqui da doutrina clássica dos commentadores da sentença:
Si [uriosus est, adçnatorum gentilium que in co pecunia que ejus
esto, para me approximar da interpretação de Audibert. Excusado ,)
dizer que a tanto me autorizam razões de ordem medica, pois, de todo
me fallece competencia para a interpretação juridica dos textos con
trovertidos;

De accórdo com a interpretação clássica, ensina Legrand du
Saulle (1) que, si a lei das Doze Taboas se limitou naqueIla sentença a
dar curatela aos furiosi, deixando o mente captus sem protecção
legal, é que, se preoccupando eIla mais dos interesses dos agnats, ou
herdeiros presumptivos, do que da protecção do alienado, o mente
captus, que era um louco de loucura continua, sem intermissão ou
lucidos intervallos , não podia comprometter o seu patrimonio: « son
incapacité absolue garantissait bien suffisamment les droits de ses M·
retiers », Só muito tempo depois, foi que o pretor creou, para o mente
captus, uma nova fórma de curatela, - a curatela dativa. O furor era,
assim, uma loucura de accessos violentos, entrecortada de inter-
vallos lucidos , .

Audibert mostra que esta interpretação não é conforme aos textos
e reflecteapenas uma concepção' da loucura, relativamente muito
moderna. Ao contrario dessa interpretação, a razão por que a lei das
Doze Taboas só fallou de [uriosús, foi porque naquelle tempo essa
palavra comprehendia toda a loucura conhecida. Na concepção theo- I
logica da loucura, por que passam todos os povos e em que áquelle
tempo se achavam os romanos, a loucura não era mais de que um
estado de possessão divina. E se chamavam assim furiosi, cerriti,
larvati, lymphati os que estavam possuido das Furias, de Ceres, das
Larvas, das Lymphas. .

O termo [urtosus tornou-se, com o tempo, de significação genérica

('1) Legrand da SauUe, Reclierches sur la situation juridique des {aus et
des incapabtee à I'époçue l'amaine. Appendice à l'Interdiction des aliénés, etc.,
p. 461. .
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;para designar a loucura em geral e por isso delle serviu-se a lei das
Doze Taboas.

Nos ultimos seculos da Republica, porém, o influxo que os cos
tumes e a philosophia grega exerceram sobre Roma trouxe a esta
uma concepção nova e mais larga da loucura. Na Grecia, já de
.muito, a medicina hypocratíca tinha libertado a concepção medica
-da loucura, da influencia sobrenatural e divina.

Foi esta a doutrina que consagrou o pretor, quando, dando
-curatela especial aos dementes ou mente-capti, os reconheceu sim
ples doudos, mas doudos de uma especie á parte, que não eram,
-como os furiosi, accommeuidos de loucura geral, mas apenas de
loucura parcial.

A interpretação de Audibert tem por si a perfeita conformidade
em que está com a evolução da idéa de loucura, tanto nos povos
selvagens e barbaros, como nas camadas inferiores dos povos civí
Iizados. Realmente, a concepção theologica da loucura se mantém
nuns e noutros com a mesma feição: divina, nos selvagens e bar
baros ; de espiritos bons ou máos, nas classes inferiores e nos habi
tantes dos campos, dos povos cultos. Para uns e outros, só é loucura
a loucura violenta, de grande arruido, e totalmente inconsciente,
a que bem se applica a denominação de loucura furiosa. E' só mais
tarde, nos povos selvagens, como é só nas classes menos instruidas
dos povos civilizados, que a pouco e pouco si vai completando a
concepção scientifica da alienação mental, que vai tendo acceitação a
idéa de que a loucura não é lncompativel com as apparencías de
lucidez.

Ora, está rigorosamente de accórdo com esta explicação a ovo
Iução da idéa de loucura no direito romano, tal como a expõem
auctores que não se preoccupavam com a sua interpretação.

Assim expõe Troplong: ('l) « Les romains n'avaient originai
rement qu'un seul mot légal pour exprimer tous les genres d'alié
nation mentale, c'était le mot furiosus : c'est celui dont se servait la
loi des Douze Tables. Plus tard on en trouva d'autres.· Julianus
Ulpien et Macer se servaient au Digeste des mots demens, demeruia,
qui reviennent aussi dans le Code. Mente captus est encere écrit
dans plusieurs textes, ainsi que mentis non compos. Lorsque ces
dénominations se furent introduites dans le langage du droit, le mot
[uriosus, bien qu'il conservar quelque fois son sens primitif et général
se restreignit fréquemment au cas de fureur, tandis que demens signifia
les autres genres de folie, aussi bien que mente captus » :

V - O complemento natural de todas as providencias juridicas
.sobre a alienação mental é a verificação scientífica destes estados

(i) Troplong, Droit civil earpliqué, Des Donations entre vits et des Tes
taments, Tome second, Parls, i855, p. 30.
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morbidos. Nãovaleria que se consummisse tempo e espaço com a velha.
preterição de conferir o direito de examinar alienados a psychologos;
como queria Kant, a simples pessoas de bom senso ou aos magis
trados, como queriam Troplong, Coste e outros, si o reconhecimento de
haver, nessa pretenção , manifesto e radical erro de doutrina não
pudesse coexistir, nos tempos que correm, com o cóntrasenso de se
admittir na pratica aquillo que se nega em theoria. Estranha' e aber
rante dos sãos principios da logica, pareceria a doutrina pela qual
se tem o mesmo facto comofalso em principio e como verdadeiro na.
applicação, si não soubessemos que, de ordinario, a rotina é mais.
poderosa do que a razão, que o automatismo do habito c do exemplo.
recebido se rebella e luta por largo prazo contra a nova conducta
traçada pela intelligencia esclarecida e culta.

No direito civil vigente a prova medica é acceita, mas não essen
sencial, podendo ser demandada a nullidade dos actos dos loucos,
« produzindo-se qualquer genero de prova» (Cons. das Leis Civ. de- .
T. Freitas, nota I ao art. 311).

Embora rendendo a merecida homenagem á esclarecida in
tenção do seu eminente auctor, é força reconhecer que o Projecto.
não foi completo na reforma desta anachroníca disposição das Orde
nações.

Dispunha o Projecto primitivo, art. 632; Antes de decidir sobre'
a declaração da incapacidade, o juiz examinará pessoalmente a
pessoa denunciada como incapaz e pedirá, sempre que for possioei;
o parecer de dous alienistas.

A Commissão revisora, no art. 043, emendou dous alienistas-
para profissionaes . .

A redacção do artigo primitivo encerrava, de facto, duas ídéas.
que na pratica annullariam todo o effeito a esperar.

Em primeiro lagar, porque a clausula restrictiva~ sempre que'
for possivel?

E' evidente que, com este recurso, persistirá o stato quo. O que
devia ser a excepçao passaria a ser a regra; apemas daqui por deante·
a allegação de impossibilidade surgiria a cada passo e sob os pretextos.
mais futeis, desde a falta real de um medico na- occasião até ao desejo
do juiz de não se incommodar em mandar fazer a citação do medico,
ainda que visinho.

Esta limitação ou escusa não existe nos seguintes codigos civis.
que impõem a perícia medica. Não curam della o § 4° do art. 317
do Codigo Portuguez, nem o art. 142 do Codigo Argentino, nem °
art. 460 do Codigo Chileno. O Projecto Coelho Rodrigues tornava fa
cultativa ao juiz a exigencia do parecer medico, art. 2.292 ... o juiz.
poderá de o/ficiopedir o parecer de dous facultativos de sua confiança.
quando o motivo allegado for a loucura. Esta redacção que appa
rentemente muito se approxima, differe, pois, essencialmente; da do.
Codigo Chileno, em que é imperativa a obrigação de ouvir a medicos;

o'
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art. 460 ... Y (el juiz) oirá el dictameti de facultativos de su. confiansa
sobre la ecistencia y naturaleza de la demencia .

Diversos codigos como o Francez, o Belga, o Italiano, o Hespanhol,
o Allemão, não se occupam da prova medica. Mas bem se compre
hende que não hão de dispensal-a, ou porque a isso os obrigue a
organização jucliciaria ou processual desses paizes, ou porque assim
o exijam o direito costumeiro e a pratica forense.

E' quasi certo que ao legislador brasileiro tenha dictado aquella
restricção, a allegação tão repetida entre nós, da impossibilidade de
se tornar obrigatoria a perícia medica no Brasil, porque nos centros
do paiz não se encontram medicas que a possam realizar.

Mas é claro que esta consideração não procede. De duas uma:
ou a necessidade de ser .ouvido um medico em juizo, nos casos de
pericia medica, é real e constitue uma medida indispensavel á garantia
dos direitos do cidadão, e então deve ser reclamada em todos os casos;
ou aquella necessidade não é essencial, não é reclamada pela realidade
pratica, e neste caso é justo que seja suppressa da lei. O regimen
creado pelo Projecto é que seria injusto e intoleravel. Primeiro, por
que estabeleceria uma distincção odiosa entre os direitos dos brasileiros
que residem nos centros populosos onde ha medicas, e os direitos dos
brasileiros que residem nos pontos afastados, nos lagares menos popu
losos para anele as vantagens da clínica não attrahem os medicas.
Aos primeiros cerca de uma garantia completa com a audiencia de
peritos competentes; aos segundos recusa essa vantagem. Em se
gundo lagar, porque a pretexto de abrir uma excepção para estes ul
timos, afim de dispensal-os da perícia profissional, de facto torna
manca e falha a protecção aos primeiros que, já que teem a rara feli
cidade, attendida pelo Projecto, de morar em localidade que possue
medico, deviam pelo menos ter o direito de exigir em todos os casos
a perícia profissional e não estarem condemnados a poder ser pri
vados della por simples arbitrio do juiz. Presente-se bem que o Pro
jecto apenas recuou deante do odioso de estabelecer positivamente esta
diíferença entre brasileiros das cidades e brasileiros das villas e dos
campos, e procurou, sem conseguir, disfarçai-a naquella formula
restrictiva .

lIIas quem não vê que esta situação falsa é creada por uma
simples confusão do legislador ?

Si a perícia medica é indispensavel ao pleno exerci cio de julgar;
si é um genero de prova essencial e effícaz, os medicas peritos devem
entrar no mecanismo judiciario ; são rodas integrantes da engrenagem
processual e a distribuição da justiça não póde ficar á mercê da even
tualidade de existir ou estar presente um clinico na séde do tribunal.

Assim como a garantia dos direitos do cidadão exige do Estado
que o governo pague ao jurista de profissão, a quem a clientela da
advocacia não attrahíria a logares remotos, para ir nestes distribuir
a justiça, assim também ella impõe, si a perícia medica é uma ne-

c. c. - Valo II 20



- 306-

cessidade, que se nomeiem, para cada tribunal, medicos peritos offi
ciaes retribuidos pelo governo. E para logo desapparecerá toda a
difficuldade que o Projecto descobriu.

. Mas não se diga que é apenas para resolver o embaraço que po
deria resultar da eventual 'collisão dos interesses medicos da clínica
e da justiça, que se affirma esta necessidade. Ella não é menos po
derosa no terreno da, competencia scientifica,

Clovis revelou, na redacção do art. 232, a comprehensão exacta
da situação, quando exigiu que fossem ouvidos nãoquaesquer me
dicos, mas sim alienistas. E' demonstração feita, em todos os povos
cultos, que a pericia psychíatríca só póde ser realizada por medicos
competentes neste ramo especial da clínica. E como a psychíatría, de
ordinario, não é cultivada pelos medicos que se dedicam á clínica
geral, a consequencia é que não se póde attribuir a qualquer medico
competencia para julgar de questões desta natureza. .

Nestes casos não valem a boa fé e a maior competencia e noto
riedade em outros ramos da arte medica. Demonstram-n'o os seguintes
casos, todos nossos, que o empenho de levar a convicção ao espírito
do legislador me induz a referir.

Um dia, cerca de 10 horas da noite, fui convidado com urgencia
por um medico que tinha sido meu discípulo, para uma conferencia
de caracter medico-legal, com dous distinctos clinicos desta cidade.
Tratava-se de um parente daquelle medico ao qual a família conside
rava demente e que devia assignar naquella occasião um acto de per
filhação de uma moça, com cuja mãe vivia elle maritalmente.

Para attestar ao tabellião o estado de sanidade mental do enfermo
tinham sido convocados os dous clinicos, dos quaes um era ó seu as
sistente. Mas o meu antigo discipulo declarou que só se conformaria
com aquelle juizo, si eu consentisse em lhe dar o meu assentimento.

Os dous clinicos, cuja honorabilidade seria ímpossivel pôr em
duvida, accederam a isso da melhor vontade. Explicaram-me, em
presença do tabellião e do doente, que este tinha tido nos ultimes
mezes diversos insultos apoplectíformes, ficando na occasião do accesso
um pouco perturbado, mas tendo fóra disso a apparencía de um
homem campos sui, embora um pouco deprimido. Pelo que a elles
parecia, como eu ia ver, que se podia admíttír a capacidade para oil
acto civil a que o doente, ainda havia pouco, tinha dado o seu con
sentimento por fórma clara.

Passei a examinar o doente e com sorpresa dos circumstantes a
desaggregação mental era manifesta. O doente estava intoxicado da
palavra syncope: a sua molestia tinha sido uma syncope, como re
medio tinha tomado syncope, era tratado pelo medico syncope. Sabia
responder sim ou não, conforme o sentido indicado pela pergunta;
obrigado aemittir um juizo mais largo para logo o desconcerto mental
se revelava. Foi-lhe impossivel escrever o próprio nome, que pouco
.antes tinha assignado para mostrar ao tabellião ,
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o contraste seria de surprehender si não tivesse facil explicação.
Graças ao repouso em que se tinha conservado o doente nos dous
ultimos dias, como que se havia operado uma composição toda ins
tavel daquella mentalidade combatida em seus alicerces; mas com o
apparato do acto civil, com a repetição dos exames e interrogatorios,
com o esforço mental para acompanhar a desinteIligencia e discussão
entre o seu parente e a familia da moça, e por fim com a minha
espera e o meu exame, aquella apparencia de composição se desfez
como por encanto.

No dia seguinte, requerida a interdicção pela familia, fui no
meado perito com o assistente e lavrámos parecer de paralysia geral,
motivo por que, mais alguns dias, o doente foi internado no asylo.
Assim, a melhor boa fé, a reconhecida competencia em clinica geral
não. são garantia de competencia em psychiatria forense.

Tem esta mesma origem o modo deploravel e deponente da mais
completa ignorancia na especialidade. porque em geral são redigidos
os pareceres de psychiatria forense nos nossos tribunaes, salvo exce
peões muito reduzidas. Não podemos alongar indefinidamente este tra
balho para neUe inserir pareceres desta natureza, de que conser
vamos cópia. Os dous seguintes serão attestados sufflcientes de
incompetencia em psychiatria e em ncuro-pathologia. Em caso de
simples demencía apopletica um perito redigia assim todo o seu exame
psychiatrico: « Em consequencia de demencia por atrophia do lado
direito do cerebro, consecutiva a embaraço na circulação do lado di
reito do mesmo orgão, não se acha no uso e goso de suas faculdades,
de modo a proceder com consciencia e discernimento». Outro redigia:
« No exame todos os orgãos estão em perfeito estado de saude, ex
ce.pto o cerebro, onde notei perturbações intellectuaes, moraes e affe
cnvas, com perda, não completa, da palavra ».

No emtanto, o modo por que Clovis Bevilaqua redigiu o art. 532
do Projecto primitivo seria contraproducente para o effeito que elle
tinha em vista obter. Ouvidos dous alienistas I mas não existindo um
titulo especial de medico alienista, como caracterizar este profis
sional ? Si por alienista convém entender apenas os que teem titulo
legal de especialista, estes se reduziriam aos professores de psychiatria
nas faculdades de medicina, aos directores e medicos dos asylos do
alienados, aos professores de medicina legal. Ora, dado o numero
muito restrícto destes profissionaes, é claro que a formula do Codigo
importaria, na pratica, em excluir a pericia medica, dos exames de
alienados. Neste ponto de vista, a modificação feita, pela Commissão
revisora, de alienistas para profissionaes, foi de real utilidade. Mas o
termo que deve ser empregado no Codigo é o de medicas peritos.

E' preciso que nos convençamos de que, emquanto no Brasil não
se der organização scientifica á pericia medica, os exames periciaes
serão sempre um simulacro sem valor, systema de prova processual
que mais se arrisca a comprometter a vida, a honra e liberdade do
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cidadão, do que concorrer para a punição dos verdadeiros criminosos.
Não é aqui o logar de voltar a esta questão, que tenho tratado larga
mente em diversas publicações (1). Mas tenho o dever de provar que
é justificada a correcção que proponho ao Projecto.

De facto, si é inadmissivel a limitação do encargo da pericia de
psychiatria forense aos alienistas officiaes, porque isso importava em
privar do exame medico tal perícia, tão limitados em numero s~o

aquelles profissionaes; si não é possível commettel-o a qualquer cli
nico, porque a estes falta a competencia especial de alienistas, só a
creação de um titulo proprio de medico perito poderá resolver a
questão. Porque, em primeiro logar, o medico perito de profissão
tem forçosamente competencia em psychiatria , E de facto, nos paizes
onde existe este titulo especial de habilitação se requer ou um attes
tado de frequencia com aproveitamento nos serviços clínicos dos
asylos de alienados, ou provas especiaes dessa especialidade exhi
bidas em exame. Nesse ponto não posso deixar de estar em decla
rada opposição ao modo de pensar do meu illustrado mestre e cQI
lega Sr. Dr , Souza Lima (2): « Ora, escreve elle, a latitude extrema
desta expressão (louco de todo o gene7'o ) exigiria, para a necessária
instrucção dos peritos, o estudo aprofundado de toda a pathología
mental, o conhecimento preciso de todas as formas e modalidades
clinicas das diversas psychoses, e é isso que eu entendo, de accôrdo
com tratadistas modernos, exorbitar dos limites propriamente da me
dicina legal, para cahir no domínio de uma especialidade que, pelas
relações que guarda com essa outra sciencia, o medico legista póde
e deve, sempre que for possível, cultivar e praticar, mas não é obrigado
a fazel-o; pelo que tamhem não deve julgar-se forçado a servir de
perito quando se tratar de questões de pura psychiatria, como são
muitas das que affectam a responsabilidade civil e outras vezes
também a imputabilidade criminal».

Não ha duvida, que se deve fazer sentir em medicina legal
aquella mesma lei de progresso, que, em nome da divisão do tra
lho, operou a repartição da clínica em especialidades distinctas ,
Abrangendo a medicina legal todos os departamentos da medicina,
o medico perito só poderia ser igualmente competente em todos elles,
si pudesse realizar o saber e a pratica encyclopedícos que se contesta
ao clinico, com bons fundamentos confirmados pela realidade pratica
que sanccionou a creação das especialidades medicas. Daqui resulta
que tambem o medico legista deve, tem obrigação de especializar-se
neste ou naquelle ramo da arte medica, sob pena de ser um simples
dilettantesem autoridade em departamento algum.

. (1) Nina Rodrigues, E::cercicio da medicinct publica, « Brasll-àledico ll, 1893.
O problema metiico-jiuliciario : sua solução no Brasil, « Revista Brasileira ",
:1898.

(2) Souza Lima, Tratado de medicina legal, Rio de Janeiro, i89±, p. 331.
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Mas, assim como na clínica as especialidades suppõem uma in
strucção medica basica e fundamental, também não se compre
henderia especialidades em medicina legal si para a disciplina não
houvesse um terreno hasico do qual pudessem emergir as especia
lidades dos medicas peritos. Si a medicina legal não possuísse
domínio proprio que a extremasse da medicina clínica, ella não teria
razão de ser como disciplina á parte. Pois bem, este domínio próprio
da medicina legal, que lhe dá methodos de estudo completamente
diversos dos da clinica, que lhe faz encarar as questões medicas por
prisma dífferente e em que a sua missão não é mais, como a desta,
curar o doente, mas habilitar o juiz a avaliar o çuanturn medico do
damno que o crime causou á victíma e á sociedade; esse dominio
é o de um mediador entre a clínica e o tribunal. Tal missão requer
conhecimento de direito e de jurisprudencia, que o clinico mais no
tavel póde perfeitamente ignorar e ás mais das vezes ignora, de modo
que póde acontecer que todo o saber medico do clinico mais afamado
difficilmente aproveite ao juiz, ao passo que a este póde esclarecer
sufflcientemente um medico perito de conhecimentos clínicos muito
inferiores. E', no emtanto, para fazer convergir, em beneficio da appli
cação da lei, as competencias especiaes do clinico e do medico legista,
que nas perícias medico-legaes se deve exigir sempre a associação,
ao medico perito, de um clinico daqueUa especialidade em que o
perito não se sentir sufficientemente habilitado. E isto não se dará
só com a clínica psychiatrica, mas com todas as especialidades clinicas.

Ora, a funcção de julgar se reduz em ultima analyse a um pro
blema de psychologia pratica: apurar e medir a responsabilidade
do transgressor da lei. Mas, sendo a insanidade mental a mais po
derosa derimente da responsabilidade e da capacidade, e ao mesmo
tempo, na sua qualidade de estado morbido, da alçada immediata da
apreciação medica, comprehende-se que é a perícia psychíatrica
aquella a que cabe a precedencia sobre todas as mais, - medicas ou
outras, - porque é aquella que mais proxima está da funcção do
juiz a quem toca reconhecer a existencia de um crime ou a validade
de um acto civil, afflrmando a responsabilidade inteira ou a plena
capacidade do agente. E' intuitivo, pois, que a psychiatria forense
é a pedra angular da perícia medica e a exigencia da phreniatria na
instrucção do medico perito a condição de sua capacidade para a
comprehensão do serviço que delle exige a justiça. E' depois della
que vem a necessidade subsidiaria, mas em nada menos importante,
de competencia em outros dominios da medicina legal. De sorte que
o estudo da psychiatria forense deve ser considerado não só como pre
paro basico da medicina judiciaria, mas ainda como condição funda
mental da boa comprehensão do papel de intermediario entre a clínica
e a justiça, que tem de exercer o perito.

Comprehender a medicina legal de outro modo, é desconhecer-lhe
a autonomia de disciplina á parte, possuidora de methodos de estudos
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especiaes. E' persistir naquella illusão, infelizmente ainda hoje muito
corrente em medicos e juristas, que justificava adesestima da me
dicina legal por parte de jurisconsultos da estatura do Troplong.
Não é sinão o desconhimento da especialidade medico-legal, o que se
contém neste juizo seu: « Je suis loin de refuser le témoignage des
médecins : je le considere même comme três-digne d'attention ; cal'
c'est celui d'hommes exerces et d'observateurs savants. Mais leur
jugement ne saurait toujours être le jugement du magistrat: nos
points de vue sont trop différents pour conduire au méme but.
Les médecíns sont préoccupés du soin de guérir; nous du soin de Ia
liberté des hommes et de la síncérité des actes de la vie civile » •

Si isto é verdadeiro da medicina clinica, não é, não póde ser da
medicina legal. O medico perito que não tiver uma idéa clara e precisa
do dever e intenção do juiz e das exigencias da lei, por mais notavel
que seja como clinico, é forçosamente um perito incompetente.
\ E' facil demonstrar agora que os defeitos da perícia psychiatrica

tal como existe entre nós, sem regulamentação, sem exigencia da pre
cisa competencia dos peritos, não pecca sómente pela insufficiencia do
preparo em psychiatria, mas igualmente pela incompetencia em medi
cina legal, pelo completo desconhecimento das suas regras e principios:

Não ha muitos annos, um advogado solicitou o meu parecer
sobre o valor medico-legal dos relatorios de peritos que, no exame de
um supposto alienado, tinham divergido, affirmando uns, negando
outros, a existencia da molestia . Foi facil demonstrar que os do
cumentos careciam de todo e qualquer valor scientifico e que por elles
seria impossivel apurar a verdade. Ganha a questão, o advogado,
que tinha interesse em que o paciente fosse julgado capaz, con
fessou-me que elle era manifestamente. mentecapto e que só a falta
de pratica dos peritos, propositalmente perturbados durante o exame
em audiencia, poderia ter dado aquelle resultado.
. Em caso muito semelhante, dous peritos, depois de exame judicial,
forneceram á parte um documento gracioso, em que fazem a seguinte
declaração: « notamos sobretudo os dous factos seguintes (que não
mencionamos em nossos pareceres devido ao atropelo da occasião, á
exaltação dos animos das partes litigantes, tendo sido agitada a sessão,
na occasião de vir o paciente á sala onde se achava o juiz, em audi
encia, aberta especialmente para tal fim) lJ, etc. Não precisa mais para
attestar completa ígnorancia das regras de uma pericia medico-legal.

Mas, pois que não possuimos ainda uma classe especial de me
dicos peritos, convirá que o Codigo Civil, dando ao termo peritos
medicas o seu sentido corrente, de medicos nomeados pela justiça,
prepare e indique a reforma que neste particular, mais tempo, menos
tempo, se ha de Operai" em nossa organização judiciaria.

E essa reforma, que será o coroamento da organização da prova
processual, tem de consistir na creação de medicos peritos profis
sionaes, com instrucção e titulo especiaes ,- Dr , Nina Rodrigues.
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Dr. Worres Netto

(DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS)

Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros - Rio de Janeiro,
12 de agosto de 1901. _

Exmo. Sr. - Tenho a honra de remetter a V. Ex. dous exem
plares de cada um dos relatorios parciaes já apresentados á commissão
deste Instituto encarregada de dar parecer sobre o Projecto de Codigo.
Civil do Dr , Clovis Bevilaqua, a convite da Camara dos Deputados..

Exmo. Sr. Dr, J. J. Seabra, M. D. Presidente da Commissão
Especial da Camara dos Deputados.- O Presidente, Dr, J. E. Sayão
de Bulhões Caroalha,

Observações pelo Dr. A. J. Rodrigues Torres Netto, sobre o Projecto do Codigo.
Civil revisto pele. Commissão

PARTE GERAL

TRABALHO APRESENTADO AO 'INSTITUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS

Apresentando o Sr. ministro da Justiça ao Sr. Presidente da
Republica o Projecto do Codigo Civil, trabalho do Sr. Dr , Clovis
Bevilaqua, revisto por uma Commissão, fel-o preceder de uma ex
posição, onde, além do mais, se lê: « Sómente o Brasil não tem um
Codigo Civil! O seu codigo são as Ordenações Philipinas já. repudiadas

.pelo proprio Portugal, e que contam approximadamente tres seculos
de exístcncia l » Mas, deveria ter accrescentado - « convém que o
tenha, si não superior, igual aos dos povos cultos. Ao inverso é mui
preferível não haver codigo ».; palavras da Commissão incumbida de
dar parecer sobre o Projecto do Dr, Felicio dos Santos.

E pezaroso devo dizer que, antes as Ordenações, a despeito dos
tres seculos de existencía, do que o Projecto que, apresentado ao
Governo, foi objectode exame: deficiente, obscuro, com relação gram
matical e juridica detestaveis, sendo cópia sem critica deste ou
daquelle codigo,- não haverá exagero em se asseverar que o referido
Projecto será tudo menos um Projecto de Codigo Civil.

. /
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Mas foi elle revisto por uma Commissão de bem escolhidos
jurisperitos brasileiros; e teria conseguido elIa corrigir o Projecto de
modo a poder ser acceito?

Não hesito em responder pela negativa.
O Proj ecto não podia ser corrigido, taes são os seus defeitos.

O que cumpria era fazer novo Projecto ; mas tal se tornava ím
possivel no prazo de quatro mezes, tantos quantos despendeu 11 Com
missão em formular o parecer.

Não foi pouco o trabalho em corrigir a redacção grammatical,
porque não exagero dizendo : raro é o artigo que podia ser con-
servado como havia sido escripto. .

A Commissão expurgou os vicies da linguagem salvando a gram-
matica, tantas vezes sacrificada. .

Mas, ficou nisso.
Da redacção jurídica descurou-se ,
Assim tambem deixou que a deficiencia do Projecto se mantivesse,

e que certas figuras de direito continuassem a ser mal representadas.
A parte geral, a que me tocou por sorte, foi, pode-se dizer,

guardada como no Projecto , Si procurou a Commissão corrigil-a sob
certo ponto de vista, deixou muito a desejar debaixo de outros pontos.

TITULO PRELIMINAR

A' referida parte geral antepõe-se um titulo denominado preli
minar, e substitue a chamada lei de introducção ao Codigo Civil Bra
sileiro, que havia sido dividida em duas partes: uma sob a epigraphe
« Disposições geraes n, e outra sob a de « Disposições relativas ao
Direito Internacional Privado».

Mas, noto desde já que no art. 4° ha disposição alheia a um código
civil. .

E' reproducção do primitivo Projecto (artigo sob o mesmo numero)
que copiára o Projecto do Sr. Dr , Coelho Rodrigues.

Cogita-se de abuso, qual o da demora da publicação officíal da lei
ou da sua occultação (?) ; cogita-se, portanto, de facto que melhor iria
no Codigo Penal; cumprindo accrescentar que o disposto no citado
artigo ficou sem sancção.

E o art. 5°, que outra causa não traduz sinão o preceito consti
tucional sobre a não retroactivídade da lei, devia guardar o disposto da
nossa Carta, ficando assim dispensado o falIar em direitos adquiridos,
actos jurídicos já perfeitos, e cousa julgada; poupando-se até ao tra
balho de definir o direito adquirido pelo modo por que o fez, isto é, o
que o titular ou aIguem por elle já póde exercer.

E' o idemper idem.
E não sendo absoluto o principio da não retroactividade da lei;

tendo elle restricções inevitaveis , era de esperar da Commissão que
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'melhor regulasse as referidas restricções. Em vez de acompanhar o
Projecto objecto de revisão, melhor teria' feito acompanhando o Pro

.jeoto, si não do conselheiro Nahuco, o de Felícío dos Santos, que neste
se inspirou.

Não é só á lei interpretativa e á que diz respeito ao estado das
pessoas que não se applica o principio da retroactividade . Não se
applica também á lei de organização judiciária, á do processo, á da
prescripção não preenchida e outras mais; sendo para estranhar que,
havendo sido regulada a prescripção segundo novos moldes, não hou
vesse ao tratar da mesma prescripção, nem siquer procurado a Com
missão estabelecer disposição transitoria, o que se não deu com o Pl"O
jecto, objecto de revisão (1).

Depois de dispôr sobre retroactividade, isto é, de dispór sobre a
applicação da lei no tempo, se procura estabelecer regras sobre a re
vogação e derogação da lei, para depois passar á applicação della no
espaço, segundo o titulo pomposo do Projecto primitivo ({ Disposições
relativas ao Direito Internacional Privado».

Mas, o Projecto primitivo tanto baralhou o seu chamado Direito
'Internacional Privado que a Commissão, porque o quiz acompanhar,
mal poude disfarçar a desordem, que naquelle se manifesta.

O trabalho devia ter sido todo novo, desde que os moldes eram'
máos ; e como isso se não deu, o Projecto apresentado pela Commissão
incorre em censura.

Não tendo o projecto do Sr. Dr . Clovis systema, acontece que
ora diz, ora desdiz; e no mesmo defeito incorre ri, Commissão .

Da applicação da lei no espaço é reguladora a nacionalidade:
assim o Projecto , a.ssim a Commissão - « A lei nacional da pessoa
rege o seu estado e capacidade» - art. 20 do Projecto da Commissão .

Quando, porém, regula o casamento do estrangeiro no Brasil,
'esquecendo-se a Commissão do que havia antes escripto, manda appli
'cal' a lei brasileira « quanto aos impedimentos e formalidades preli
minares, e mais requer que o estrangeiro prove se achar em condições
de contrahir casamento segundo a sua lei nacional» (art. 25). _

Si a capacidade da pessoa regula-se, porém, como antes se deter
mina pela lei nacional (art , .. ) não devem, pelo menos, os impedi
mentos da incapacidade dos esposos para contrahirem casamento
alcançar o estrangeiro. E si ha uma capacidade qual a de direito,

.que deve escapar á lei estrangeira, si ella tem de ser regulada pela
lei do paiz onde o acto ~e pratica, diga-se isso mesmo, mas por modo
claro.

(1) O Projecto Clovis, não obstante a epigraphe « Disposições geraes J) (?)
não deixou de guardar dons artigos sobre disposição transítoría, quanto á
prescripção extinctiva, emquanto a Commissão os supprimiu Assim, porém,
não devia proceder: sim deveria ir além, como no Projecto Felicio, onde a
matería está bem regulada (arts. 10 a 15).
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Que ha capacidade de facto e que se regula pela lei nacional, <3'
ponto de que mais se não duvida; mas o mesmo se dá com a capa
cidade de direito?

Savigny, que identifica as duas capacidades sob a denominação
capacidade de obrar, que considera a lei do domicilio (e não a da
nacionalidade) como determinante da referida capacidade de obrart

não deixa de oppór limites ao principio. - « Jusqu'ici nous avous con
sideré le droit local du domicile comme determinant en général la.
capacité d'agir , .. il s'agit maintenant de poser les limites de ce 'prin
cipe, c'est-â-dire, d'indiquer les cas ou il cesse d'étre applicable ».
Ora quaes serão esses casos em relação ao casamento ? Fazendo e11'
observações sobre o Projecto do Sr. Dr , Clovis (observações que,..
presentes á Commissão, foram depois publicadas na Revista de Juris
prudencia, n . XXXIII, de julho de 1900) disse, a respeito do casa
mento, que cumpria bem distinguir os impedimentos dirimentes dos:
impedientes.

A observação não foi acceita, e o Projecto passou como estava
escripto.

Houvesse, porém, ella sido acceita, teria a Commissão podido
acompanhar a doutrina, dispondo então que o impedimento dirimente
reconhecido pela lei brasileira, estendia-se ao estrangeiro que quizesse
contrahir matrimonio no Brasil. « Nos paizes em que a polygamia é
estabelecida, diz Savigny, quando estabelece os limites ou excepção a
regra sobre a capacidade, um homem casado póde contractar muitos
casamentos; mas, o juiz de um Estado Christão recusa a taes actos a
protecção da lei; e assim elle applica não o direito do domicilio da
pessoa, mas o de seu próprio paiz .» Estender, porém, ao estran
geiro todos os impedimentos da lei brasileira; e ainda mais procurar
syndicar da sua lei nacional, é querer fazer boa applicação de tudo,.
menos da lei no espaço

O casamento do estrangeiro no Brasil passará até a constituir um
tormento.

. Distinguindo a Commissão (si bem que empregando outras pala-o
vras) os direitos e obrigações dos conjuges estrangeiros quanto ás.
pessoas e quanto aos bens, dispõe que um caso é regulado pela.
lei nacional do marido, e .um outro pela lei do primeiro domicilio,
conjugal. Alli a nacionalidade, aqui o domicilio! ! O motivo de disso
nancia não posso explicar. E menos posso explicar o que se dispõe:
no art. 28:

« Si o casamento for celebrado perante o representante consular
ou diplomatico do paiz de origem do marido, será a lei nacional deste,
na ausencia de declaração em contrario, a reguladora do regimen ma
trimonial dos bens».

E como teria o caso sido bem regulado, si a Commissão em vez
de se inspirar no Projecto a corrigir, o houvesse corrigido dispondo

. os direitos quanto ás pessoas serão regulados pela lei brasileira, e os.
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que dizem respeito aos bens pela lei nacional ; ou mesmo se quizesse
dar ganho de causa á lei nacional do estrangeiro, a applicasse embora
a um e outro caso. Tudo se simplificaria, e a Commissão evitaria a
pecha de contradictoria.

E continuando a contradizer-se determina quanto á tutela (art. 29)
que será regida pela lei nacional ; para depois determinar (art. 30, § 2°)
que a mesma tutela será regida pela lei brasileira, si o tutor residir
no Brasil.

Terá parecido á Commissão que ella podia regular a tutela do
estrangeiro não residente ou domiciliado no Brasil ?

E como não tivesse querido alterar a ordem do Projecto quanto ao
denominado Direito Internacional Privado, a Commissão, depois de
estabelecer regras do estatuto chamado pessoal, regula o estatuto
chamado real iiocus 1'egitactum), para depois voltar ao estatuto pessoal.

E no que diz respeito ao referido estatuto real não me agrada a
redacção juridica .

Bens moveis de localização permanente é phrase que o Direito
não emprega, nem se encontra no Projecto Clovis; assim tambem não
vejo porque a Commissão, em relação aos bens moveis, emprega a
phrase lei pessoal do proprietario, Tudo se simplificaria si se hou
vesse disposto: os bens immoveis situados no Brasil e os moveis
que ahi se acharem são sujeitos á lei brasileira. .

Assim tambem não me agrada a redacção do art. 34" onde se
regula o acto jurídico (inter-vivos e causa mO'l'tis) e assim concebida:
« As obrigações convencionaes, assim como as que se originam de
declaração unilateral da vontade».

A phrase obrigações conoencionaes é copiada do Codigo Civil
Francez, que confunde obrigação e contracto, pelo que tem sido
objecto de censura; e bem apurada a syntaxe a segunda parte refe
re-se tambem ás obrigações convencionaes. As que, isto é, as obri
gações convencionaes que se originam, etc., etc. : quando parece
que a Commissão quer se referir ao contracto (acto inter-vivos) e ao
testamento (acto cauea-mortisi.

E si assim é, diga-se, com toda a clareza, que a validade e a
nullidade dos actos juridicos (inter-vivos ou causa-mortis) serão re-
guladas : .

a) quanto á capacidade dos agentes (capacidade de facto) pela
lei nacional destes;

b) quanto á capacidade de direito (sobre capacidade de facto e
de direito - V. Esboço Freitas, arts. 23 a 29), e quanto ao objecto,
modo e vicios de substancia dos mesmos actos, pela lei brasileira;

c) quanto á forma e solemnidade dos respectivos instrumentos
publicos ou particulares, pela do logar onde os actos se passaram
(V. Esboço cir., arts. 849 a 8~H).

Adaptaria, substituindo o domicilio por nacionalidade, o referido
Esboço, a despeito do que ensinam alguns doutores, que, apenas, dis-
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tinguindo o fundo e a forma, applicamáquelle a lei dos contrahentes-
e a esta a lei do logar , .

As disposições do Esboço me parecem, porém, mais acceitaveis.
Mas, acceitem-se ou não, o que se não póde é deixar o Projecto revisto
sem nova revisão; tanto mais quanto dispõe que éa lei do logar
onde o acto é celebrado que regula a substancia deste, salvo oífensa
ao direito nacional dos pactuantes e a ordem publica, art. 34, lettra A,
que, além de inintelligivel, emprega a palavra substancia designando
forma, para depois no art. 38 empregai-a no verdadeiro sentido .

Em todo o acto distingue-se parte substancial (interna) de parte
formal (externa), dividindo-se aquella em parteaintrinsecas e partes ha
bilitantes , ou segundo a linguagem de alguns doutores: formaiidades
intrínsecas e habilitantes, referindo-seaquellas ás condições relativas
ás partes contractantes, como as que dizem respeito á capacidade; e
estas, quer ás que se conteem no acto, quer ás que respeitam o objecto.

E' preciso accresoentar que o art. 38 dispõe: - « A fórma do
testamento é regulada pela lei do logar em que é feito; e a substancia
pela lei nacional do testador vigente ao tempo de sua. morte», em
quanto que no citado art. 34, lettra A, ficou disposto, que as obriga
ções que se originam de declaração unilateral da vontade serão re:
guladas pela lei do loçar.

Ora, o testamento é uma declaração unilateral de vontade; e como
regular a sua substancia?

Segundo um artigo, pela lei do logar; segundo outro, pela lei
nacional! !

Querer-se-ha, porém, sob a phrase - declaração unilateral de
vontade, se referir á doação? A Commissão esqueceu-se então que
considera a doação como contracto, e portanto, deve estar compre
hendida entre as chamadas obrigações convencionaes. No Projecto
primitivo não poucas vezes a linguagem é inexacta, e a Commissão não
se lembrou que linguagem inesacta não póde conduzir a idéas exactas.

Não devo proseguir : o que está dito é quanto basta para se co
nhecer dos graves defeitos do Projecto, a despeito da revisão; comtudo,
não posso deixar de observar que, como a applicação da lei tem logar
no tempo e no espaço, devia o Projecto se occupar dos effeitos em um
e outro caso.

Devia, pois, também cogitar do tempo, cujos effeitos não tendem
sómente a impedir a retroactividade das leis; e assim cumpria ter ge
neralizado o disposto sobre o modo de computal-o, como procedeu
Freitas, como fez Nabuco, havendo antes assim procedido o Codigo
do Chile, arts. 48 e seguintes.

E já que tinham de ser estudados os effeitos da lei, em um e outro
caso, nova forma teria de ser dada ao titulo que se denominou « Preli
minar»; e para obtel-a nem mui esforço se fazia preciso, desde que ba do
nosso bom jurisconsulto Nabuco escripto sobre a publicação, effeito e
applicação das leis no Brasil (Proj. Tit., Preliminar, arts. 1. a 11.8).
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PARTE GERAL

A Commissão começou por copiar o Projecto no seu art. 1°, es
crevendo « deveres» em vez de « obrigações », e não se lembrou que
um codigo civil vae além do que no referido artigo e numeras foi apon
tado. Nem mesmo ha correcção na phrase - « direitos e obrigações
(não « deveres» como está escripto) das pessoas naturaes e juridícas
entre si». .

Como com um rasgo de penna ficam limitados os direitos que um
codigo civil tem de regular! I

Nem também se póde apprehender o que quer exprimir a phrase
- « entre si».

Não é menos torturada a redacção jurídica no n. 2 do citado
artigo - « os direitos e obrigações das mesmas pessoas sobre as cou
sas ». Obrigações sobre causas! !

Direito sobre a causa é o direito chamado real (causa como objecto
immediato); e a obrigação correspondente é de ser elle respeitado por
todos, pelo que se diz que não ha obrigação positiva de individuo de
terminado, mas a obrigação negativa de todos de não perturbarem
aquelle que tem o direito no exercício do poder que lhe é attribuido.

E depois quem diz direitos diz obrigações, porque a todo o direito
corresponde uma obrigação

Parece que o-Projecto Clovis quiz acceitar a divisão: direitos pes
soaes e direitos reaes; mas, não querendo dizer a causa como devia,
tendo preferido o circumloquio, veio a dizer o que não devia, tendo
deixado de dizer o que queria; e a Commissão o acompanhou! !

DAS PEssoas

Sem fazer a divisão annunciada no titulo que guarda o n. 1, o
Projecto revisto começa por declarar que todo o ser humano é capaz
de direitos e de obrigações.

Mas só o ser humano?
Capaz de adquirir direitos é a pessoa.
O Projecto esqueceu que, além do homem (pessoa physica ou na

tural) ha a pessoa chamada juridica, pouco importando que os direitos
daquelles sejam mais extensos que os desta. O que é um facto é que
tanto uma como outra são capazes de direitos. .

E, sem fazer a divisão referida, passa logo a regular as pessoas
naturaes, estudando a incapacidade dellas, que devide em absoluta e

~. relativa, tendo, porém, antes disposto sobre a personalidade do nascituro
(art. 4°).

Empregou-se muita parcimonia ; nem o que se escreveu está bem
disposto.
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Sendo as pessoas naturaes, capazes e incapazes, devia ter sido de
terminado quaes fossem ellas, procurando em secções differentes oc
cupar-se de cada uma. O nascituro teria .a sua secção; ficando quanto
a elle dispensado o que se dispõe no art. 4°, por demais laconico.
Assim tambem os outros incapazes, como o menor, estabelecendo-se
então os casos de impuberdade e de puberdade, e dahi subindo até a
maioridade.

E desde que se procurou estudar as qualidades e attributos que
influem de uma maneira geral sobre o estado jurídico das pessoas
naturaes, não devia ter sido passado em silencio o parentesco, que é '
de applicação geral.
/ ,O estudal-o ao tratar da família, é querer dar-lhe applicação es

pecial, quando elle se applica na mór parte dos assumptos da lei civil
(Goudsmith, C. dos Pandectas, § 29, V. nota).

Acompanhe-se, portanto, o Codigo do Chile e outros, como o Ar
gentino.

Assim o Esboço e o Projecto Nabuco; assim os escriptos dos Bo
manistas que não acompanharam a divisão das Institutas , V. tam
bem Anídts,Pand. (Trad. Sarafini), § 39.

Não se deveria, outrosim, deixar de melhor regular o que con
stitue principio, o que constitue fim da pessoa natural, regulando
ao occupar-sé daquelle, a existencia antes do nascimento, o tempo
de prenhez (o maximo e o minimo) e o nascimento e quanto a este
.regularia o fallecimento que se prova e o que presume, como dada
a ausencia.

DAS PESSOAS JURIDICAS

A Commissão procurou corrigir o texto, dando-lhe melhor re
dacção ; o mais do Projecto, pôde se dizer, ficou como estava. ,Mas si
ha materia em que o Projecto Clovis foi infeliz, é a que diz respeito ás
pessoas jurídicas.

Antes o actual direito com as suas lacunas do que o Projecto
com a sua desordem e que a Commissão manteve.

As pessoas juridicas são ou de direito publico ou de direito pri
vado. Entre aquellas enumeram-se a União, os Estados; os munici
pios, e entre estas as sociedades civis' e as fundações, e as sociedades
commerciaes. .

Basta o enunciado para se apalpar que não se vai bem, Excluidas
as pessoas juridicas publicas, só nos resta como privada o que está
apontado?

O direito romano reconhece como pessoas jurídicas, pessoas mo-
raes ou civis, como se lhes queira chamar: '. .

« As corporações, os estabelecimentos de benefícencia ede utili
dade publica (Pi03 causã]) a herança jacente e o fisco.
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Sociedade (a reunião de duas ou mais pessoas que se obrigam a
pór em commum bens para fins de maior lucro) em regra não consi
dera o mesmo direito como pessoa jurídica o

O nosso actual direito reconhece expressamente as sociedades que
se regem pelo Codigo do Cornmercio, como pessoa jurídica. E quanto
ás sociedades civis, guardam ellas a fórma das commerciaes, reputam-se
personificadas (Boistel, Princ , de Direito Commercial, 3a ed . n. 167,
segunda questão- Alors ces sociêtés (civis) sont-elles des personnes
morales? ) . .

Mas a Commissão, seguindo o Projecto primitivo, expressamente
reputa a sociedade civil como pessoa moral ou jurídica si devidamente
inscripta (art. 20) o

O que é porém a sociedade civil?
Será a que tão sómente está regulada nos arts. 1.5S5 e seguintes,

isto é, será sómente a sociedade ordinaria ?
Ou sob essa-denominação também se inclue a corporação?
Si sim, '0 Projecto incorre em censura porque altera a linguagem

'Sem tal se fazer preciso : antes cumpria guardar a que se tornou te
chnica o Si não, teremos então que, em materia de pessoa jurídica
.retrocedemos.

Accresce que a corporação, como genero, poderia comprehender a
sociedade; emquanto esta, como espécie, não poderia comprehender
aquella.

Parece escusado dizer que a chamada fundação (ou estabeleci
mento de beneficencia e utilidade publica) não se póde confundir com
corporação (universitas).

Aqui a uma reunião de pessoas naturaes que se associam para
um e mesmo fim; alli se affectam por legado ou doação bens a um
fim beneficente ou a outro destino licito, comtanto que não seja pura·.
mente passageiro o •

Porém, maior difflculdade apparece quando se passa a estudar « a
sociedade civil com personalidade jurídica (é a epigraphe) arts. 23 a 29 ».

A Commissão acompanhou (salvo ligeiros retoques) o Projecto ;e
a Babel, em que este collocou o interprete, não veio portanto a des
apparecer .

O que constitue sociedade civil com personalidade juridica ?
O art. 23 (primeiro artigo com que se abre a secção) dispõe

sobre sociedade de seguro, montepio e sociedades destinadas ao forne
cimento de generos alimentares para o fim de sujeital-as á prévia au
torizaçâo da União, ou do governo dos Estados, conforme o caso; e
feito isso passa a estabelecer regras que nada esclarecem.

E' assim que no art. 24 dispõe que as sociedades organizadas com
pessoas jurídicas teem exístencia distincta de seus socios, Sem fazer ca
bedal da phrase - sociedade organizada com pessoa jurídica, parece
que só se vem applícar á sociedade regra que é commum a qualquer
pessoa [uridica : unioersitas distat a singulis o
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E depois de assim dispór, passa, suppondo sociedades sem perso
nificação, .a determinar que esta se rege pelas disposições da parte es
pecial relativas á sociedade « valendo todavia como contracto entre os
socios;e os actos juridicos praticados em nome dclla obrigarão o seu
autor pessoalmente em relação a terceiro».

Temos palavras de mais e disposição algum tanto subversiva dos,
proprios principias estabelecidos na parte especial.

Valerão, todavia, como contracto. '
Mas porque não ser assim, si se remette á referida parte especial,

em que se regula o contracto sociedade?
« Os actos juridicos praticados em nome da sociedade só obrigam

o seu autor. »
Mas, si ha o contracto e si nelle tiver sido regulada a responsa

bilidade de quem houver praticado os denominados actos juridicos,
ainda tal se dando, a responsabilidade continua sendo do seu auto?'?
E tendo sido expresso que os actos juridicos do autor não obrigam a
sociedade, obrigarão os actos não juridicos, os actos illicitos? Inclusio
unius, exclusio alterius?

Agora attenda-se que na mencionada parte especial suppõe-se ,
dada gerencia por parte de um socio, obrigada a sociedade pelos actos
praticados pelo mesmo socio.

O Projecto primitivo copiou, e a Commissão o acompanhou sem
critica, o Codigo Allemão, que na enumeração das pessoas jurídicas não
inclue a sociedade ol'dinaria ou simples.

Elle regula as associações (associations segundo a trad ucção fran
ceza) que comprehendem as chamadas corporações, e as sociedades
anonymas, e as fundações, umas e outras dependentes porém de au
torização do Governo.

E quando umas e outras não se personificam, valem então como
sociedade ordinaria, que. não é considerada pelo Codigo Civil Allemão
como pessoa juridica ; ao contrario do que dispõe o Projecto, que só.
exige para que a sociedade constitua pessoa jurídica que registre o con
tracto, ad instar do Codigo Commercial,

Attenda-se mais que na referida parte especial se remette á parte
geral quanto ás sociedades de fins economicos ou fins ideaes que ti
verem personalidade juridica ; emquanto que, nesta mesma parte
geral, se determina que a dissolução das sociedades de fins eco
nomicos não comprehendidas no art. 23 rege-se pela parte especial
(art. 26). '

Ora, o citado art. 23 só se refere a certas sociedades anonymas,
regulando o citado art. 26 a dissolução das referidas sociedades.

Como nos entender?
E diga-se que a Commissão esqueceu se referir a patrimonio,.

condição essencial para que uma associação seja pessoa jurídica: pa
trirnonium uniuersitatis,

Si cumpre distinguir a pessoa juridica de fim economico, da que
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é de fim e de bem commum , cumpre, porém não esquecer que uma e
outra teem patrimonio: o idealismo puro não crêa pessoa jurídica.

E em um codigo, onde as palavras se devem pesar como diamantes,
não se póde empregar a phrase « sociedade de fim idéal » para desi
gnar a corporação, isto é, os hospitaes, as misericordias, etc.

Ainda mais: o que constitue em um codigo parte geral, o que
constitue parte especial, não foi pelo Projecto Clovis bem apprehendido;
e a Commissão pela angustia do tempo não lhe póde ir á mão.

E' assim que na parte geral, no tratar das pessoas juridícas ,
cumpre determinar quaes sejam ellas, passando depois a estabelecer
regras, mas para as ou que não occupam logar na parte especial, ou
estão regidas por legislação propria. I

E chega-se ao resultado que a parte geral só tem de cogitar das
corporações e fundações ou estabelecimentos de utilidade publica ..

A sociedade, si civil, fica regulada na parte especial; si commer
cial, na lei commercial ; e a União, os Estados e os municípios, pelas
respectivas legislações.

Emfim o Projecto da Commissão pouco adeantou ao Projecto pri
mitivo; e tudo se saberá, menos o que é uma pessoa juridica . A con
fusão continúa, emquanto para fazer desapparecel-a bastada seguir-sé
o Projecto Nabuco, que com rara habilidade aproveitou-se do Esboço
Freitas. I

O trabalho estava feito e fácil seria accommodal-o á nova ordem de
idéas do Projecto; assim registro em vez de autorização de Governo;

E si tivesse de escolher entre o actual Projecto, a despeito das,
emendas da Commissão e o Projecto Dr , Coelho Rodrigues, não hesi
taria.

Este, si-não brilha pela forma, si no fundo merece reparos, não se·
tornou pelo menos ambiguo quanto á classificação das pessoas juridicas ;~

bem distinguiu a sociedade da corporação, c',não se intrometteu na
parte geral a regular aquella, tendo feito a remissão para o logar proprio.
- parte especial quanto ás sociedades civis, e lei commercial quanto
ás commerciaes.

E ainda escolheria o referido Projecto Dr. CoelhoRodrigues quanto
ao que está disposto sobre fundações, si bem. que, para regular as pes
soas juridicas , não se faria preciso estudar a fundação em secção ou
capitulo separado.

Si é uma verdade que ha regras especiaes a esta ou áquella pessoa
jurídica, não é menos verdade que ha regras que são communs, Assim,
seria de melhor methodo regular a pessoa juridica sob a mesma epi
graphe, procurando, depois de apontar as regras de applicaçãocommum,
estabelecer as que, dizendo respeito a uma, não teriam de se applicar
a outra. ,

Em relação, por exemplo, ao fim da existencia da pessoa jurídica,
dispôr em relação á fundação que deixa de ter existencia si se extin
guirem os bens destinados á sua manutenção (Cod. do Chile, art. 564).

c. c. - Voi. II :21
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. O que é um facto é que tanto se quiz apurar a respeito das fun-
dações que afinal nada se apurou, antes tudo se baralhou.-

Parece até que não foi bem comprehendido o que seja uma fun
dação ..« No acto constitutivo da fundação deve o seu instituidor, seja
pessoa natural ou jurídica, fazer-lhe dotação especial de bens livres e
desembaraçados e declarar não só o fim a que a destina como também
o modo pelo qual ella deve ser gerida. »

No art. 2.034 se dispõe, porém: a disposição para creaçâo de
uma fundação é valida nos termos da 3" parte geral deste Codigo.

O que aqui se escreve não destoa do que alli está escripto ?
. Nem no direito romano, nem no nosso encontra-se a palavra fun

dação, mas ellacorresponde ao que naquelle direito se denomina pia
causa, e no nosso legado pio. « Picecausce designe en droit romain un
but· de bienfaisance: donationes super piis causis [acce ; plus tard
cette expression a été employée comme synonyme de pia c01'jJora pour
designer les établissements de bienfaisance eua mémes » (Goudsmith,
Prato das Pandectas, trad. francesa, § 37, nota 1 - V. tambem
Arndts; Pandectas, trad. ital., terceira ed., nota 2 ao § 46). .

E é nesse ultimo sentido em que é tomada a palavra fundação
pelos codigos do Chile e AIlemão, e pelo Projecto Nabuco, assim tambem
pelo actual Projecto na parte especial (cit. art. 2.034), emquanto que
na parte geral a palavra fundação refere-se á pia causa, ao legado pio.

E porque regulara mal a pessoa jurídica ; porque não estabelecera
regras de applícação commum, pareceu á Commissão, no Projecto offe
recido , que tudo ficaria supprido si ao dispor sobre as fundações lem
brasse essas mesmas regras.

Mas não só não as lembrou, como cumpria fazel-o, isto é, não se
tornou correcto no modo de se exprimir, sinão tambem estando as re
feridas regras collocadas sob a epigraphe « fundações» parece não ter
querido applical-as a outras pessoas juridicas. .

« A fundação é representada pelas pessoas incumbidas da sua ad
ministração, as quaes poderão delegar poderes a um ou mais procura
dores geraes ou especiaes, de accórdo com as disposições de seus esta
tutos » art. 30 alim .

. Mas só as fundações? As pessoas jurídicas não teem a faculdade
natural de querer (consentire non possunt) pelo que são incapazes de
praticar directamente qualquer acto , tendo por isso necessidade de
pessoa physica que as represente: municipes intelliguntul' scire quod
sciusü his, quibus summa l'eipublica commissa est,

Eis portanto regra, si bem que de applicação.commum ás pessoas
juridicas, pelo Projecto só applicada ás fundações.

Assim também quanto a estatutos que tanto regem as fundações
-como outras pessoas j uridicas, s. c., ás corporações ou associações.
Só dolles se cogita quando se dispõe sobre fundações, e se suppondo o
caso de haverem sielo dadas normas pelo fundador; quando seria mais
curial o dispór para o caso de serem incompletas as mesmas normas.
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« Si as fundações se deverem reger por normas que o fundador tenha
dado, o acto da autorização (pelo Governo) supprirá as provi
dencias que forem incompletas nas mesmas normas >l, ProjectoNa
buco , art. 176.

Emfim, a Commissão foi tolerante, dahi resultando que a des
ordem na exposição da materia (menor defeito do Projecto quanto ás
pessoas juridicas) ficou mantida.

Nem se fazia preciso corrigir; podia a Commissão forrar-se a esse
trabalho, desde que tinha o Projecto Nabuco ,

Adoptasse-o, embora com as novas idéas do registro, e teria pres
tado serviço á causa publica. O que não póde ficar é o que está
escripto ; assim tambem o que se escreveu sobre responsabilidade
do Estado na secção V, sob a epigraphe -Pessoas jurídicas do direito
publico. ..' . .

E' materia'yencida que as pessoas jllriclicái?publicas,s. c.,o
Estado, respondejn pelosactos de seus repre$Émtantes;'-«qsfactos---e
omissões dos funçcionarios públicos que no exercicio desuas funcções
não cumprirem sinão de maneira .irregular as obrigações legaes que
lhes são impostas, são comprehendidos nas disposições deste titulo (obri
gações que nascem de factos illicitos que não são delictos) », Assim o
Codigo Argentino, art. 1. 1'12, emquanto se escreve, art. 42, que as
pessoas jurídicas de direito publico responderão pelos damnos causados
por seus representantes:

10
, quando estes agirem no exercicio de suas funcções, excepto

si praticarem abusos ou omissões, pelos ql.laes serão os unicos re-
sponsaoeis ; .

20
, quando em nome dellas praticarem actos .de direito privado

den tro dos limites de suas attribuíções ,
O que se escreve no n. 1 não tem sentido, porque precisamente

sem a pratica de abusos ou omissões não pode haver damno e, por
tanto, responsabilidades.

O que se faz preciso é que o funccíonario vpratique o acto .illicito
no exercício de suas funcções.

A responsabilidade do Estado resulta do facto de ser elle consi
derado como committente, sendo o funccionario um preposto; e pre
sumindo a lei a responsabilidade daquelle por se ter feito representar
por um inhabil, resulta que o damno deve ter sido causado pelo pre
posto em serviço que lhe fôra distribuido .

Si, porém, no mencionado numero, em que se escreve a excepção,
se faz referencias a factos praticados pelo preposto em serviço que lhe
não foi distribuido, isto é, a actos illicitos commettidos pelo funccionario
publico fóra do exercício das funcções, em escrevel-a gastaram-se
então palavras, e assim houve redundancia, além de ambiguidade ,
Quasi se faz preciso adivinhar; e comtudo escreve-se com toda a
emphase : a ignorancia da lei não aproveita a ninguem!! O n. 2,
não menos tratos dá para ser entendido.
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Está me parecendo que o Projecto emendado quer se referir ao
Estado como parte contractante, ao Estado quando no mesmo pé de
igualdade que o' particular.

Mas, assim sendo, dá-se repetição: o que se diz no n. 1 bem
comprehende o que possa ter querido se dispor no numero seguinte.
E' sempre applicação da regra da responsabilidade do committente
quanto aos actos do preposto, regra a quedeu autoridade a Consti
tuição. « Compete aos juizes ou tribunaes federaes processar e
julgar ... as causas provenientes de compensações, reivindicações,
indemnização de jJl'ejuizos ou quaesquer outras propostas pelo Go
verno da União contra particular, ou vice-versa », art. 60, letra c
Y. tambem decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890, e lei n. 221,
de 20 de novembro de 1894.

Não se perca de vista que o Projecto refere-se adamnos causados,
a actos illicitos dos funccionarios publicos; não cogita, portanto, das
chamadas causas provenientes de compensações ou das reivindicações,
que bem se comprehenderiam no citado n. 2, si o que se dispõe nelle
não fosse desenvolvimento da these- responsabilidade por damnos
causados -, these de que se occupa o art. 42.

Nem o Projecto precisava cogitar por modo expresso de acção de.
reivindicação, porque quem diz pessoa jurídica, diz ente capaz de
adquirir direitos e exercel-os, ente que póde ser titular de direitos
reaes do mesmo modo que qualquer pessoa privada.

Tem dito, portanto, que póde reivindicar assim como póde ser
reivindicado (deixo passar a phrase ainda que barbara, mas menos do
que a que empregou a Constituição: causa proveniente de com
pensações). (?)

Sim deveria ter sido bem regulada a responsabilidade do Estado
como committente por facto de seu preposto, já que a Constituição
apenas estabeleceu a these sem a desenvolver (Y. Sourdat. da Hes
ponsabilidade, voI. 2, n ... ).

E melhor seria nada dizer, do que fazel-o dizendo as causas como
nâo devem ser ditas.

DO DOMICILIO

o Projecto, ao estudar o domicilio, procurou estabelecer regras
sobre o processo, algumas até inintelligiveis. A Commissão supprimiu
tudo quanto lhe pareceu materia estranha a um codigo civil; mas no
mais acompanhou o Projecto que pouco feliz foi na exposição da
materia.

Começo pelas epigraphes - Disposiçõ,es geraes e disposições es-
peciaes. .

A nenhuma dellas corresponde o texto-Sob aquella Ieem-se regras
sobre o domicilio voluntario, e sob esta sobre o domicilio necessario ,
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Mas si o domicilio é ou voluntário ou necessario, como dispõr sob
a epigraphe - Disposições geraes - só sobre um delles ? E se o do
micilio póde ser necessario que significação tem em relação a elle a
epigraphe - Disposições especiaes ? E si se quer manter aquella epi
graphe (Disposições geraes) procure-se então estabelecer no texto dis
posições que ne1Ja se devam conter, assim a divisão e definição, e
isso feito estudar os dous domicílios. Examine-se qualquer manual,
qualquer codigo, qualquer dos nossos projectos do Codigo Civil
e em nenhum delles se verá a matéria exposta como no primitivo
Projecto ,

E a Commissão, desde que se deu ao trabalho de cortar esta ou
aquella disposição e de dar nova redacção aos artigos que manteve,
não devia ter-Sé furtado ao trabalho de melhor expór a matéria. Não
devia consentir que se mantivesse epigraphes mal formuladas.

Feita a divisão do domicilio em voluntario e necessario, cumpria
passar a definir um e outro, empregando o methodo da enumeração
quanto a este, não ficando esquecido porém o domicilio eleito.

Nem deveria redigir o art. 44 pelo modo por que o fez.
Si o domicilio é o logar da residencia permanente, não importa

a apparencia de mais de um domicilio o facto da residencia em um
logar, tendo-se, porém, a séde das occupações ou negocios em outro
(art. 44). Sim, importaria si, com estabelecimento em differentes la
gares, residisse a pessoa alternadamente em um ou em outro (Savigny,
Dir , Rom., vo1. 8, § CCCLlV).

Digo apparencia de mais de um domicilio, e não pluralidade de
domicilio, porque o domicilio é um. Mas a difficuldade muitas vezes
em detenninal-o, e circumstancias que possam illudir são que auto
rízam a escolha por parte de quem nisso tiver interesse (veja-se
'Esboço Freitas e Projecto Nabuco).-E além do caso da escolha ou a
phrase do Projecto « havida por domiciliada em qualquer desses 10
gares », o Projecto occupa-se do caso do domicilio duvidoso e con
sidera tal- ou quando não ha residencia habitual conhecida, ou não
se justifica a posse de domicilio (art. 45). Posse de domicilio! !

Eis uma expressão bárbara que, escripta no Projecto, a Commissão
deixou passar.

O Direito não conhece semelhante expressão; assim como não
ensina que o domicilio está ligado á residencia habitual, e sim á re
sidencia com animo de permanencia ,

Melhor seria que a Commissão houvesse seguido o Projecto Nabuco,
que, depois de expôr em que consiste o domicilio, define o que é re
sidencia, como também o Esboço Freitas.

A residencia, nelle se lê, equivale ao domicilio ou para aquel1es
que não teem domicilio no Imperio (hoje Republica dos Estados Uni
dos do Brasil) ou para aquelles ' cujo domicilio é desconhecido ou
duvidoso (art. 118), escrevendo no artigo seguinte (art. 119):
« O logar em que a pessoa é encontrada equivale a residencia para
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aquelles que não teem residencia em parte alguma ou a teem alterna
damente em uma ou outra parte sem escolher qualquer dellas »,

Mas estão comprehendidos em linguagem propria de um codigo
os casos em que o novo Projecto, sem fazer mesmo cabedal da re
dacção juridica, cogita nos arts. 43, 44, 45 e 46, escriptos como se
seguem?

Art. 43. O domicilio civil da pessoa natural é o logar onde es
tabelece de modo definitivo sua residencia.

Art. 44. Si, porém, a pessoa tem a sede de seus negocios ou
occupações em loqares dilferentes ou si a residencia fór em logar
diverso da séde de seus negocios, será havida por domiciliada em
qualquer desses logares.

Art. 45. Aquelle que não tiver residencia habitual conhecida
nem puder justificar posse de domicilio, de accórdo com o disposto
no art. 43, será havido por domiciliado onde for encontrado.

Art. 46. A disposição do artigo antecedente applica-se ao via
jante quanto ás obrigações que contrahír em viagem.

Ao direito romano não foram estranhos os casos do domicilio
duvidoso, e Savigny, citado, bem os explana; mas são casos raros ou
como diz a lei romana: et verum est habere licet dilficile est .
(Liv. 27, § 2° Dig. ad municipalem et deincolis). '

Não eram, pois, admittidos sinão com reserva.
O viajante, como exemplo, dir-se-ha não ter domicilio, pelo que

responderá onde for encontrado quando «pendant un. long espace de
temps ón consacre sa vie à des voyages sans avoir un endroit pour
centre permanent de ses affaires et ou 1'0n revienne regulierement »

(Savigny, citado).
Emquanto, segundo o Projecto, a despeito da revisão, torna-se

bastante o facto de se estar em viagem: o viajante, quanto ás obri
gações contrahidas em viagem, será havido por domiciliado no logar
onde for encontrado, é o que se diz no art. 46, juxta art. 45.

E não fica por esse modo abalada a economia do domicilio?
Pois, o simples facto de se estar em viagem produz a mudança de

domicilio?
O que se diz equivale a dizer que: constitue mudança de domi

cilio o simples facto de estar a pessoa em logar diverso daquelle que
constitue o seu domicilio.

Digam-se, porém, as cousas como devem ser ditas: o Projecto
no art. 45 quer se referir aos vagabundos, mercadores volantes,
actores ambulantes, ou pessoa que empregue seu tempo em viagens,
sem ter logar algum como ponto central de seus negocios e para onde
torne com regularidade (Esboço Freitas, nota ao art. 191. V. tambem
Savigny, citado).

Ora, tudo se simplificaria dada melhor redacção ao citado art. 45,
e de modo a ficarem incluidos os casos apontados, dispensado assim o
disposto no art. 46. ,
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Regulando, sob epigraphe mal formulada, o domicilio necessario,
ha tambem deficiencia, porque não se inclue o caso das pessoas de
serviço domestico, industrial ou agricola. « Le même principe (o de
um domicilio determinado pelo de um outro) s'applique aux serviteurs
à gages, aux jonrnaliers constemment occupés dans un domicile rural
et les ouvriers qui exercent leur metier chez un maítre . (Savigny,
voI. 8°, § CCCLIII. V. Esboço Freitas e Projecto Nabuco).

E, na enumeração dos casos, depois de se referir ao domicilio do
preso e do desterrado, aos quaes dá opção do domicilio anterior á
prisão do desterro, se dispõe: « a pessoa que póde optar por um
domicilio deverá fazer em juizo a declaração de sua preferencia 10gÜ'
que for citada, sob pena de ficar pertencendo o direito de escolha ao
auctor », art. 54 cópia do art. 56 do Projecto primitivo.

Semelhante disposiçãc não devia ter sido guardada pela Com
missão.

Além de peccar por modo barbaro na fórma, de encerrar regra
de processo que a Commissão quiz banir do Codigo, porquanto não
quer significar sinão que se póde oppõr excepção declinatoria [ori
ratione personne, é manifestamente supérflua, desde que não contém
uma novidade.

Quem tem um direito, tem o meio de fazer valel-o ; e na especie
constitue o referido meio a execução mencionada declinatoria fori,
que nem precisava de novas roupagens, ao ponto de ter ficado, tão
mascarada, que quasi se faz preciso adivinhar para se poder bem saber
o que se tem em vista.

Regulando o domicilio eleito, que a despeito de ser especial não
pedia a epigraphe - Disposições especiaes-, ha má redacção juridica.

« Para a execução das obrigações nascidas de contracto podem
as partes livremente (é superfluo) escolher [ôro diverso de domicilio
(certamente ha de ser diverso do do domicilio), art. 56.

O que se quer e se deve dizer é que, além do domicilio volun
tario, podem as partes escolher domicilio especial para o exercicio de
certos direitos e preenchimento de certas obrigações expressamente
determinadas, accrescentando-se que depende de documento escripto,
e tem de ser designado pela parte e não deixado á escolha de' outrem
(V. Projecto Nabuco, arts. 134 e 135).

DAS COUSAS

O que seja cousa, o Projecto, e com elle a Commissão, não define,
começando logo pelos moveis e immoveis, sob a denominação de bens,
para depois empregar a palavra cousas .

Porque essa alteração na technologia?
E' uma verdade que o direito não regula a cousa sinão como

bem, podendo-se dizer que a relação entre um e outro é de genero
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pata especie; mas si se escreve sobre a causa, ainda que synonima
de bem, porque não haver uniformidade no modo de se exprimir?

Empregue-se embora a palavra bens; mas então ao estudar as
cousas em relação ás pessoas a quem possam pertencer, as cousas que
farão parte do patrimonio das mesmas pessoas, dizendo então bens
nacionaes, bens estadoaes e munícipaes.

R, urna vez empregada na fórma exposta, guarde-se para o mais
:a palavra cousa j até para não se escrever em epigraphe - cousas,
no'texto-bens (cap.1°, seco III e art. 64 dando-se o vice-versa no
cap. 2° do Projecto da Commissão).

O Projecto inspirou-se, parece-me, no Codigo Italiano jmas se não
lembrou que elle não foi além das chamadas cousas moveis e immo
veis e das relativas a pessoas a que pertencem.

Cousas fungiveis, cousas não fungiveis accessorias, principaes,
etc., não são ahi expostas.

Mas, embora quizesse estender a palavra bens a todas as cousas,
houvesse então uniformidade de linguagem. O que não se póde
admittir em um codigo é, por exemplo, apontar na epigraphe uma
palavra, e no texto outra, como no livro 2, cap. I, sec, IV (epi
graphe - cousas, texto - bens) e cap. 2° (e vice-versa).

Isto posto, cumpria uniformizar a linguagem, passando depois
melhor a regular a materia.

Definindo-se a cousa immovel, .é logo esquecido que o solo, unico
immovel por natureza, é o « aggregado de suas partes solidas e fluidas,
não susceptiveis de movimento, que formam sua superfície e sua pro
fundidade e altera perpendiculares» (Esboço Freitas, art. 396).

Para o Projecto, é immovel o solo, suas partes integrantes, so
lidas ou fluidas, sua superfície, o espaço acima dellas, o sub-solo com
suas minas nelle existentes, as aroores e os[ructos pendentes (art. 57,
n . 1, da Commissão).

Não fica parecendo que superfície, sub-solo, etc. são partes
distinctas do solo?

E o art. 75 não justifica a pergunta? "
« São accessorios do solo: o espaço aereo acima de sua superficie,

os productos organicos deste, o sub-solo com os mineraes nelle in
cluidos, bem assim quaesquer obras feitas acima ou abaixo da super
ficie, adherentes de modo permanente.»

E porque se referir a arvore e fructos pendentes no citado n. 1
para depois no n . 2 referir-se a sementes lançadas na terra e a
construcções ?

Tanto o edificado corno o plantado cedem ao solo. E assim porque
não classificar um ao' lado do outro?

E ao definir ou enumerar o immovel incorre-se até no defeito
do idem pel' idem.

O que se acha fixado em um immooel é .immovel, art. 57,
n.2.

,.).
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Os objectos moveis que o proprietario intencionalmente colloca
no immovel como accessorio permanente para exploração industrial e
embellezamento ou commodidade, art. cito ,. n. 3.

O que é immovel ? Não é precisamente o que está sendo objecto
de definição?

Mas si está se dando a definição do immovel, fazel-o pelo modo
por que se faz é definir a cousa pela propria cousa : o idem pér idem.

O defeito não é de somenos importancia ; tanto mais quanto
deveria ao se referir a edificios e conatrucções ter preferido a palavra
predios, dividindo-os em urbanos e rusticos; e apontando então, em
relação a um outro predio, as cousas por natureza moveis, mas que
se tornam immoveis pelo facto de nelles existirem ou na phrase do
.actual direito: immoveis por destino.

E uma vez empregadas essas palavras, cumpria definir o que
constitue um, o que constitue outro predio ; tanto mais quanto, ao
dispor sobre a locação de cousas, se refere a um e outro; si bem (seja
-dito de passagem) haja sido disposto que na locação de cousas uma
.das partes se obriga a ceder uso e goso de cousa não fungivel! 1 Predio
.rustico e urbano são, portanto, cousas não fungiveis, portanto cousas
-moveis l l (V. Projecto da Commissão, arts. 1. 352 e 1. 366).

O direito romano não se descuidou (in usu urbanaredificia cedes;'
-rustica vil!ce dicutur) e muito menos o actual direito (V. Consolidação
das Leis Civis, arts. 50 e 51).

Não acceitando quanto ao immovel a divisão do actual direito ou
-melhor parecendo ao Projecto que, determinado o que constitue im-
-movel , fica cumprida a missão do legislador, que o mais seria mera
"questão de nome, não póde, comtudo, deixar de se desviar, pela tra
-dição, porquanto emprega no art. 57, § 3°, a palavra accessorio .

E, o que é mais, por modo vago; porque, pelo modo por que
'está redigido o artigo, se póde comprehender a mobilia; e com
redacção pouco castigada como em relação a animaes de trabalho que,
não se deve dizer, « se collocam no immovel.».

E não havendo duvida que a palavra irmnovel refere-se a prédios
(construcções ou edificações como lhes chama o Projecto) melhor seria
discriminar o que poderia constituir accessorio do predio urbano, do
que accessorio do predio rustico .

Não os enumerasse embora como o Codigo Italiano; mas os defi
nisse por modo claro e redacção juridica .

O que está é que não póde ficar.
Procurando definir as cousas moveis, a phrase relativa aos cha

mados semoventes é má «que podem ser transportados por movimento
próprio». Já que se inspirou a Co.mmissão no Esboço Frcita;s, .0
znelhor seria dar a definição como ahi se lê no art. 388 « susceptíveis
ide movimento proprio ou estranho». Definindo a cousa fungivel,
-devía empregar em vez de qenero a palavra especie . Como diz bem
Goudsmith - não se deve confundir com as cousas fungiveis de sua
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natureza as que na verdade são designadas tambem só pelo genero
(Curso das Pandectas , tradueção franceza, § 41 e nota 3 e pag, 93.
Cone, Arndts. Trad ~ das Pand . trad , italiana, § 51),

'A cousa consumível está mal determinada,
O que quer dizer a phrase destinada a alienação?
E' verdade que o Codigo AIlemão a adopta, mas não fica abalada,

completamente a economia do que até agora se tem entendido pOl~

cousa consumivol ? Para que innovações ? ,
Consomem-se os comestiveis (consumo chamado natural); con

some-se o dinheiro pecuniaconsumitur (consumo chamado civil): delle
não se póde fazer uso, sem que seja perdido para quem o possuía.

i E assim bem definiu o Esboço.
1°, aqueIlas cuja existencia termina com o primeiro uso;

., 2°, aquellas cuja existencia termina para quem deixa de possuil-as
por não se distinguirem na sua individualidade (art. 354 e ns , . , ).

Quanto ao que se lê sobre cousas singulares e collectivas ha.
confusão,

A cousa ou é singular ou colléctiva, e aqueIla pode ser simples
ou composta (unum cOI1JUS, corpos connexum).

Assim, um cavallo é cousa singular simples; emquanto que uma
casa, um navio são singulares compostos.

Cousas collectívas ( são duas ou mais cousas singulares consi
deradas em collecção ou universalidade de facto como formando uma só
cousa distincta em sua individualidade» (Esboço Freitas, arts. 360 e,361).

E se dizem taes, si consideradas forem expressamente pelas par
tes nos actos juridicos. E porque dependem da vontade das partes -
diz-se que ha unioersitas jacti seu hominis. .

O Projecto da Commissão tudo, porém, confunde; si bem que tal'
não pareça prometter a epígraphe.

Das cousas singulares e col1ectivas-eis a epigraphe; emquanto no
texto lê-se: as cousas simples ou compostas, materiaes ou immateriaes,
podem ser singulares ou collectivas.

E continúaa confusão, porquanto refere-se a cousa material e,
immaterial (palavras até então não empregadas).

A unioersitas facti não vai além das cousas materiaes na phrase
do Projecto ou corpórea na phrase do actual direito; o que sim
abrange um e outra (corpórea e íncorporea) é a unioersitas chamada.
[uris, s. c., o patrimonio, que é reunião dos bens de uma pessoa, e é '
considerado como formando uma universidade de direito - isto é 
o conjuncto dos objectos immateriaes susceptíveis de valor na phrase
do Esboço Freitas e Cod. Argentino (V. Aubry et Rau, voI. 6°, 4a ed.,
§ 573; Chironi, Dir. C. Italiano, voI. 1, § 45 de Philippis, D. Civil Ita
liano, voI. 1°, § 56, letra f. Esboço cit., arts. 319 e 320 e Cod. cit.,
art. 2.312). , ,

E o Projecto, porque não distinguiu uma da outra, .applicou tam
bem indistinctamente regra peculiar a um juris, isto é, a regra da sub."

, ~"
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rogação real ou da cousa -'- in judicis unioersaiibus precium sue
cedid in loco rei ed res loc pretii ; e fel-o pelo seguinte modo:

« Na colIectividade fica subrogado no individuo o respectivo valor
e vice-versa», art. 70 do Projecto da Commissão ,

:Mas neste artigo tudo vai mal.
Entendido ao pé da letra, tem de se explicar como regra: só ha

collectividade quando ha indíviduos ,
O direito, porém, não conhece individuos e sim cousas e pessoas.

E como individuo é um particular de cada especíe, assim um homem,
um animal, um livro, resulta que tanto um rebanho de carneiros,
uma bibliotheca, ou um agrupamento de homens, s. C., um batalhão,
pode ser cousa collectiva !

E si a collectividade for de direito ficará bem cerceada. Os di
reitos e acções, porque não são individuos, não 'farão parte della.

Póde se dar mesmo o caso de não haver unioersitas juris : basta
que no complexo de bens não haja individuas! !

:Mas é.assim que se escreve para um codigo ! !
A referida subrogação é uma fícção ; e O seu fundamento se en

contra na fungibilidade dos objectos que encerra a universalidade ju
ridica, porque tudo se liga á idéa commum de um valor pecuniario;
pelo que os elementos de que se compõe o património revestem uns
para com os outros o caracter de cousas fungiveis, e genus nunquam
perito

O mesmo, porém, não se dá com a universalidade de facto.
Para que a regra se applique, ou faz-se preciso convenção ou lei

expressa, como se pretendeu prevenir no citado artigo ...
Emfim do que se dispõe sobre cousas singulares e collectivas

nada ha a aproveitar.
O próprio artigo ultimo não póde escapar á censura.
« O patrimonio e a herança são cousas uniuersaes e subsistem

ainda que não constem de cousas materiaes . (art. 74). .
Começa por empregar a palavra causas unioersaes que ainda não

foi empregada, para depois tornar certo que não é dada a menor idéa
de patrimonio e de herança.

Patrimonio já defini: o complexo de bens, pouco importando a
qualidade delles. .

Existe qualquer que seja a qualidade de bens, qualquer que seja
a diversidade de sua natureza constitutiva.

Tanto tem patrimonio quem só possue [úris adoiduo, como quem
só possue as chamadas cousas incorporeas, ou só cousas chamadas
corpóreas ou materiaes, na phrase do Projecto .

E si o patrimonio não implica a qualidade dos bens, o mesmo
acontece á herança que representa o património do de cujos: e que
será uma universalidade, emquanto o referido patrimonio estiver in
diviso, porque uma vez dividido, não ha mais herança; os bens 1'0- .

partidos accrescem ao patrimonio de cada um dos herdeiros.
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DOS BENS CONSIDER,ADOS UNS ElII RELAÇÃO AOS OUTROS

Nova Babel constitue o que sob a epigraphe supra está escripto
sobre cousa principal e cousa accessoria . .

Depois de ter sido, na epigraphe, empregada, a palavra bens,
emprega-se a palavra cousa , quando se passa á definição, que é dada
pelo seguinte modo: cousa principal é a que tem existencia propria
abstracta ou concreta; mas distincta de outra; accessoria é aquella
cuja existencia suppõe a da principal (art. 72).

A definição, de redacção pouco elegante, não dá uma idéa exacta
da cousa a definir j e tem de mais as palavras abstracta ou concreta
que, seja dito, são empregadas sem pertinencia ,

E depois da má definição passa-se á enumeração, tudo, porém,
sendo confundido. .

O solo divide-se e subdivide-se. O immovel por natureza, o im- \.'/1

movei por excellencia , diga-se assim, é retalhado: o espaço aéreo
acima de sua superficie e o sub-solo são considerados accessorios ao
lado dos produetos organicos j e das construcções (art. 75)!

E continuando com linguagem pouco exacta, continuando com a
confusão, diz-se bemfeitoria a adherencia de urna cousa movel a outra
móvel j tendo havido esquecimento que tanto a respeito do immovel
como do movel ha o principal e o accessorio; e dahi a nova Babel (1).

O Projecto, que estudou bemfeitorias e as dividiu, não se lembrou
de regular os fructos.

Defíciencia ao lado da confusão.
E a Commissão, si pouco feliz quando dispoz sobre cousas singu

lares e collectivas , não se rehabilitou ao dispor sobre ás cousas prin
cipaes e accéssorias, muito menos sobre o que denomina - bens em
relação ás pessoas - isto é, bens publicose particulares.

Basta dizer que considera bens federaes de uso commum os tele
graphos da União; classificados assim na mesma linha que o mar e o
rio navegavel! ! Que confusão!

DOS ACTOS JURIDICOS

Apezar de terem sido feitas ao Projecto primitivo não poucas cor
recções, o trabalho da Commissão deixa comtudo muito a desejar.

Não se póde chegar ao acto juridico sem se partir do facto j um é
espécie, outro é genero .

(1) Art. 76. Tambem se consideram accessorios da cousa todas as suas
bernfeitorias ainda que de maior valor, excepto:

1. 0 A pintura em relação átéla.
z ,o A e-culptura em relação á materia prima.
3." A escrlprura e quaesquer trabalhos graphícos em relação ao papel,

pergaminho, pauno , madeira ou metal em que seacham fixados.
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o facto ou tem immediatamente em vista fazer nascer ou extin
guir direitos ou não é immediatamente dirigido para effeitos jurídicos
que até podem estar longe de se querer.

O ladrão restitue a cousa furtada e indemniza o damno; mas não
foi a esse fim que elle se propoz.

No primeiro caso, temos o acto juridico ; no segundo, o acto íllicito .
Mas como especies, pertencentes a um mesmo genero, tem cara

cteres communs que são regulados em globo, procurando-se então
depois estudar o que é peculiar a cada um.

E assim procede o Esboço, que a Commissão procurou copiar em
parte.

Porque não copial-o no todo?
Assim expõe a matéria Goudsmith, obra já citada, e outros.
O Projecto primitivo, tudo, porém, baralhando, COllOCOll ao lado

das disposições communs ao facto as peculiares ao acto juridico pro~

priamente ; e deixou á banda os actos illicitos ,
O que fez a Commissão?
Quer corrigir o referido Projecto ; e emprega em substituição á

epigraphe deste as seguintes: defeitos dos actos juridicos; outros de
feitos dos mesmos actos.

Basta ter noção elementar do direito para se ficar horrorizado
com as mencionadas ep'graphes.

Actos juridicos defeituosos! ! E' uma expressão mais do que bar
hara ,

A Commissão quiz evitar Scylla; mas cahiu em Charybides. O
Projecto sob a epigraphe « vícios do consentimento», estuda o erro,
o dolo, a viclencia , a fraude e a simulação.

A referida epigraphe abrange mais do que devia; porque fraude
e simulação não se podem dizer vícios do consentimento. E tambem
porque os tres primeiros vícios sãocommuns ao acto jurídico e ao
acto illicito ; porquanto um e outro devem ser factos voluntarios (sem
vontade não ha nem acto juridico nem acto illicito); e os dous ulti
mos são peculiares aos actos jurídicos (não se póde conceber fraude ou
simulação em actos illicitos), censurei a epigraphe mencionada; cen
sura de que teve conhecimento a Commissão, a quem pareceu que
tudo se sanaria com a alteração feita.

Havia eu escripto: « o Projecto começa logo a regular o acto
quando devia em primeiro logar tratar do facto.

« Aquelle é espécie emquanto este será genero: estude-se primeiro
o facto para depois se estudar o acto ,

« Elle é causa productiva ou extinctiva de direito; e póde aconte
cer ou por causa a que é alheio o homem, ou por participação directa
ou indirecta deste, isto é, póde ser externo ou humano. São por
exemplo factos externos o nascimento, a morte, a accessão ,

« E os factos humanos podem ser voluntarios ou involuntarios; e
aquelles são ou actos licitos (actos juridicos) ou actos illicitos.
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-((Tudo isso devia ser articulado para depois se estabelecer que o
'facto voluntario só existe quando, além do elemento material (acto
exterior), ha o elemento moral, isto é, ha por parte do agente a von
tade; ou, como diz Freitas: discemimento, intenção e liberdade; e
porque assim é, cumpria ao Projecto estudar os vicies do consenti
mento applicaveis ao facto, quer licito, quer illicíto , para depois se
occupar dos actos propriamente ditos jurídicos, onde caberia estudar o
que lhes é peculiar como a simulação e a fraude, que não são vícios
do consentimento ou da vontade.

(C Quem pratica a simulação ou a fraude tem liberdade. O acto si
mulado ou fraudulento é voluntario, é livre, eIle se annuIla não por
falta de intenção e sim de boa fé.
. « O Projecto devia ter tido por modeloo Esboço Freitas, que, se
guido pelo Codigo Argentino, adaptou o systema allemão ; o que
melhor se póde ver em Arndts, Tratado das Pandectas (traducçãO ita
liana de Seraphini ), Emfim, devia tratar do genero para poder passar
á especíe, guardando-se a technologia adoptadaa factos e actos como
até no Projecto do DI'. Coelho Rodrigues, sobre o qual, diz o auctor,
ter calcado o seu». Eis as observações que fiz, parecendo que tanto
impressionaram a Commissão que ella pretendeu melhor regular a
materia ; fel-o, porém, com muita infelicidade,

Antes a velha epigraphe (C vícios de consentimento» reputadas
taes a fraude e a simulação, do que as novas adoptadas pela Com
missão « defeitos dos actos [uridicos » primeira epigraphe reservada
ao erro, dolo e violcncia ; e outros defeitos - segunda epigraphe des- .
tinada á fraude e á simulação !!!

E' novidade em um codigo.
Estudados os factos em geral, devia, como já disse, se passar aos

factos voluntarios para depois descer ás suas especies: actos juridicos
e actos illicitos,

E, já que ha disposições communs ás referidas especies, estudaI-as
sob uma mesma epigraphe, tendo, porém, antes de estudal-as pro
curado bem determinar o que constitue o facto voluntario, isto é,
quaes as suas condições: capacidade de agir e vontade.

Uma vez isso feito, passar aos actos juridicos em particular, onde
caberia então regular, além dos outros chamados defeitos, a condição,
o termo, o modo, a fórma e a nuIlidade dos mesmos actos, procurando
depois dizer sobre actos ilIicitos mais do que se disse; dizer quanto a
eIles o que é proprio de uma parte geral.
. A Commíssão foi, porém, por demais laconica tanto mais para

censurar, quanto na parte especial a que faz a remissão para o acto
illicito o caso é mal regulado. E ao laconismo accresce o não ter sido
bem apprehendido o que constitue acto iIlicito.

Para a Commissão, acompanhando o Projecto Bevilaqua, ha
acto illicito quando « por acção ou omissão voluntaria, por impru
dencía ou negligencia, se olfende direito de terceiro», Commissão,

(.
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art , 180 e Projecto Bevilaqua, art. 1.641 sob a rubrica - actos
illicitos. .

Acto illicito é, porém, precisamente a acção ou omissão volun
taria prohibida por lei; e, nas referidas palavras, acçâo ou omissão
-estão comprehendidas a imprudencia ou negligencia, assim como o
dólo ou culpa lata. O que caracteriza o mesmo acto é o damno, além
da culpa lata ou leve por parte do agente: damno que é causado a
-outrem ou indirectamente nas cousas do dominio, posse ou detenção
do prejudicado, ou indirectamente pelo mal feito á sua pessoa ou a
:seus direitos e faculdades (V. Esboço, arts. 827 e 828 ).

Ou na phrase dos D. D.: o acto illicito suppõe ou deixa desuppor ,
obrigação pre-existente.

A Commissão, bem se vê, torna-se muito deficiente no estudo
dos actos jurídicos; e quanto aos actos illicitos nem siquer salvou a
viciada definição; pouco indo adoante do confuso e mal ordenado
Projecto, objecto da revisão.

DO ERRO

O erro, que, viciando o consentimento, torna nullo tanto o acto
Iicito corno o illicito, occupao primeiro logar entre os chamados de
feitos dos actos jurídicos.

A Commissão regula, pois, o erro só quanto a um ponto.
Dos actos illicitos nilâl; quando pela influencia do erro estes são mo
dificados pelo mesmo modo porque o são o acto intervivos ( contracto )
e a causa mortis (testamento).

Sim, cumpria definir o erro de modo a abranger os casos em que
teria de influir; e como são estes variados, procurar desenvolvei-os na
parte especial á proporção que fosse regulando este ou aquelle acto ,

Não se perca de vista que a parte geral só deve encerrar o que
é de applicação commum ; pelo que, quando se tiver de regular este
ou aquelle acto, estude-se o erro essencial em relação ao mesmo acto,
sendo feita applicação do que lhe possa ser peculiar.

Ora, isto só se póde fazer na parte especial. Assim, quanto aos .
contractos, o que se deve dizer erro essencial?
. O que nos casamentos, e que nas successões ?

O Projecto primitivo acreditou ter muito feito; desde que na parte
geral atirou esta ou aquella regra, descuidando-se, ao dispor sobre os
contractos em genero, de bem regular o consentimento.

O que se lê quanto aos contractos sob a epigraphe cc Disposições.
geraes » é um amontoado de regras sem nexo, e não poucas vezes
confusas (V. o meu estudo na Beoista de Iurisprudencia, fascículo
do mez de agosto do anno proximo passado).

E o que fez a Commissão ?
Mantevc as referidas disposições.
O processo é commodo;
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A Commissão forra-se ao trabalho de corrigir, ficando salvo &

quem tiver de applicar a nova lei o supprir as lacunas.
E' preciso accrescentar que sobre o erro nada está bem dito.

A Commissao se refere ao erro denominado substancial.
E só considera talo que versa sobre o objecto principal do acto ;

ou segundo as proprias palavras - Objecto principal da declaração,
de vontade.

Nem a deflciencia é supprida com o accrescentar « ou sobre al
guma de suas qualidades essenciaes em relação ao fim visado pela
declarante», art. 103.

Sem fazer' cabedal da phrase - fim visado -que nada tem de
elegante, para não dizer que não se coaduna com a linguagem de um
codigo, bem se apercebe que se procura só regular o erro nos con
tractos; isso mesmo deixando á banda caso talvez mais importante,
como erro sobre a natureza do contracto. « Si ego pecuniam tibi quasí
donaturus dedero , tu quasi matuam accipias ; J ulianus scribit dona
tionem non esse. Sed an mutuasit ? videndum . Et puto nec mutuam
esse. »

Mas todo o erro vicia o acto, ou só o vicia o erro chamado ex
cusavel (error probabilis ) ? Nenhuma palavra; quando devia ter
sido disposto que o erro não torna vicioso o acto sinão quando não
póde ser imputado a quem o commetteu « l'erreur excusable seul
naus permet de revenir sur ce qui a été fait » (Mayns, Direito 1'0

mano),
E ou não se regula o que deve ser regulado para regular o que

não se fez preciso, como o erro de conta e de calculo; ou se escreve
disposição que não se sabe o porque fóra escripta i como a do,
art. '105 « a transmissão erronea da vontade por iiitérmédio de
alguns ou de algum instrumento (?) póde ser arguida de nullidade
nos mesmos casos em que o póde a declaração directa ». A fonte
'deste artigo é o Codigo Allemão ; mas ahi não se lê a palavra in
strumento. E a disposição é ociosa porque uma de duas: ou se pratica.
o acto por intermedio de pessoa devidamente autorizada, ou não.

No primeiro caso, o acto do representante produz em relação ao
representado os mesmos effeitos como si este o houvesse feito; e,
no segundo, ainda que se pratique o acto em nome de terceiro, para.
este não haverá acto, emquanto não o acceitar : até então é para elle
res inter alias.

E porque não se distinguiram bem as figuras de direito, dispõe-se
sobre a falsa causa ao se tratar do erro.

Dada a falsidade na causa ha antes simulação do que erro.
E si a palavra - causa - se toma no sentido de motivo, tanto

....:~ mais é para censurar; porque uma causa se não deve confundir
com outra (Veja··se Rogron, Codigo Civil Francez, Commentario ao
art. 1.131).

E o erro sobre o motivo será substancial ?

,}
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Sim, quanto a pagamento indevido (conditio indebiti); de que
o projecto não cogita ao regular o erro.

Delle se occupa, e como sempre mal regulado nos arts. 113 e
seguintes.

DO DOLO

Observo, desde já, que o projecto revisto, assim como o pnmi
tivo, dispõe, quer quanto ao erro, quer quanto ao dolo, que os actos
como um ou outro vicio podem ser annullados.

A redacção j uridica é má.
Elles são annullaveis, pouco importando que a nullidade seja

relativa.
E depois de empregar má redacção jurídica, o projecto primitivo

não dá idéa exacta do que seja dolo; porquanto assim se exprime
os actos jurídicos podem ser annullados por dolo; si este fôr causa do
acto ; e sem que se refira á acção dolosa dispõe, no art , 111, sobre
omissão dolosa, nos actos bilateraes; artigo este copiado do Esboço
Freitas, que teve, porém, o cuidado, definindo o dolo, em se referir
á acção e á omissão dolosa; tendo definido outrosim, uma e outra.

O projecto, portanto, copia aqui e alli sem nenhuma critica,
substituindo até palavras como contracto por actos, quando, segundo
a techníca do direito, a palavra - acto bilateral - inclue todos os
contractos , portanto a doação; emquanto que, quando se diz contracto
bilateral, a doação é excluída, porque ella se diz contracto unilateral.
(V. Mayns, Direito Romano, vol . 2°, 4a edição, § 197, nota 4.)

O Esboço, que é severo no emprego das palavras, refere-se aos
contractos bilateraes ; portanto, não inclue a doação. (V. o mesmo
Esboço, arts. 440 e 441 e nota).

A Commissão , porém, não duvidou em acompanhar o projecto
( arts. 109 e 111 ).

Sobre o dolo praticado por terceiro nenhuma regra preparatorís,
do que se dispõe no art. 112 «põd« também ser annullado o acto por
dolo de terceiro quando tiver havido sciencia de uma das partes».
Não ha antes referencia a terceiros como autor de dolo; e eis que appa
rece como um Deus ex-maquina o citado artigo.

Si o Esboço esteve sob as vistas da Commissão , porque não o
acompanhar pari passu ?

Si assim procedesse, o dolo do terceiro teria sido bem regulado, e
ao disposto no art. 113 se daria melhor fórma ,

Não se diria - o dolo commettido pelo representante de uma das
partes obriga o representante; mas dá-lhe acção regressiva para in
demnizar-se do damno contra o representante doloso.

Sim, se diria: o dolo commettído por qualquer representante vo
luntario ou necessario de uma das partes reputar-se-ha como com
mettido por seus representados para o effeito sómente da responsa-

c. c. - Vai. II 22

\.,
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bilidade civil destes até a concurrente quantia do proveito que
tiveram. Esboço, art. 481. V. também Aubry et Rau, vol , 4°,
edição, § 343 bis, do dolo.

DA SIllIULAÇÃü E DA FRAUDE

Sob a original epigraphe - outros defeitos dos actos juridicos
Q novo projecto estuda a simulação c a fraude.

O projecto primitivo foi corrigido, como já fiz sentir, quanto á
epigraphe, e tambem quanto ao texto. '.

A simulação está agora escripta como no esboço Freitas, que foi
copiado ipsis verbis; mas a Commissão esqueceu-se que, no mesmo
esboço, hasystema, o que não se dá no projecto Clovis.

Tratando dos vícios do consentimento, que a Commissão deno
mina defeitos dos actos juridicos, o esboço dispõe sobre o acto licito e
illicito; emquanto que no projecto Clovis, quer no da Commissão, tudo
é deficiencia; partiu-se do falso supposto de que só ao acto licito
póde-se oppor o erro, o dolo e a coacção .
. Dispondo sobre a simulação, o esboço estabelece regras communs
a todo acto juridico para depois occupar-se da simulação quanto ao
acto inter-vivos.

Mas, para o actual projecto, assim como para o projecto Clovis,
acto juridico comprehende disposição de ultima vontade?

Está me parecendo que não, desde que se lê no art. 100 que
as pessoas absolutamente incapazes devem ser representadas por seus
paes, etc.

Ora, quanto á disposição de ultima vontade, a representação não
tem logar; e isso mesmo se lê no projecto (art. 1.963) - Logo, acto
jurídico não inclue testamento! !

E depois de copiar o esboço sobre simulação, a Commissão adopta
. . quant.o.áJraud!'LQ.pI:<:>jeytQClovj§. .

Alli escreve-se com correcção e methodo, emquanto que aqui
nem uma, nem outra cousa ,

E porque abandonou o guia de que se havia aproveitado; porque
voltou, ao projecto Clovis, começa logo por um caso particular;
quando devia, antes do tudo, definir a fraude para, depois de estabe
lecidas as regras, dispor sobre a acção que compete ao credor, acção
revocatoria ; cumprindo então declarar que só tem logar a mesma
acção quando ha o prejuízo (eventus damni) acompanhado da intenção
fraudulenta (concilium fl'audis).

Si não ha prejuizo, embora haja má fé, a acção não procede;
assim como não procede si ha má fé sem préjuizo,

Isso feito, se devia estabelecer a differença entre actos a titulo
oneroso e a titulo gratuito, isto é, que naquelle a má fé deve existir
por parte de ambas as partes (devedor e adquirente); emquanto neste
hasta a má fé por parte do devedor. .
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Está entendido que se deve com clareza determinar em que con-
siste o prejuizo, em que consiste a má fé. .

E si assim houvesse procedido, o que se contém no art. 106
deveria ter outro logar e fórma mais breve.

E note-se que uma regra, que tanto se a applique, ao acto ou a
titulo oneroso como a titulo gratuito (alinea do cito art. 106), é con
tinuação que dispõe sobre a fraude nos actos de transmissão a titulo
gratuito; assim como o que é condição da acção revocatoria, seja o
acto a annullar-se gratuito ou não, encontra-se regulado nas trans
missões a titulo oneroso. E poder-se-ha dizer que a materia está bem
exposta?

DAS CONDIÇÕES, TERMOS E ENCARGOS

Sem um motivo justificavel, o projecto distingue a condição im
possivel juridicamente da materialmente impossivel. Aquella annulla
o acto em que é opposta e considera esta como não inscripta.

O que levou o projecto a assim proceder, afastando-se do nosso
actual direito quanto aos actos inter-oioos, direito que coincide com
os codigos das nações cultas?

Quando não se quer sinão mediante condição impossível. affir
mativa , nada se quer realmente; e assim sendo, reputa-se como não
querendo praticar o acto, quando a este Se impõe a referida condição
impossível affirmativa .

Si a condição é, porém, de não cumprimento de um facto physico
ou legalmente impossível, ou, como dizem os doutos, quando a condição
é negativamente impossivel, exemplo « si com o dedo não tocares o
céo », dá-se o inverso do que se dá com a condição affirmativa impos
sivel; e por isso nenhuma influencia exerce no acto ,

Assim o Direito Romano:
·a) Condição affirmativa impossivel-impossibilis condictio cum

faciendum concipitur stipulationibus obstat - Dig.de verb , obl.
fr , 7.

b) Condição impossivel negativa - At si ita stipuletur - si digito
ccelum non attigere, dare spondes? pura facta obligatio intelli
gitur.

Portanto, o projecto não foi feliz quando equiparou as duas
condições (impossivel affirmativa e impossivel negativa), considerando
uma e outra como não escriptas .

Devo accrescentar que, quanto á condição impossivel negativa,
considera o actual direito não escripta, quer seja impossivel juridica
quer materialmente.

A razão de decidir em um caso é a mesma que no outro. Si o
projecto houvesse, embora sem fazer distincção entre actos inter
vivos ou. causa mortis, annullado o acto jurídico a que fosse imposta



34;0

condição impossivel, aífírmatíva ou não, teria andado melhor, porque,
pelo menos, é da natureza das cousas que o acto juridico que se quer
tornar dependente da condição impossivel, ainda mesmo negativa,
não deve ser reconhecido, não póde ser considerado como praticado
para ter effeito .

Annulle-se, pois, o acto a que esteja opposta a condição impos
sivel, quer seje.elle inter-vivos quer causa mortis.

E si deficiente é o projecto quanto á condição, não menos o é
quanto ao termo.

Póde-se dizer que tudo quanto dispõe sobre o termo não passa
dos arts. 141 e 142, inspirados pelo CodigoAllemão, que foi traduzido
em parte.

O referido codigo refere-se ao termo inicial (dies ad quem), ou,
na phrase dos doutores, termo primordial ou suspensivo; e ao extin
crivo ou resolutivo (C. Chironi e Goudsmith, citados, e outros), em
quanto que o projecto só se refere ao termo inicial, sem que faça refe
rencía ao final ou resolutivo.

Tivesse querido só tratar daquelle, como fizeram o Codigo Civil
Francez e outros, eliminasse então a palavra inicial, e seguisse
qualquer dos códigos, que não se occupando sinão do dies a quo (o
termo suspensivo), empregam unicamente a denominação termo.

Depois de tratar do termo passa-se ao encargo, que só mereceu
um artigo.

Empregou-se a gradação.
Dispoz-se sobre o termo ou prazo mais do que sobre condições,

e sobre o encargo ou modo menos do,que sobre o termo.
Si o modo ou encargo só puder ser cumprido por aquelle qUfl

está obrigado, e este fallecer sem fazel-o, a acquisição resolve-se
ou não?

E,si()gravado fallecer, podendo, porém, ser por outrem cum
prido o encargo quid juris? O projecto primitivo é omisso e a com
missão nada diz.

Quando se trata do legado, frequentemente sujeito a modo ou
encargo, é feita remissão do art. 1.341 ; mas ahi depois de se dispor
que o donatario está obrigado a cumprir os encargos quando do in
teresse do doador, do terceiro ou da sociedade, é regulado apenas o
caso do cumprimento do encargo do interesse geral: « si o doador
fallecsr sem haver exigido o mencionado cumprimento»; emquanto
o que cumpria regular era o caso da morte do gravado antes do cum
primento do encargo; e de tal se não cuidou.

Consistindo o encargo em um facto impossivel ou contrario aos
bons costumes, vale o acto jurídico?

Regulará por analogia o que está disposto sobre a condição?
O projecto primitivo tudo cala; assim também a commissão ,

("j
t·.{
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FÓRMA DOS ACTOS JURIDICOS E SUA PROVA

Nem o projecto Clovis nem o actual satisfazem.
Em vez de se occuparem com a forma, se perderam em colligir

regras, que não estão no logar proprio.
Deve-se procurar regular a fórma, isto é, o modo de manifestação

da vontade? E precisamente tudo se escreveu, menos o que devia ter
sido escripto ,

Por fórrna dos actos judiciaes entende-se «a figura exterior sobre
a qual a vontade se manifesta. J) E o que se fez?

Referenda a escriptura publica, e a escripta particular sem se
estabelecerem regras sobre uma e outra cousa ,

Tudo pareceu ter ficado completo com a declaração que neste ou
naquelle caso a escriptura é da essencia do acto ; sem nada, porém,
se determinar quando é necessaria para prova.

A Commissão andou mal. Si queria, acompanhando o projecto a
corrigir, ir além da fórma (palavras ou escripio) ; isto é, si queria
estudar os meios da prova, bem poderia, já que não havia tempo para
trabalho novo, ter seguido o projecto Felicio, abandonando o esboço;
desde que este não se occupa sinão da fórma; para elle o mais con
stitue matéria de processo, que reputa impropria de um Codigo Civil.

E tratando da fórma e dos meios de prova, não tinha na parte
geral de indicar os actos para os quaes a escriptura publica é ou não
da essencia do contracto , Tal melhor collocação teria na parte espe
pecial.

Si assim procedesse não daria logar a duvidas, que, na referida
parte especial, apparecem a todo o momento. .

O projecto, depois de apontar os actos em que a escriptura pu
blica é da essencia do contracto, dispõe que o « instrumento particular,
feito e assignado por quem estiver no goso da livre disposição e admi
nistração de seus bens e subscripto por duas testemunhas, prova a
obrigação convencional (porque não dizer o contracto), quando o
instrumento publico não fôr da substancia do acto ».

Portanto, não é mais necessaria escriptura publica para a prova
do acto; fica mantido assim o actual direito.

Mas, nos casos em que a escriptura publica não fôr da essencia,
faz-se sempre preciso para a prova o escripto particular feito pela parte
e assignado por ella com duas testemunhas?

Não, desde que se dispõe no art. 157, que os actos a que não (01'

imposta fôrma obriqatoria poderão ser provados «p01' confissão, actos
processados em juizo, documentos publicos ou particulares, folhas pu
blicas, officiaes, ou não, testemunhas, presumpções, exames e vistorias
e arbitramento».

Ora, não se póde entender por fórma obrigatoria sinão a que se
refere aos mencionados escriptos publico ou particular.
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Logo ha casos em que um e outro escríptos não são exigidos.
E quaes esses casos?
Os casos em que a escriptura publica é da essencia estão deter

minados; mas, quando é necessário para prova o escrípto particular
com ou sem testemunhas?

Embalde procuro nos contractos em especie, onde deveria ser
supprida a falta, desde que a matéria dos contractos não foi precedida
de uma parte geral, ou, por outras palavras, desde que se não re
gularam os contractos em genero .

Quanto ao mandato, lê-se que tem elle como instrumento a
procuração, lendo-se, porém, logo em seguida, que o mandato póde
ser expresso ou tacito, verbal ou escripto (arts. 1.506 e 1.507);
quanto ao mutuo só incidentemente se refere a escripto ; tambem
incidentemente quanto a sociedade. Mas, quanto a contractos, como
deposito, locação e commodato, nada se diz.

E o projecto, seguido pela Commissão, não se satisfaz em deixar
tudo por fazer. Talvez porque não desse ás palavras a significação
propria, dispõe que, quando não ha fôrma obrigatoria, os actos podem
ser provados por .. ; documentos publicos ou particulares.

Mas qual será a fórma especial outra que não o documento pu
blico ou particular?

Documento (ou melhor instrumento publico) é fórma especial por
excellencia,

E como sempre, sem se manter uniformidade de linguagem, são
cmpregadas indistinctamente as palavras instrumento publico c

.escriptura publica para designarem a forma de um e mesmo acto
(art. 155 juxta art. 326 al), e mais a palavra documento publico.

E porque não se guardou ordem; porque não se procurou apontar
o genero para depois descer á especie, veiu a se enumerar tambem
actos processados em juizo e folhas publicas officiaes ou não (?).

Houvesse, porém, ordem, boa exposição de matéria e tudo poderia
bem ser regulado.

Trata-se do modo da manifestação da vontade; mas, como quando
ella póde se verificar por palavras não ha formula peculiar, não teria
outra causa assim de ser regulada sinão a forma escripta, isto é, a ex
pressão por escripto, que tem lagar pelo instrumento que é publico ou
particular.

E fosse definido então instrumento publico pelo methodo da enu
meração, assim tambem o particular.

E teriam sido enumerados escriptura publica, termos e .autos ju
díciaes (em vez de autos processados em juizo e certidões respectivas),
certidões dos registros de nascimento, casamento e obito, etc.; etc.';
nunca, porém, folhas publicas olficiaes ou não (?).

E por este modo poderia ficar bem determinada a fórma; fossem
estabelecidos embora depois os meios de prova.

O que está é que não póde ficar.

)

)
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DAS NULLIDADES

Sempre OS mesmos defeitos, vicios de forma e de fundo e de
ficiencia .

. A nullidade é dividida em nuIlidade manifesta e nullidade de
pendente de acção; alli o acto é nullo ; aqui, annullavel.

Mas, quando nullo, quando annullavel? Começa a confusão e o
mal enunciado.

NULLO

10, quando praticado por pessoa absolutamente incapaz;
2°, quando a lei o prohibir a pessoa de que se trata (?) ;
3°, quando fór illicito ou impossivel o seu objecto;
4°, quando não revista a fórma prescripta pela lei;
1)0, quando fór preterida alguma solemnidade que a lei considere

essencial para a sua fórma ;
6°, quando a lei o declarar nullo ou lhe negar o effeito.

ANNULLAVEL

10, quando o agente fôr incapaz relativamente;
2°, quando se achar viciado por erro, dolo, simulação, fraude e

lesão (?).
A incapacidade para o effeito da nullidade e o da annullahilidade

é só distinguida em incapacidade manifesta, e em incapacidade de-
pendente de acção.· '

Não vae bem a Commissão ,
Cumpria não esquecer a distiucção de nullidade absoluta e de

nuIlidade relativa; distincção, que, por não ter sido regulada, deu
logar ao erro de se considerar annullavel acto nullo. A distincção que
foi descurada tem sua ímportancia.

A nullidade de pleno direito, si relativa, só póde ser allegada e
proposta pelas pessoas a quem aproveitam - quandum actus nullus
est faoore alicujus, intelligitlll' si ipse velit esse nullus,

« Quando a lei o prohibir a pessoa de que se trata ,» (N. 2). A
redacção grammatical poderá estar salva; mas a jurídica é bem pro
blematica ,

Que pessoa é essa? Pessoa de que se trata! !
Está me parecendo que a Commissão quer se referir ás pessoas a

quem se prohibe o exercicio por si ou por outrem de certos actos ;
porque então não dizer, como no Codigo Argentino: acto praticado por
pessoa a quem se prohibe POI' este Codigo o exercício do acto de que se
trata. V. art , 1. 043.

Não lembro a redacção do Esboço - quando o agente fór incapaz
de direito, porque o projecto sobre capacidade ou incapacidade de
direito nihil.
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«Objecto illicito ou impossivel .» (N. 3). Mas o que constitue uma
ou outra cousa ?

Sobre o objecto do acto juridico o projecto não tem uma palavra;
ea Commissão não se propoz a supprir a falta.

Mas não é assim que se redige um Codigo? .
« Fórma prescripta por lei ou formalidade essencial .» (N. 4).
Mas o que se diz tal? Como já observei em materia de fórma ha

ao lado da confusão muita deficiencia.
« Quando a lei declarar nuIlo o acto ou lhe negar effeito.» (N. 6).

Disposição ociosa, si houvesse sido bem regulada a nullidade do acto
juridico; assim como é perfeitamente ociosa a que se lê no art , 175 e
paragraphos , ibi:

« As obrigações contrahidas por menores entre 14 e 21 annos
podem ser annuIladas.

1 .o De.acto por eIles praticado sem autorisação de seus legítimos
representantes;

2. o De acto praticado sem assistencia do curador que neIle de
veria intervir. ))

Mas, precisamente quando o acto é praticado pelo menor sem a
devida representação é que se dá a nullidade, que será de pleno di
reito, porém, relativa. E não será íóra de proposito o perguntar: si a
obrigação fôr contrahida por menor impubere - sem representação,
estará valida? Qui dicit de uno, neqal de altero.

DOS ACTOS ILLICITOS

A Commissão quiz supprir a lacuna do projecto; mas não logrou
o seu intento.

Começa com urna má definição, cuja critica já tive occasião de
fazer; e si havia de bem eXPQr a materia, tanto quanto exige a parte
geral, perdeu-se em tirar consequencias, sem que houvesse antes esta
belecido os principios.

« Não constituem actos illicitos os praticados em .legitima defesa
ou no exercício regular de um direito reconhecido » lê-se no art. 181.

Assim será; mas porque? Porque para que haja acto illicito deve,
além do damno, haver culpa; e tal não se dá, si o damno é causado no
exercicio da liberdade ou direitos de cada um ou no cumprimento de
deveres ou obrigações dentro dos limites legaes.

Portanto, em vez de perder o tempo em espalhar disposições de
Tedacção juridica até pouco correcta, deveria determinar a Commissão
o que constitue o damno, oque constitue a culpa. E urna vez isso feito,
o pouco que foi dito sobre acto illicito teria sido dispensado.

E o caso fortuito, que escapou á Commissão? .
E o acto illicito que suppõe obrigação preexistente; segundo a

phrase dos DD: a culpa contractual?

i·-,
'/
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Nem vale a remissão feita ao que se dispõe na parte especial;
porque, ahi tambem ha confusão, deficiencia, e má exposição da ma
teria. (1)

DA EXTINCÇ.Ã.O DOS DIREITOS

Escrevendo sobre a extincção de direitos a Commissão regula o
caso em dous capitules que se inscrevem um do perecimento da cousa,
e outro da prescripção .

Começo por observar que a Commissão cerceou a extincção dos
direitos, porque o que em rigor póde constituir extincção está só
subordinado ao perecimento da cousa,

Portanto não ha outro objecto de direito anão ser cousa ; e tanto
basta para se conhecer como se andou mal quando se pretendeu re
..gular a chamada extincção de direitos.

DA PRESCRIPÇ.Ã.O

A prescripção é incluida na parte geral.
Irá bem ahi? Parece-me que não. .
Que em um codígo se deva fazer uma parte geral onde devam

-ser objectos de apresentação (permitta-se-rne a phrase) os elementos
-constitutivos do Direito; onde sejam e11es estudados nas suas linhas
geraes, é ponto que não mais se discute. Não se trata na referida parte
ainda dos direitos; e sim dos seus elementos constitutivos, pessoas,
·cousas e factos.

Em definil-os, pois, e apresental-os como hão de figurar quando
tiverem de ser reguladas as relações jurídicas como engendradas, é
fazer boa exposição do que é materia constitutiva de um Codigo
'Civil.

O Codígo Civil Francez, a despeito da divisão adaptada, sentiu
essa necessidade, e por isso bem se diz : o que ne11e se regulou sobre
;pessoas e cousas não passa de uma simples preliminar.

Não sei mesmo que haja quem ponha em duvida que deve haver
'uma parte geral onde sejam estudados os dous elementos: pessoas e
cousas.

Duvida, sim, dar-se-ha sobre o terceiro elemento. T. de Freitas,
a quem parecia que não se fazia preciso que figurasse o facto na
mencionada parte, mudou, quando escreveu o Esboço, de opinião.

« Esta secção que trata dos factos, um dos elementos regulados
no Codigo Civil, não estava em meu primitivo plano como se póde ver

(1) V. artigo meu no Jornal do CommerC'io de 4 de agosto do anno proximo
passado.



na Consolo das Leis. Instrucção ... Hoje, ao contrario, estou con
vencido de que sem este methodo será impossivel expor com verdade-
as syntheses das relações do Direito Privado; e fugir a um defeito-
gravissimo de que se resentem todos os codigos, com excepção uni-
camente do da Prussia - Secção 1iI, noto ao art. 431 ». E a esti--
mados DD. (como Goudsmith, Arndts, Ortolan, l\1ayns) e ao Codigo-
Argentino, assim também parece. .

A duvida fica pois desfeita; não se póde prescindir de uma
parte geral, onde devem ser estudados os tres elementos; mas, tão
sómente elles.

A prescripção deve ter o seu legar na parte especial. EUa já
suppõe uma relação jurídica, como engendrada, e não contém regra..
de applicação commum , Abra-se, como no Codigo Argentino, um
titulo na parte especial e ahi se estudem. as duas prescripções ;..
porque se póde até dizer, se ambas extinguem um direito, tambem,
fazem nascer outro. E si assim não se quizer dizer, diga-se então,.
que visto não constituirem no sentido restricto da palavra actos ju-
ridicos, e não sendo tambem actos illicítos, o seu logar não cabe na.
parte geral.

Perguntar-me-hão então o que serão? São actos lícitos mas que
não teem por fim immediato adquirir, modificar ou extinguir direitos.
V. Esboço, art. 436, e Goudsmith noto 3 ao § 48 in fine. E como só'
dos actos licites', cujo fim immediato é acquisição, modificação e ex
tincção de direito, isto é, só dos actos jurídicos deve se occupar a parte
geral, apropria prescripção extínctiva está nella deslocada.

Preciso terminar, e não haverá surpreza em manifestar o meu
voto pela rejeição da parte geral.

E como quem rejeita não póde apresentar emendas; e não me
julgo habilitado a fazer trabalho novo (la critique est bien aisêe ;
mais l'art est ditficile), direi, apenas, para satisfazer os votos do In
stituto, que não menos de tres bons escriptos nossosha sobre a parte'
geral. Esboço Freitas e osprojectos Nabuco e Felicio ,

Podem ser elles aproveitados.
O projecto Felicio, que, na parte chamada preliminar, inspirou-se'

no projecto Nabuco, tem sobre este a vantagem de haver, quanto ao\
conflicto chamado da lei no espaço, regulado todos os casos, emquanto
o mesmo projecto Nabuco , assim como o esboçoestabeleceram apenas
disposições geraes, guardando o que pudesse ser peculiar a este ou
áquelle instituto para a parte especial .. E tanto mais é para se
acceitar o referido projecto quando regulou na mesma parte o que
constitue disposição transitoria. '

Opino, portanto, para que seja do referido projecto aproveitado,
feita esta ou .aquella modificação, o titulo preliminar, caps. I, 2 e 3,.
excluída porém, a secção 2a do referido capitulo 3°, quanto á com
putação do tempo, por estar esta matéria mais bem exposta no projecto
Nabuco, que se aproveitou do mencionado Esboço.

- 346-
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E guardando-se do mesmo projecto Nabuco o que diz respeito á
mencionada computação, o adoptaria em tudo quanto delle foi pu
blicado, com as alterações que, está entendido, não podem deixar de
ser feitas.

Sobre causas e factos o Esboço impõe-se com algumas modi
ficações, como quanto ás cousas.

Em substancia: faria preceder a parte geral, de um titulo unico
contendo disposição sobre publicação, effeitos e applicação das leis;
e uma vez isso feito, passaria á referida parte geral acompanhando na
forma exposta o Projecto Nabuco até onde foi escripto; e dahi em
diante o Esboço Freitas.

Rio, abril de 1901. - Antonio José Bodriçues Torres Netto.

PAREOER

DO

Dr+ Dezembargador Lima Drummond

(DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS)

Observa~ões 'sobre oDrojocto do Codi[o Civil Brasileiro l revisto - Dor J. C.
Lima llrummond l membro da Commissão do Instituto da Ordem dos
Advo[ados Brasileiros.

PARTE ESPECIAL

(DIREITO DA FAMILIA)

(Arts. 218 a 411)

Este relatorio tem por objecto o exame do Projecto, na Pane
Especial, direito da familia, Liv. 10

- Títs. 1, 2, 3 e 4 - arts. 218
a 411.

Comprehendendo quanto é indispensavel ser breve e conciso em
trabalhos da natureza do presente relatório, mencionarei apenas os
dispositivos do projecto que, consoante o meu ponto de vista, care
cerem de modificação.
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Art. 2 t 8. Refere-se este artigo ás Promessas de casamento.
A. synthese historica de semelhante instituto feita por Planiol (1) con
firma o que o estudo da legislação comparada revela e o Dr. Clovis
Bevilaqua relembra nas Observações (2) para esclarecimento do seu
projecto, isto é, que o processo da evolução deste instituto está con
sumado na consciencia jurídica brasileira como na dos outros povos
cultos no sentido de completa decadencia ,

Cumpre, porém, regular a situação especial em que ficará col
locada uma das partes que houver onerado o seu patrimonio no pre
supposto da realização da promessa de casamento.

E a regulamentação dessa situação especial feita pelo prcjecto
parece-me deficiente. Na 2a alínea do art. 218 se preceitua :

« Si, porém, a parte promittente se arrepender, sem
culpa da outra, será obrigada a restituir as prendas rece
bidas e indemnizal-a do que tiver despendido na previsão
do casamento .»

No projecto Clovis, o art. 210 foi redigido assim:

« Todavia, si o compromisso do casamento constar da
publicação de proclamas regularmente feita, o promittente
arrependido, sem culpa do outro, deve indemnizar este
ultimo das despezas feitas em attenção ao casamento
ajustado. II

Do confronto dos dous dispositivos citados, collige-se que o pro
[ecto Clovis foi mais previdente do que o projecto, isto no que toca á
importante questão ventilada na especie , isto é, ao meio seguro pelo
qual póde o juiz apurar a realidade da promessa de casamento, cujo
não cumprimento determina a reparação do prejuizo effectivo, pro
vindo desse facto. No projecto revisto não se cogitou da difficuldade
da questão; no projecto Clovis, entretanto, se exige expressamente
que o compromisso do casamento conste da publicação de proclamas
regularmente feita. Mas, parece-me ainda incompleta a disposição do
projecto Clovis. Prefiro a do projecto Coelho Rodrigues (art. 1.836)
combinada com a do projecto revisto sómente quanto á restituição
das prendas recebidas, e com a do Codigo Civil Allemão (art. 1.298)
quanto ao limite imposto ás despezas indemnizaveis, que devem ser
proporcionadas ás circumstancias. Sómente devem ser indemnizaveis
essas despezas se forem razoaveis - dem Omstandem nacb ange
messen uiaren , no dizer do legislador allemão. No projecto Coelho

(1) Dir , Cív, Tom. 3°, ns , 101 a 107.
(2) Pag , XLIII.
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Rodrigues (art. 1.836) admitte-se que o compromisso de casamento
possa constar de instrumento publico ou particular, assignado por
pessoas maiores, ou menores devidamente autorizadas, ou de pedido
regular de proclamas dirigido ao respectivo offieial.

Dispositivos semelhantes se deparam, por exemplo, no Codigo
Civil Hespanhol (art. 44) e no Codigo Civil Italiano (art. 54). Anno
tando o art. 44 do Codigo Civil Hespanhol, diz Levé (1), o vice-pre
sidente, em 1890, do Tribunal Civil d'Avesnes : - é a doutrina de
Toullier consagrada pela autoridade de um legislador. Commentando
o art. 54 do Codigo Civil Italiano, ensina Chironi (2) que a promessa
de casamento deve constar de instrumento publico ou particular,
porque, dada a importancia do assumpto, é necessario que nenhuma
duvida paire sobre o consentimento das partes nesse acto preli
minar, isto é, que haja absoluta certeza sobre a existencia da promessa
de casamento. Assim, serão evitadas indagações e discussões prejudi
ciaes á boa ordem e á paz das famílias. E aos instrumentos publicos e
particulares devem ser equiparados em seus effeitos os proclamas, que
equivalem a uma manifestação tacita da promessa de casamento. Pa
rece-me que ás palavras - publicação de proclamas regularmente
feita, do projecto Clovis devem ser preferidas as palavras - pedido
regular de proclamas dirigido ao respectivo official, do projecto Coelho
Rodrigues; porque este pedido regular por si só é bastante para re
velar a existencia da promessa de casamento. Apresento, pois, a se
guinte

Emenda

Si, porém, o compromisso do casamento constar de instrumento
publico ou particular, assignados por pessoas maiores ou menores, de
vidamente autorizadas, ou de pedido regular de proclamas, dirigido ao
respectivo offícial, o promittente arrependido, sem culpa do outro, deve
restituir a este as prendas recebidas e indemnisal-o do que tiver des
pendido na previsão do casamento. Sómente serão indemnizaveis as
despezas que forem razoaveis, segundo as circumstancias.

Art. 226. § 7.° - Para exprimir esta modalidade do impedimento
ao casamento denominado crimen pelos canonistas, prefiro a redacção
do art. 218, § 7°, do projecto Clovis, a qual é, aliás, simples repro-

(1) Cod. Civ. Esp., pago 11.
(2) Ist, di Dir. Civ. ital ,; 10 vol., § 377.
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ducção da do art. 7°, '§ 3°, do dec. n. 181, de 24 de janeiro de 1890.
~dmittida a preferencia, deverá approvar-se a

Emenda

Art. 226. Não podem contrahir casamento:

7.° O conjuge adultero com o seu co-réo condemnado como' tal.

Art. 226, § H. - Este paragrapho do art. 226 trata da idade
como inpedimento ao casamento. E' certo que as legislações. moder
nas, em sua generalidade, affirmam a conveniencia de uma emanci
pação completa pelo acto do casamento, porque repugna a razão que
possam ser confiados os graves interesses de umafamilia a quem não
se reconhece com a capacidade precisa para alienar uma certa classe
de bens ('1). Por isso é indiscutivel o principio contido no art. ~26 do
projecto revisto: .

« Os menores ficam de direito emancipados pelo casa
mento na idade legal. »

. ',)

Mas, por esse mesmo motivo, é necessario elevar, tanto quanto
possivel, a idade, quer do homem, quer da mulher, como condição es
sencial á validade do casamento. O Codigo Civil Allemão (art. 1.303),
só depois da maioridade, permitte ao homem contrahir justas nupcías.

Mas, o proprio legislador allemão (art. 4° do Cod. Civ.) permitte
seja declarado maior - o menor de 18 annos completos, e determina
que pela declaração de maioridade adquira o menor a situação juri
dica do maior. Esta 2" parte do art. 4° do Cod, Civ. Allemão teve
evidentemente por fim accentuar a modificação feita peloCodigo no
direito preexistente (2) no tocante á restricta capacidade do menor
mesmo declarado maior - o que, dada a identidade de ponto de vista,
deve também fazer o legislador brasileiro, quando houver de meditar . ,i
sobre o art. 9° do projecto revisto. Como quer que seja, porém, a ver-
dade é que o proprio legislador allemão abre, assim, uma excepção ao
principio estabelecido (3). Mas o nosso projecto revisto estabelece neste

(:1.) C. Bevilaqua. Obs. aoProj. Cod. Cív, pago XLIV.
(2) E. Lehr-Dr. Civ. germ. n. :1.41; Braun, Ilegener e Ver Hees-Dr.

Civ. ali. n. 305.
(3) Meulenaere e-e Cod . Civ. Ali. pago 352-E.. Barre. Le Cod, Cív, Ali.

et la Cod, C1V. Franç. - § 5°.
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art , 226 § 11, que não podem contrahir casamento as mulheres me
nores de 14 annos e os homens menores de 16. Logo as mulheres de
14 annos e os homens de 16 estão aptos para contrahír casamento, fi
-cando por este facto emancipados (art. 296 do projecto revisto), sem
a menor restricção em sua capacidade civil.

Carece, a meu ver, de procedencia esta disposição do projecto re
visto. Os graves interesses dos proprios contrahentes, coincidem com
-os da familia e da sociedade na exigencia de uma idade mais elevada,
.quer para a mulher, quer, principalmente, para o homem.

Prefiro, neste assumpto, o projecto Clovis, que prohibe o casa
mento ás mulheres antes dos 15 annos e aos homens antes dos 18
annos.

Identica disposição se encontra, por exemplo, no Codigo Civil Ita
liano (art. 55) e no Codigo CivilFrancez (art. 144); devendo observar-se
que notabilissimos civilistas (1) comprehendem e preconísam seme
lhante disposição legal como garantidora da felicidade do lar, em
:grande parte dependente não só do desenvolvimento physico como
principalmente da maturidade physica.

E chegam mesmo a lamentar que a puberdade legal do homem não
:seja fixada na época da sua maioridade - o que, aliás, acaba de esta
tuir o legislador allemão, como affírmei.

Alludindo á legislação franceza anterior, Baudry-Lacantinerie con
signa o facto de se haverem evitado as desastrosas consequencias que
para a sua raça poderiam ter provindo da precocidade dos casamentos,
por se haverem abstido os cidadãos, na sua quasi totalidade, da ce·
lebração desses casamentos precoces-e- revelando-se com esse procedi
mento melhor aconselhados pela natureza do que pela lei. Não me
convencem as razões de Dias Ferreira (2) a proposito do Cod. Civ.
Porto (art. 1.073 n. 4), que estabelece a puberdade legal para os me
nores de sexo masculino, aos 14 annos, e para os de sexo feminino,
.aos12, constituindo impedimento ao casamento a idade anterior a esses
limites.

A observação da realidade da vida: humana corrobora a opinião
dos civilistas anteriormente citados, a qual tamhem é, entre outras, a
de Pisanelli (3), o eloquente defensor, na Camara dos Deputados da
Itália, do principio prevalecente no art. 55 do Cod , Civil desse paiz ,

Na elaboração parlamentar dessa disposição legal, o egregio Pi
sanelli, refutando a opinião dos oradores que haviam considerado

(1) Vigié. Dr , Civ, Franç. tom. [- n. 305, G. Baudry Lacantinerie s-

Dr, Cív. tom. [ - n , 421 - T. Huc, Cod. Civ, tom. 2° § 3°, n. 25 - Borsarí
-Comm. del Cod. Civ. - tom. 1° n , 202-Chironi-Ins. di dir. clv. ítalo
t·:,m. 2° n. 379 lettra A.

(2) Coj. Civ, tom. 3°, pago 32.
(3) L. Ghiralli-II. Cad. Civ. d'Italia-pag.l0.
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exaggerada a exigencia dos 15 annos, para os menores do sexo fe
minino e dos 18 par.a os do sexo masculino - como condição essen
cial á validade do casamento, appellou para a opinião dominante e
continuamente invocada na discussão, de que as leis devem reflectir a.
consciencia jurídica da época, expressa pelos costumes, e indagou si
eram factos excepcíonaes, ou não, os casamentos de menores do sexo
feminino, aos 12 annos e os dos do sexo masculino aos 14.

A mesma pergunta poderá. ser feita aos adversarios do principio
que preconizo.

Isto posto formulo assim a

Emenda

Art. 226. Não podem contrahir casamento:
. ..... .. ..... . . . .... . . . . . .. . ... . . ........ . ...... . . .... ... ..
.................................................... ... ......

11 - As mulheres menores de quinze annos e os homens me-o
nores de dezoito annos ,

Art. 272. - Neste artigo se estabelece a annullabilidade do casa
mento contrahido com infracção de qualquer dos ns. 9 a 15 do art.
226. Entretanto, é impossivel, em face do direito, decretar a annul
lação do casamento quando for elle contrahido com infracção de qual
quer dos ns. 12 a 15 do art. 226. Os impedimentos previstos nestes ..
numeros do art. 226 acham-se previstos nos ns. 9 a 12 do art. 7 do
dec , n. 181, de 24 de janeiro de 1890. Este decreto (arts. 99, 100,
101, 102 e 107) faz incidir em pena os infractores das citadas dispo-o
siçõese a imposição da pena importa a revalidação do acto , Ora,
o projecto revisto (arts. 287, 288 e 289) mantem semelhantes pena
lidades, comminadas na legislação actual ; logo, o projecto revisto não
pode considerar annullavel o casamento, na especíe, porque o revalída.
com a imposição das penas comminadas. ,

Os impedimentos a que me refiro são, na verdade, impedimentos.
impedientes, na technica do direito canonico, isto é, são impedimentos
simplesmente prohibiiioos, que a lei estabelece para que não se façam
certos casamentos; mas, si não obstante a prohibição, os. casamentos
se fazem, esses casamentos são validos (1). Impediunt fi87'i J (acta
tenent. São prohibitivos (de p1'ohibel'e) esses impedimentos, porque
constituem um obstaculo legal á. celebração do casamento; mas não

(1) Monte. Dir. Eccles., vol. 2, § 936.

I
,.1 .
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teem a força necessária para annulIar o casamento celebrado com
infracção delles (1).

Por isso, proponho a seguinte

Emenda

Art. 272 - E' annulIavel o casamento contrahido com infracção
de qualquer dos ns , 9 a 11 do art. 226.

Art. 277 - Adoptada a modificação relativa á idade como im
pedimento ao casamento, é necessario modificar o art. 277, onde, em
vez de se escrever - a annullação do casamento da menor de 14-

I· annos e do menor de 16 etc ., dever-se-haeecrever - a annullação
do casamento da menor de 15 annos e do menor de 18,-etc.

Art. 281, n. 3 - O projecto revisto reproduz, aqui, a dispo
sição doart. 75, §3°, do decreto n.181, de 2q, de janeiro de 1890,
intercalando, apenas, a palavra grave depois da palavra molestia,
a qual foi encontrar no projecto Clovis.

Por isso, esta disposição do projecto revisto ficou redigida assim:

« Art. 281. Considera-se erro essencial sobre a pessoa
de outro conjugo :

10 •••••••••••••.••••••••••••••••••••••• " •.••••••

2°•...........................................•
3°, a ignorancia de defeito physico irremediavel e an

terior, como a impotencía e qualquer molestia grave, meu
raoel ou transmissiuei ,»

Desta arte subsiste na redacção do projecto revisto o incon
veniente denunciado pelo professor Souza Lima (2) na analyse que
elIe fez do art. 72, § 3°, do cito dec , n . 181, de 1890:

« No numero das molestias incuráveis, mas não trans
missiveis - disse elle - estariam, por exemplo, em geral
as lesões organicas do coração e grossos vasos .e basta.

(1) G. Baudry- Lacantinerie. Dir. Civ. voI. 1, n. 1,50.
(2) Tratado de Medicina Legal- 1n voI. pags, 171 e 172.
c. C. - VoI. II \ 23
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I· Iembrar a frequencia com que se tem desenvolvidode certo
tempo a esta parte este genero de affecções, basta con
siderar o algarismo de sua mortalidade nas estatisticas,
para justificar e corroborar estas minhas apprehensões.»

Nutria o iIlustreprofessor sensatas apprehensões sobre a extra
ordinaria frequencia das acções de annullação de casamento, si os
'oonjuges se quizessem prevalecer da disposição do art. 72, § 30, do
decreto n. 181, de 1890, reproduzido nesta parte pelo projecto
revisto. ..

Proseguindo, observou que no numero das molestias trans
missiveís, porémcuraveis, contam-se, em grande numero, sinão em
sua maior parte, as affecções de pelIe, aliás tão communs: a sarna,
por exemplo, asseverou elle. .
, E concluiu que não estava de certo no espirito do legislador
consíderal-as erros de pessoas para o fim previsto pela lei e que as !>J
molestias a que a lei se refere para constituírem motivo de an-
nullacão de casamento devem reunir forcosamente estas duas con-
dições: serem incuravoís e transmissiveis por contagio ou herança.

Attendendo, de certo, a estas criteriosas e autorizadas observações,
o Sr. Dr, Coelho Rodrigues redigiu o art. 1.914, § 30, de seu pro
jecto assim:

« Art. 1.914 . Considera-se erro essencial sobre a
pessoa do outro conjuge :

§ 10 , .
§ 20 ••.•••• , •••••••• , •• ~ ••••• , • , , .• , .

§ 30, a ígnorancia de defeito physico irremediavel
e anterior,' como a impotencia e qualquer molestia incuraoel
e transmissivel por contagio ou herança .»

Parece-me deve ser redigido como o art. 1. 914, § 30, do projecto
Coelho Rodrigues o art. 281 n. 3 do projecto revisto e é essa, por
tanto, a emenda, que proponho para restringir, como motivo legi
timo,.a esphera do e1'1'O essencial, em prol da moralizadora perma
nencia do vinculo conjugal.

A approvação da emenda reclama a alteração do art. 232dõ
.projecto revisto -'- i" alinea, in fine,

Art, 281, fi, 4, e art. 282, 2" parte - A questão tem sido
muito discutida e a jurisprudencia reflectindo a incerteza da dou
trina .juridica, acoroçoada pela deficiencia do texto legal vigente
zem variado. Fui relator de um accordam proferido sobre o assumpto

I'
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pela Camara Civil da Córte de Appellação ; mas reconheço :1 ne
cessidade de expressamente consignar-se no Codigo ~~ivil esta moda
lidade do erro essencial para evitar discussões e duvidas. O prazo de
1. O dias, porém, estabelecido no art. 282, 2a parte, para, em regra,
pedir o marido a annullação do casamento é inconcebivel deante do
intuito do legislador. Salvo força maior, não deve esse prazo exceder
de 48 horas.

Art. 347 e art. 384 - No regimen da separação dos bens,
segundo o projecto Clovis (art. 325) devia a mulher contribuir para

.as despezas da familia com um terço dos rendimentos de seus bens, si
por convenção não tivesse promettido uma contribuição maior ou
menor. Consoante o mesmo projecto (art. 361), obtida pela mulher
a separação do dote, devia ella 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 . Havia nestes dis
positivos perfeita harmonia, tanto mais indispensavel quanto é certo
que os bens paraphernaes estão submettidos (1) ás mesmas regras
que os bens da mulher no regimen da separação de bens. Mas opinou
o Sr. Dr . Duarte de Azevedo (2) pela contribuição proporcional aos
rendimentos dos bens de cada um dos conjuges, quer no caso do
art. 325, quer no do art. 361, in-fine, do projecto Clovis. Essa pro
porcionalidade foi ainda este anuo, preconizada por Planiol (3).

Pois bem, no art. 347 do projecto revisto, procurando-se, talvez,
attender ás observações do preclaro mestre, Sr. Dr , Duarte de
Azevedo. estatuiu-se que, no regimen da separação, a mulher
é obrigada a contribuir· para as despezas do casal com uma quota
proporcional ao rendimento dos bens proprios, si outra não tiver
sido estipulada no respectivo contracto.

E' evidente que não cogitou de semelhante proporcionalidade
o Sr. Dr , Duarte de Azevedo.

A mulher deve, na especie, contribuir para as despezas do casal
com os rendimentos de seus bens em porporção de seus haveres com
relação aos do marido:

Assim, prescreve o legislador portuguez (4.). E essa prescripção
afigura-se-me preferível á do legislador allemão em que (5), não se
estabelece relação com os haveres do marido, no tocante á alludida

(1) Thiry - Cours do Dír , Civ., vol. 3°, n. 527.
. (2) Parecer sobre o Proj. de Cod. Civ. Bras. do Dr , Clovis Bevílaqua

pago 7.

(3) Oir. Civ., vol. 3°, n , 1.q,32.
CIe) Cod, Civ. Port.- art. 1.220.
(5) Burgelíches Gesetzbuch ......:. art. 1.<i:27.
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contribuição. .Coneegulntemente, no art. 347 do projecto revisto
deve-se estabelecer que: - A mulher é obrigada a contribuir para
'as despezas do casal, com os rendimentos dos seus bens, em pro
porção dos seus haveres, com relação aos do marido, si outra cousa
não tiver sido estipulada no respectivo contracto ,

Essa é a emenda.
Isto posto, em bem da systematização dos dispositivos legaes,

é mister reproduzir este equitativo conceito da proporcionalidade no
art. 384 in fine, do qual o prescreveu o projecto revisto.

E a emenda poderá aqui ser redigida do seguinte modo:
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 os rendimentos dos bens para
phemaes na proporção desses bens com relação aos bens de seu
marido. ~))

Art. 407 - A falta de uniformidade na technica do projecto
revisto.

Porque escreveu-se neste artigo: « Dissolvida a sociedade con
jugal pO'/' dioorcio amigavel, etc ,» ? O que se deprehende das dispo
sições anteriores é que o divorcio, na terminologia do projecto,
distingue-se em divorcio litigioso e pO'/' mutuo consentimento. E', pois,
a seguinte a

Emenda

Dissolvida a sociedade conjugal pelo divorcio pO'/' mutuo con
sentimento, etc.

Concluindo o relatório que me iucumbiua illustre Commissão do
Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, parece-me necessario
salientar o meu absoluto accórdo .com o projecto revisto, no tocante
á decretação da 'indissoluhilidade do vinculo conjugal, aliás, já admit
tida no projecto Clovis (art. 377).

Nas observações (1) que precedem este projecto, o seu illustre
autor demonstrou, com a habitual proficíencia, a utilidade do prin
cipio que estabeleceu. E, se não fora a manifesta incompatibilidade
do divorcio com as exigencias do nosso meio social, no momento
historico em que vivemos, bastar-me-hia para repellil-o a negativa
categorica que, com a eloquencia edificante dos algarismos, as esta
tisticas oppõem ás apregoadas vantagens de semelhante instituto.
ACommissão resolverá. '

LIMA DRUMMOND.

(i) Obs, para esclarecimento doPro], Codv.Cív, Bras., pago XLVII.

,/
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PAREOER
DO

13arão de 1oreto

(DO INSTIiUTO DOS ADVOGADOS)

RELATORIO

INTRODUCÇÃO

Agradeço ao Instituto da Ordem dos Advogados a honra imme
tecida com que me quiz distinguir, escolhendo-me para fazer parte da
commissão encarregada de dar parecer sobre o projecto do Codigo
Civil Brasileiro, organizado pelo insigne jurista SI'. Clovis Bevílaqua
e revisto por uma douta commissão nomeada pelo Governo. Tendo-me
sido confiado o exame deste projccto, no tocante « aos direitos reaes
de garantia» e ao « registro predial », venho communícar ao Insti
tuto o resultado do meu trabalho.

E' um estudo rapidamente delineado e que apezar da solicitude
com que a elle me dediquei, não deixará de ter, sem duvida, muitos
defeitos, para os quaes, desde já, peço a indulgencia dos meus illus
tres collegas.

Pela expressão generica direitos reaes de garantia, designa exa
ctamente o projecto, direitos reaes que teem por fim assegurar o
cumprimento de uma obrigação, isto é, o penhor, a antichrese e a
hypotheca. Esta expressão, nova em nossa terminologia juridica, já
foi publicada pelo jurisconsulto italiano Chironi á sua notavel con
strucção dos mencionados direitos (1) que um jurisconsulto nacional,
Sr. Lafayette, em luminosa e profunda synthese, expoz sob a locução
análoga « direitos pignoraticios » (2).
. O registro predial é, no projecto, como na legislação patria e nas

legislações estrangeiras, um instrumento de publicidade da consti
tuição, transferencia, ou extincção dos direitos reaes de garantia e de
outros direitos reaes.

Dos direitos reaes de garantia trata o projccto no titulo III do
livro segundo da parte especial, e regula o registro predial no titulo
IV, do mesmo livro. Inscreve-se aquelle titulo « Direitos reaes sobre

(1) Chironi, Instituzioni di dir.ilto civili italiano, 1888, I parte especial,
capo VIH; Tratato dei priviZegi, delle ipotheche e tiel pegno, 1894, I, 1901, Il ,

(2) Lafayette, Direito das cousas, seg, ed., parte terceira.
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causas alheias». Divide-se em 12 capitulas. O capitulo I enumera.
estes direitos, á frente dos quaes domina o de propriedade. Os capi
tulos II a IV occupam-se dos direitos reaes sobre causas alheias, com
existencia principal, ou dos direitos reaes de uso ou goso na cousa
alheia, a saber: a emphytheuse, a superflcie, as servidões predlaes, o
usofructo, o uso, a habitação e os legados de prestações e alimentos
consignados expressamente no.ímmovel. Os capitulas IX a XII são
consagrados aos direltos reaes de garantia. O titulo XIII restringe-se
ao registro predial. '

No projecto do Sr. Clovis Bevilaqua (1) o titulo III do livro II
da parte especial comprehende, em vez de 12, 11 capitulas. O capi
tulo XI, intitulado « Da hypotheca », e ao qual corresponde o XII do
projecto revisto (2), foi o que soffreu, na revisão, modificações mais
importantes. Deste outro capitulo constam as seguintes addições : o
art. 953, o n , 5 do art. 95~, a alinea 2 do art. 957, o art. 961, o
art. 975, o n . 7 do art. 995, e ainda a secção V « Hypotheca de es
trada de ferro », apresentam, além disto, alterações capitaes, o § 2"
do art. 976, o art. 979 eo art. 983. Emfim, do mesmo capitulo se
eliminou a matéria da secção III do capitulo IX do projecto primitivo
« Das letras hypothecarias de credito e de divida ». Quanto ao registro
predial, a redacção do titulo que lhe diz respeito é, nos dous proje
ctos, mais ou menos, a mesma.

Sobre os direitos reaes de garantia mui raras prescripções offe
recem as Ordenações do Reino, de onde copiosamente deriva o direito
civil brasileiro. Dessa legislação, já tres vezes secular, que nos legou
a metropole, é subsidiaria o direito romano, quanto ao penhor, á an
tichrese e á hypotheca, notando-se, porém, que o direito romano não
proclamou o principio da especialidade da hypotheca, nem conheceu
o da publicidade por via, do registro predial. Assim, as fontes dos
capitulas IX a XII do titulo III e do titulo IV do livro II precitados
são: primeiramente odireito civil pátrio, oriundo do antigo direito
civil portuguez, impregnado de romanismo; em segundo lagar, a le
gislação estrangeira moderna e a doutrina dos jurisconsultos.

A' vista dos preciosos elementos que subministravam estas fontes,
bem podia ter tido maior desenvolvimento a contextura dos direitos
reaes de garantia e do registro predial.

A este respeito, o projecto passa, mais de uma vez, em silencio
disposições vigentes da legislação patria, algumas dellas já incorpo-

(!) O exemplar deste projecto consultado por mim é de edição da Im
prensa Nacional, Rio de Janeiro, 1900, 1° vol, ín-S". fia outra adição do sup
plernento do Diario Olfieial, u. 127, de 13 de maio daquelle anno. . .

(2) Do projecto revisto pela commlssão do Governo fizeram-se tres edi
ções na Imprensa Nacional, duas em 1900, J vol, in-4°, e a terceira em 1901,
1. voI. in-B'', a .qual contén um artigo addicional,o art. 961, que não consta
das antecedentes, E' desta ultima edição o exemplar de que me servi.
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radas ao nosso direito tradicional de onde não havia motivos para as
eliminar. A sua construcção da hypotheca, sobretudo, parece-me de-
ficiente. -

Além de ter mutilado, não sei porque, o adeantádo systema hy
pothecario que conquistamos, alterou-lhe o projecto o caracter juridico
e o economico, pondo-lhe restricções que nada favorecem Q credito
territorial. Por outro lado, elle deixou, se me não engano, de tirar
todo o proveito dos subsidios dos novos codigos extrangeiros, nomea
damente do Codigo Civil Allemão,que, na phrase de Raoul de la Gras
serie, « é o monumento legislativo, não só o mais recente, mas também
o mais importante do direito contemporaneo, e que fórma o centro ao
redor do qual deverão gravitar necessariamente os proximos co
digos II (1).

Considerando sob o aspecto da ordem a distribuição dos assum
ptos do projecto submettidos á minha apreciação, eu, longe de pensarr
com alguns jurisconsultos, que não é necessario, nem até util, que'
um codigo tenha plano scientifico e faça exposição methodica das ma
terias (2) entendo, com os jurisconsultos, muito mais numerosos,
de outra escola, que não póde um codigo prescindir de classificação
systematica (3). -

E' certo que os sectarios de tal classificação divergem acerca do
logar que nella deve ser assignado a certas categorias juridicas fun
damentaes, dando uns a prioridade ao direito das obrigações, outros
ao direito das causas, e ainda outros ao direito de familia (4,). Este
desaccordo, que naturalmente passou do campo datheoria para o da,
lei, se reflecte nos mesmos codigos civis recentemente promulgados, o
da Allemanha, a que hapouco me referi, e o do Japão (õ). Na parte es
pecial daquelle codigo, o direito das obrigações precede ao direito das
cousas, conforme o ensino das universidades allemãs, ao passo que a
parte especial do Codigo do Japão observa a ordem inversa. -

No tocante ao nosso paiz, dos dous ultimos projectos de Código

(1) Code civil ali, et loi d'intl'oduct-ion promiüqués le 18 aoilt -/896, pour
entrei' en vigueU1' le '/ janvier 1900, trad, de Haoul de la Grasserre, seg , ed,
1901, lntrod., p, XXVIII.

(2) Planiol, Traüe E1lémenta'ire de Droit Civil, 1900, I. n. 84" e noto I ao
n , 132.

(3) Ihering, V Bsprü du Droit Romain, trad. de O. Meulenaere, 1888, I,
§ 3°, pags. 36 e s., I1I, § 4,3, p. '22, 23 - CimbalL, La Nuova Fase del Diritto
Civile. 1895, ns. 3 e 4.

(!~) Carlos de Carvalho, Direito Civil Brasileiro Recopilado, 1899. Introd.
II, p. X a XVIII.- ClovisBevilaqua, Projecto de Codigo Civil. Observações pre
liminares, IV, p, XXVIII a XXXII.

(5' Code Civil de l'Empire du Japon livres l, lI, lIl, promulgués -le :28
Aoút 1896, traducção de Montono et Touii, 1898.
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Civil, o do Sr. Coelho Rodrigues (1) começa a parte especial pelo di
reito das obrigações, ao qual se succede o direito das cousas ; 'mas, o
projecto do Sr. Clovis Bevilaqua inicia aquella parte pelos direitos da
familia, dando tambem ao direito das cousas o immedíato logar.

Os pareceres emittidos acerca do primeiro destes projectos tanto
pela Commissão extraparlamentar (2), como pela Commissão do Se
nado (3), manifestaram unanimes o seu dissentimento, pugnando pela
prscedencia do direito das cousas. Entretanto, a Commissão revisora
do projecto do Sr. Bevilaqua manteve, sem discrepancia, o methodo
adoptado por elle;

Apenas, quanto a este methodo, se opinou, em um auctorizado
parecer, que o direito das cousas devia ter a prioridade (4-).

Em face de tão relevante e prolongada controversia, da qual não
'logrou aindasahir victoriosa uma.opiniãodecisiva, claro é que não teve
solução, até agora, nem será, talvez, resolvida tão cedo, a questão da
ordem que convem seguir na estructura da parte especial de um Co-
digo Civil (5). '

Mas, abstrahindo desta questão, estranha ao meu fim, é de oh..
servar que a classificação dos direitos reaes de garantia e do registro
predial no livro II da parte especial do projecto, obedece ás relações de
affinidade que ligam estes institutos aos demais ahi contemplados, for
mando todos um conjuncto harmonico ,

O sobredicto livro que se intitula « Direito das cousas », partindo
da posse, vista a sua estreita connexão coma propriedade, trata succes
sivamente deste direito real, o mais completo de todos, e dos outros
direitos reaes considerados como desmembramentos. da propriedade.

A classificaçãoassim feita, semelhante á do livro II do Codigo Civil
Allemão, é, como a respeito desta notou o predicto jurisconsulto Raoul
de la Grasserie, mais logicado que a dolivro III no Codigo CivilFrancez,
onde, sob a epigraphe « Dos diversos modosde adquirir a propriedade),
se comprehendem os diversos modos de adquirir uma obrigação e se
confundem, portanto, os direitos reaes e os direitos pessoaes (6).

'I'ão/meihodico, porém, não é o projecto na distribuição das dispo
sições acerca dos direitos reaes de garantia e do registro predial, pois,
deixa de collocar algumas dellas no logar adequado, exigido pela filia
ção das ídéas,

(i) Este projecto é datado ae fi de janeiro de i893.
(2) Parecer de·27 de julho de i893.
(3) Parecer de 10 de agosto de i896.

. (4) Parecer dó Sr .. Duarte de Azevedo sobro o projecto do 81'. Clovis Be-
vílaqua, fllOO. .

(5) V•.Címbali op. cit., n. 237..
(6) Cod, Civ. all, cito Introduction, pags, XVIII e XIX.

J, ,

('.1
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Na exposição daquelles institutos, o projecto evita a falta em que,
:á imitação do direito de Justiniano, teem, depois delle, cahido muitos
códigos, envolvendo as noções abstractas da theoria com o mandamento
da lei, positivo de sua natureza.

Essa exposição é, com effeito, pratica, e não doutrinaria, merito
-que o Codigo Civil Allemão possue em gráo superior.

A terminologia do projecto relativa aos direitos reaes de garantia
'B ao registro predial ajusta-se á da legislação contemporanea, salvo al
gumas locuções.

De certo, essa terminologia não está em geral, nem podia estar,
ao alcance da comprehensãodo povo,embora a elle seja destinado um co
-digo. As concepções peculiares do direito precisam traduzir-se em ex
pressões technicas cuja significação escapará, commummente, a quem
mão fór iniciado na sciencia , além de que a linguagem legislativa não
;póde, muitas vezes, deixar de ter sentido diverso da accepção vulgar.

Por isso, escreveu Ihering:
« O ardor com que se teem alguns empenhado em combater a ter

-minologia jurídica, e o desejo que teem manifestado de ver a jurispru
dencia servir-se, o mais possivel, das expressões da vida ordinaría ,
com o intuito de facilitar aos homens do mundo a íntelligencia do
direito, repousam em piedosa illusão » (1). Tal conceito é confirmado
pelo exemplo do Codigo Civil de Montenegro, denominado « Codigo
Geral dos Bens» (2) o unico , supponho, até hoje organisado com
aquelle intuito. Apezar das explicações, definições e disposições comple
mentares da sua parte final, que até acaba por maximas e brocardos,
-duvído que muitos dos seus artigos possam ser comprehendidos do
povo para quem foi feito.

I

DIREITOS REAES DE GARANTIA

No systema do projecto, como no dos codigos modernos, os bens
do devedor são a garantia commum dos seus credores, que sobre o
preço destes bens teem todos um direito igual, quando entre si não ha
causa legitima de preferencia (3).

Além desta garantia geral de pagamento, o projecto, á semelhança
dos alludidos codigos, reconhece garantias especiaes, que costumam di-

(1) Ihering, op. cit., III, § 43, noto 8.
(2) Code gênéral des biens pour la Principtuüe de Monténégro, de 1888,

'irado de Rodolphe Dareste et Albert Riviére, 1892.
(3). Proj., art. 1.848, 1.88i, 1.882.- Cod, civ. fr., art. 2.092,2.093,

Cod, cív, holl. art. 1.177 e 1.178.- Cod. cív, it., art. 1.9-i8 e 1.949.- Cod•
.cív , chü., art. 2.465 e 2.469.
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vidir-se em duas categorias: as garantias pessoaes, comprehendendo a.
fiança (1), e as garantias reaes, que são, ou moveis - penhor, ou im
moveis - antichrese e hypotheca (2).
. Na categoria das garantias reaes inclue o projecto, com o nome de'
« penh0zlegal », o « direito de retenção» creado por lei, comquanto
este direit~ão confira o ele « sequela », mas sómente o de t( prefe
rencia » (3). "~o

Os privileg~-:,s, que também representam garantias especiaes, não'
se consideram peÍá;''.')~sa legislação, com, differença de outras, (4) onus.
ou direitos I~ea:~. Sãà'<:nples di~eitos pessoae~, que.c?nstituem uma,
elas causas legitimas de p" -ferencia, mas não dao o direito de sequele,
(5). ""-,

No capitulo IX do titulo'tiJ do livro II da parte especial, reune o
projecto varias disposições concernentes aos direitos reaes de garantia
- arts. 889 a 906. Daqui resulta uma combinacão analoga á que faz:
o CodigoCivil Hespanhol, englobando em um só capitulo algumas regras
particulares ao penhor e á hypotheca (6).

Segundo o art. 889, a cousa dada em penhor, antichrese, ou hy
potheca fica sujeita por vinculo real ao cumprimento da obrigação a
que serve elesegurança (7). Deste principio implicitamente resultam
os caracteres communs ao penhor, á antichrese e á hypotheca: são di
reitos reaes, accessorios e indiviziveis, os quaes formam a garantia em
que consiste a essencia destes direitos e que os diíferença dos outros
direitos reaes, os de uso ou gozo na cousa alheia.

O' art. 890 estende aos contractos de garantia real as seguintes

'" UrFrój:, art. 1.765 e s.
(2) Chironi, T1 att. dei priv .. delte ipot. e del pegno, I, n. -1 -3. Il. n. 3•.

-Baudri Lacantineríe et de Loynes, Dumantissement, tles priviléges et hypo-,
théques et de .'e::cpropriation forcee, -1899, I, n. t -ft,.- Ch. Hendant, Cou'rs de'
dr • civ. fr., Les suréies personelles et réelles, -1900, I, n. -15-25.

(3) Proj., art. 9J6 e s. Carlos de Carvalho, op. cit., art. 40-1, 11. b-,
Vise. de Ouro Preto, Credito movel pelopenhor e o bilhete de mercadorias, -1898~
11S. 60 e 6!.

(4) Cod. clv. Ir., art. 2.-166.
'(5) Proj ., arts. 1.882, '1.885.-L.n,. 1.237, de 24 de setembro de -1864,.

art. 5.- Decr, n. 3.5!~3, de 26 de abril de 1865, art. H2.- Decr. n. 169A,
de 19 de janeiro de 1890, art. 50

. _ Decr , n. 370, de 2 de maio de 1890,.
arts. '109 e 110.

(6) Cod. cív. hesp. liv. IV, tit. XV, capo I.
, (7) Cod. civ. fr., art. 2.H4, al. I-Cod.· clv, hon., art. '1.208.-L ..

belga de 16 de dezembro de 181H, art. 4-l, al, L-Cod. cív. ít., art. 1. 974, al ,
L-C d civ, hesp.,art. 1.876. - Cod, Civ. nort., art. 888 e 892.-C'JfI. geral
dos bens de Montenegro, arts. 862, 8M.-Cod. cív. alt., art. l.H3.-Cod. cív,
do Japão, art. 369.-Coj. civ. chil., art. 2.tt07.-Cod. cív. urug., art. 2.296. 
Cod. eív, arg., art. 3.108.

:'1
, .}
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condições intrínsecas, estabelecidas a respeito da hypotheca pelo direito
patrio (1).

1 . o Que só póde constituir penhor) antíchrese ou hypotheca quem
tem a capacidade de alienar, (2) subentendendo-se que tem igualmente
o dominio na cousa sobre que recahe a garantia, - requisito este ex
presso em alguns codigos, (3) - pois a faculdade de alienar é um
attrihuto do direito de propriedade.

2. o Que sómente são susceptiveis de penhor, antichrese ou hypo
theca as cousas alienaveis, ou que estão no commercio, (4).

Relativamente ao alludido requisito do dominio, entendem alguns
interpretes da legislação estrangeira, de accôrdo com o direito romano,
que a hypotheca se ratifica em virtude do dominio posterior adquirido
pelo devedor sobre os bens que lhenão pertenciam, no acto constitutivo
da garantia real (5); outros o contrario sustentam, fundados em que
é nulla absolutamente a hypotheca de bens futuros (6). Tendo acceito
a doutrina dos primeiros, a nossa legislação preceitua que o dominio
superveniente revalida o penhor agrícola e a hypotheca, em boa fé con
trahidos pelas pessoas que, com j usto titulo, possuiam os bens empe
nhados ou hypothecados (7). A respeito de taes disposições é omisso o
projecto , ElIe, porém, deveria, penso eu, reproduzil-as, mantendo o
direito pátrio, e nisto seria, até coherente com o seu systema, pois no
art. 720 attribue eífeíto retroactivo ao domínio superveniente, no caso
de tradição feita por quem não é proprietario.

(i) L. n. 1.237, de i861,. art. 2°, § 4°.-Dec. n. 3.403, de '1865, art. :l.2L
-Dec. n, :1.29 A, de 1890. art. 2°, § 4°-D.3c. n, 370 de 1890, art. 119, al, 1 e 2.

(2) Coei. civ. fr., art. 2.124.-Cod. clv. holl., a t. 1.214.- L. belga de :1.6
dezembro de i851, art. n.-Cad. civ. it., art. i. 974.-Cod. cív, hesp.,
art. 1.857, 3°.-Cod. cív, port., art. 894.-Cud. civil. chil., art. 2.4t4, al, 1.
Cod. civ. urug., art. 2.301, ai. I. -Co:1. cív. arg., art. 3.'119.

(3) Cod. civ, hes p., art. 1.857, 2°.-Cod. civ. chil., art. 2.4i8.-Cod. cív.
arg., 3.:1.19.

(4) Proj., art. 96.-Cod. civ. fr., art. 2.'118, aI. I.-C,;d. eiv, holl.,
art. 1.210.-L. belga de 16 de dezembro de :1.851, art. 45, -Cod. cív, it.,
art. 1.967.- Coei. cív, hesp., art. L864.-Cod. cív, port., art. 889, ai, L

(5) Merlin, Récneil alpbabét. eles questions de droit, 4a eel., v. Hypo
théques, § IV bis, VI. - Troplong, Des Priuiiéqes et des hypotheques. 5a ed.,
11, n. 528.- Guilloarl. Traite eles Priviléues et eles hypotluJques, i897, Il ,
n , 938.- PlanioI, op. cit., Il. n. 2.783.- Lafayette, op. cit., § 226,2.
Didimo da Veiga. Direito hypothecal'io, i399, n. 66-67.

(6) Aubry et Rau, Cours de âr, civ. (r., 4° ed., IlI, § 266, a.-Laurent,
Principes ele âr, civ. trançais, 2a ed. XXX, n , 471,-Baudry Lecantinerie et de
Loynes, 011. cit., Il, n. 1..306.

(7) L~ n. 1.237, de i864, art. 2°, § 6°. -Dec. n. 3.4(j3, de 1865, art. 126
-Dec. n, 9.549, de 23 de janeiro de 1886, art. -110. Dec n, i29 A, de 1890,
art. 2°., § 6°._ Doc. n, 370, de.i890" arts. 121 e 367.
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Determina o art. 891 que: « A cousa commum a diversos não
póde ser dada em garantia real, sem consentimento de todos, mas póde
cada um dar individualmente a parte que nella tiver, se for divisivel,
e só a respeito desta subsistirá a garantia. »

Esta disposição generalisa uma regra, tambem prescripta, quanto
a hypotheca, pelo nosso direito (1). A sua redacção, comtudo, é
obscura e ambigua.

O co-proprietario, segundo a theoria, tem na cousa indivisa direito
a uma « parte ideal», ou que representa em abstracto a porção que
.na cousa lhe caberia, se fosse dividida. Esta parte indeterminada póde
ser objecto de garantia real, consolidando-se, tornando-se effectiva, se
feita a divisão, é aquinhoada ao condomino (2).

Neste sentido autorisam diversos códigos a hypotheca de uma
fracção do immovel pelo proprietario p7'O indiviso (3).

A nossa legislação hypothecaria, porém, seguindo a legislação
portuguesa, da qual directamente emana quanto a este ponto (4), só
permitte a hypotheca de uma parte do immovel commum, quando for
este divisivel manifestamente, (3) ou, por outra, quando, como o
explica o Sr. Carlos de Carvalho, cada parte póde formar um todo
distincto e independente, ou quando, tratando-se de construcção sobre
o solo, a decomposição ou divisão não destróe a idéa do todo, no sentido
de não serem as partes identicas entre si e com o todo (6).

Assim entendido, o conceito da divisibilidade da cousa se con
forma com o principio da especialidade da garantia real, e não ha,
portanto, razão para se impugnar, no supposto de que é impraticavel,
a hypotheca de uma parte da cousa indivisa (7).

(1) L. n.1.237, de 1864" art. 4,0, § 8°._ Dec. n. 3.M:i3, de 1865,
art. 24,2.- Dec. n . 129 A. de 1890, art. 4,0, § 8°._ Dec. n , 370 de 1890,
art. 219.

(2) Chíroni, op. cit., 11, n , 116 e s.
(3) Cod, cív, holl ,; art. 1.212.- Cod. cív, it., art. 679.- Cod. civ.

hesp., art. 399.- Cod. geral dos bens de Montenegro, arts. 103 e 832.
Cod. civ. all., arts. 74,7 e 1:114,.- Cod. oív, chil., art. 2.4,17.- Cod, civ.
urug .; art. 2.304.- Cod. civ. arg., arts. 3.123 e 3.124,.

(4) L. hypothecaria portuguesa, de 1 de julho de 1863, art. 107.- Cod.
civ , portuguez, art. 9Hi;- Dias Ferreira, Codigo civil portuquez annotaclo,
1871, Il, ao art. 915. cito

(5) Proj., arts. 66 e 67.
(6) Carlos de Carvalho, op. cit., art8.387 e 74!i, §§ 1 e 2.- Aviso do

Mínísterío da Justiça, de 14 de setembro de 1868.- Despacho de 10 de julho
de 1880, no Dil'eito, XXIII, pago 503 e 8.- Accordam da Relação "do Mara
nhão, de 27 de setembro de 1881, confirmado pelo accordam da mesma Re
lação de 21 de março de 1882, no Direito, XXIX, pag , 514-:518.-'- Accordam
da antiga Relação da Côrte, de 7 de agosto de 1883, LO Direito XXlI, pago 252
e S.- Contra, Lafayette op • cit., § 219, n. 1Il, e noto

(7) V. Didimo da Veiga, op. cj.t., n, 1:72.

~, ',.-}
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Parece, pois, que o art.. 89'1, que se liga ao art. 730, segundo
o qual a divisão entre condominos não é translativa de propriedade,
mas somente declarativa, exprimiria com toda a exacção o espirito da
legislação patria, sendo assim redigido: Não póde a cousa commum
ser dada em garantia real, na totalidade, sem consentimento de todos
os co-proprietarios ; mas, se for manifestamente divisível, cada um
póde conceder a garantia sobre a sua parte, e a efficacia deste con
trato dependerá do resultado da divisão.

Os arts. 892 e 904, que, pela analogia do seu objecto, são con
nexos, especificam duas consequencias da indivisibilidade dos direitos
reaes de garantia, em virtude da qual subsiste o onus, por inteiro,
sobre os bens vinculados , sobre cada um e sobre cada porção desses
bens ('1). Referem-se estas consequencias ao credito garantido.

Conforme o art. 892, que dispõe sobre a primeira, a solução
parcial da divida pelo devedor não opéra a reducção proporcional da
garantia, mas a cousa onerada contínua toda sujeita ao pagamento da
parcella ainda não extincta da divida (2), salvo restricção estipulada
no titulo do contracto (3), visto que a indivisibilidade não é da
essencia da garantia, antes decretada pela lei no interesse do credor.

A segunda consequencia é formulada no art. 904. O herdeiro
do devedor, ainda que pague a porção que lhe cabe na divida garan
tida por' penhor, ou hypotheca, está, pela totalidade, sujeito, corno o
terceiro detentor, á excussão da cousa onerada, emquanto a divida não
for completamente solvida (4). E se, além da sua quota, pagar as
de outros co-herdeiros, terá 'contra cada um delles regresso p1'O

rata (5).
Mencionam alguns codigos esta outra consequencia da indivisibi

lidade do penhor. e da hypotheca, e que mereceria tambem ser exarada

(i) L. n , '1.237, de 1864" art. :10, al. '1.- Deer. n , 3.453, de :1865
art. 239.-- Dee. n. 129 A, de :1890, art. :10.- Dec. 370, do :1890, art. 216.
- Cad. eiv. fr., art. 2.083, al. 1,2.090, 2.1-14, al, 2.- Cod. eiv. holí..,
art. '1.209.- -.od. cív, it., art. :1.889, aI. :l. :1.964, aI. 2.- Cad. clv. port.,
art. 893.-Cod. eiv. hesp., art. 1.860, al. 1.- Cod. geral dos bens de
Mootenegro, art. 2:l:l.-Cod. cív, chil., art. 2.408.-Cod. civ. urug.,
art. 2.310.-Codeiv. arg., art. 3.:l:l2.

(2) Cod. civ , fr., art. 2.082, al, 1 e 2.090.- Colo civ, holI., at, 1.205.
- Cad. civ. it., art. 1.888, al , 1.- Cod, eív. hesp ,, art. 1.860, aI. 2.
Lod. civ. part., art. 870.

(3) sõ no titulo do contracto, e não na quitação, como accreseenta o
artigo.- Cod. civ, port., art. 893.

(4) Deer. n , 3.453, de :1865, art. 239, § 2°.- Deer. n , 370, de 1890,
art. 217, § 2°.- Cod. clv, fr., art. 2.083, al, 2, 2.090.~ Cod. cív , hotl.,
art. :1.206, al. 2.- Cod, eiv. it., art. 1.8".9, aI. 2.- Cod, civ, hesp.,
art. :1.860, al, 2.- Cod. cív, chil., art. 2.405.- Cod. eiv. arg., 3.:188.

(5) Corrêa Telles, Dig. port., III, art. :1.305.- Cod. cív , fr., art. :l.22i.
- Cod. clv, holl., art. :1.336.- Cod. cív, ít., art. :1.205.- Cod, cív. port.,
art. 731.
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no projecto: O herdeiro do credor que receber a sua quota da divida
não poderá restituir o penhor, nem fazer canceIlar a hypotheca, com
prejuizo de outros co-herdeiros que não tiverem ainda sido pagos (1).

Da indivisibilidade da hypotheca o nosso direito hypoihecarío
deduz ainda duas consequencias, attinentes ao immovel dado em ga
rantia. Conviria que fossem estas applicadas pelo projecto, não só á
hypotheca, mas tambem ao penhor, peja seguinte fórma:

1.° Ainda que uma obrigação tenha sido garantida por penhor ou
hypotheca de varios bens, e o valor de um só baste para solver a
divida, a garantia não póde reduzir-se a esse bem, salvo querendo o
credor (2). .

2°. Havendo mais de um penhor ou de uma hypotheca sobre a
mesma cousa, e realizando-se o pagamento de qualquer das dividas
garantidas, fica ás restantes sujeita a cousa, integralmente e em cada
uma das suas partes (3).

O fim proximo do penhor e da hypotheca é a garantia, inherente
ao vinculo real, do pagamento da divida pelo valor contidona cousa
onerada; mas o fim remoto e ultimo é a execução, mediante a qual se
obtem a alienação desse valor (4).

O credor pignoratício e o hypothecario teem, pois, o direito de
seguir, em poder do terceiro detentor, os bens que garantem a divida
e de excutil-os (B), assim como o direito de pagar· se precipuamente
com o preço resultante da liquidação dos mesmos bens (6) subordi-

(i) Cod. eiv. fr., art. 2.083, al, 3,2.090.- Cod, eiv. holl., art. 1.206,
al, 3.- Cod. eiv. it., art. 1.889, al , 3.-Cod. eiv. hesp .. art. 1.860, al. 3.
- Cod. eiv. chíl ., art. 2.405.- Cod. eiv. arg., art. 3.188.

(2) Dee. n. 3.4,53, de 1865, art. 24,0, § 1°.- Dee. n. 370, de 1890,
art. 217, § 1°.- Cod. eiv p'·rt., art. 914,.- Cod, geral dos bens de Mon
tenegro , art 205. al, 2.- Cod, civ. alI., arts. 1.132 e 1.222.~ Cod. civ,
arg., art. 3.113.

(3) L. n. 1.237, de 1864, art. 4,0, § 7°.- Dee. n. 3.4,53, de 1865,
art. 241.- Dee. n , 169 A, de 1890, art. 4°, § 7°._ Decr , n. 370, de 1890,
art. 218.

(4) Chíroni, op. cit., J, n. 48 e s., lI, n . 372, e s.
(5\ L. n. 1.237, de 18M, art. 10, .§ 1°._ Dee. n. 3.4,53, de 1865,

art. 309.- Doe, n , 109 A,de 1890, art. 10, § 1°._ Dee. n, 370, de 1890,
art 271, § 1°.- Cod. eiv fr., art. 2.11<\', al , 3.- Cod, civ. holl., art. 1.209,
al , 2.- L. belga de 16 de dezembro de 1851, art. 41, al, 3.- Cod geral
dos bens de Montenegro, art. 209.- Cod. eiv. it., art. 1.964" al: 3.- Cod.
eiv. port., art. 892.- Cod, 'cív, ehil., art. 2.428, al. 1.

(6) L. 11. 1.237. de 18M, art. 5°.- Dee. n. 3.453, de 1865, art.s.243
e 244.- Dee. n. 169 A, de 1890, art. 5° - Dee. n 370, de 1890, arts. 220
e 221.- I od, civ, fr., »rt, 2.09<\': - Cod, eiv. holl,', art. 1.179.- L. belga
de 16 de dezembro de 181>1, art. 9°. Cod, civ , it., art. 1.950.- Cod. cív.
port., art. 1.005.-'-'- Lod, cív. do Japão, art. 369, al, 1°.-' Cod, eiv. chíl.,
art. 2.470.- Cod. civ , urug., art. 2.346, al. 2.
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"nado, porém, o exercício de taes direitos, quanto á hypotheca, á prio-
ridade de inscripção (1). '

E' o que preceitua o art. 903 ,que assim põe em relevo o di
-reito de sequela e o de preferencia, os dous eífeitos capitaes, proprios
do penhor e da hypotheca.

No systema do projecto, bem se vê, não só os immoveis, mas
'também os moveis, são como no direito patrio, susceptíveis de se
-quela (2), a qual é, aliás, negada aos moveis por algumas legislações
-estrangeiraa (3). Por excepção, todavia, a nossa hypotheca judi-
-ciaria dá o direito de sequeia, mas não o de preferencia (4).

O direito de retenção ou o direito que tem o credor de conservar
-a posse da cousa até o seu integral pagamento, é um effeito, assim
do penhor (5), como da antichrese (6). Mas o art. 894 do pro
jecto se refere especialmente ao direito de retenção do credor anti
'chretico, direito principal seu, a cujo exercício e adstricto o direito
de preferencia, que também a antichrese produz (7). Alem disto,
'o artigo limita aquelle exercício ao prazo de 30 annos, contados da
'inscripção, o que certamente redunda em desvantagem do credito
real.

Sob o aspecto das condições intrinsecas da validade dos con
tractos de garantia real, enumera o projecto, no art. 895, as enun
-ciações que elles devem conter, as quaes são as mesmas que, por
amor do principio da especialidade da hypotheca, a nossa legislação
estatue, a saber:

10
, a importancia da divida, ou, se ella fôr indeterminada, o seu

valor estimativo, fixado por ajuste expresso entre o devedor. e o
-credor ;

20
, a época do vencimento da divida;

(1) L. n. 1.237, de 1864, art. 2°, § 9°._ Dec. n. 3 453. de 1865,'
.art. 111;'- Dec. n , 129 A, de 1890, art. 2°, § 9°._ Dec. n. 370, de 1865,
art. 112.- uod. civ , fr., art. 2.134.- Cod. civ , hotl., art. 1.226.
L. belga de 16 de dezembro de 1851, art. 81.- Cod. civ , it., art. 2.007.
Cod, cív , port., art. 956.- Cod , civ. chíl., art. 2.477.

(2) Lafayette, OlJ. eu., not , 11 ao § 162.
(3) Cad. civ, fr., art. 2.119.- Cod. civ . hoIl., art. 1.213.
(4) L. n. 1.237, de 186~, srt , 3°, § 12.- Decr, n. 3.453, de 1865

.art. 111.- Decr , n , 169 A,'de 1890, art. 3°, § 12.- Decr. n. 370, de 1890,
art; 108. ,

(5) Proj.; art. 912.- Cod. cív, fr., art. 2.082. - Cod. civ, holl..
.art. 1.205 -Cod. cív , it., art , 1.888- CIJd. cív, hesp ., art. 1.866 - Cod.
Fed. sulsso das obr.g ,, art. 221.- Cod, cív. chil., art. 2.396.

(6) Proj., art. 952, § 1°.-Cad civ. fr., art. 2.087.'-Cad. civ, ít ,
art. 1.893 -Cad. civ, nesp, , are. 1.883.- Cod , cív. chil., art , 2,444,.
Cod, civ. Ul'ug., art. 2.332.- Cad. cív, arg., art. 3.245.

(7) Proj., art. 952, § 1°.
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3°, os Juros estipulados; .
4°, a cousa dada em garantia, precisamente especificada (1).
Osarts. 896 e 899 do projecto occupam-se dos casos em que o"

devedor decahe do beneficio do termo, ou em que seop~ra o ven-·
cimento antecipado da divida que tem garantia real (2).

Generalizando uma regra do direito patrio, relativa á hypotheca,.
o art. 896, confirmado pelo art. 1 ;103, § 3°, reputa vencida a divida..
quando, por deterioração da cousa, se verifica a insufficiencia da ga
rantia, e esta não é reforçada.

Para ser inteiramente exacto, deveria ainda o artigo expressar a.
suppressão total da garantia, em consequencia da perda da cousa;
completando-se assim: No caso em que os bens dados em garantia.
pereçam ou soffram deterioração, de modo que se tornem insufflcientes.
para a segurança do credor, poderá este demandar o pagamento im
mediato da divida, se o devedor deixar de reforçar a garantia (3).

Pelo espirito desta disposição, que deve estar em harmonia com,
o das disposições do nosso direito em que ella se inspirou, pouco im
porta que a perda ou a deterioração da cousa resulte de facto próprio
do devedor, ou que seja casual (4)

Entre as duas hypotheses, porém, diversas legislações estrangeiras.
distinguem: se a cousa se destróé ou damnifica por culpa do devedor,·
a divida se torna exigível, de modo absoluto; se por caso fortuito, o
devedor tem a opção de pagar ou de fornecer um supplemento de

. garantia (5).. .
Oart. 898, alinea I, não é mais do que a applicação do principio.

contido no art. 896 á desapropriação por necessidade ou utilidade'
publica, força maior esta, proveniente de facto de terceiro, e que,
fazendo desapparecer a garantia, determina a exigibilidade das obri
gações que oneram o predio expropriado (6).

Conforme a doutrina acolhida pela nossa legislação, a fallencia.

(1) L TI. 1.237, de 1864, art. 4°, §§ 1° e 5°.- Decr n. 3.453, de 1865,.
art. 218, §§ 6° a 11.-Decr. n. 129 A, de -1890, arts. 4° e 9°, § 2°.-Decr;
11. 370, de 181l0, arts 117 e196.,:"'"

(2) V. Proj ., arts. L-103 o 1.849, aI. L
(3) L. n. 1.237, de 1864, art. 4°, § 3°. -' Decr, n, 3.543, de -1865,.

art. -128. - Oecr. n. 129 A, de 1890, art. 4°, § 3.° - Decr, n. 370, de 1890,.
art. 123.

(4) Lafayette, op. cit., noto 8 ao § 222.
(5) Cod. cív. fI'., arts. 1.-188, 2.131 - Cod, civ, holl , arts. i .222,

1.307.-L. belga de 16 de dezembro de 1851, art. 79.- Cod. cív. it., ar
tigos 1.176 eL980.-Cod. oív, hesp, , art. L129.-Cod. oív, de Zurich,
art. 355.- Cod. cív. P .rt., arts. 741, 860, n. 4, e 901. - Cod. geral dos-
bens, de Montenegro, art. 208. .

(6)Cod. cív, port., art. 1.024,
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commercial do devedor por penhor, antichrese ou hypotheca, importa
o vencimento da divida (L), A mesma doutrina é mantida no
art. 897 e amplia-se á fallencia civil, cujo instituto o projecto, sob a
expressão pouco precisa « insolvencia do devedor», adoptou, con
soante á evolução do direito (2).

Em face do art. 899, as dividas pignoraticia ou hypothecaria
reputam-se igualmente vencidas, quando o pagamento fôr estipulado
por prestações, e o devedor deixar de satisfazer alguma. Esta regra
já o nosso direito a estabelece a respeito da divida hypothecaria (3).

Accrescenta o vartigo que o facto de receber posteriormente o
credor a prestação vencida importará na sua renuncia ao direito de
excussão.

A' vista da nossa legislação, no vencimento da divida -hypo
thecaria, por falta de pagamento de uma das prestações, não se com
prehendem os juros estipulados correspondentes ao tempo ainda não
decorrido (4,).

O art. 901 do projecto reproduz este preceito, abrangendo, não
só o caso nelle previsto, como os demais acima declarados, em que a
divida se considera vencida par antecipação. Não exclue, pois, o da
fallencia civil (5). E' de observar, porém, que, na fallencia com
mercial, contra a massa não correm juros, si ella não bastar para o
pagamento do principal, mas continuam a correr até onde chegar o
producto dos bens dados em penhor, antichrese ou hypotheca (6) ;.
que, demais, os juros moratorios correm sempre contra o fallido, ou.
contra seus fiadores (7).

Uma disposição introduzida nas legislações modernas faz reviver
o privilegio e a hypotheca, á existencia da cousa sobre que recahem,
quando estiver segura. Semelhante disposição, que importa em uma
excepção ao direito commum, concorre para augmentar o valor das'
garantias reaes, e dar-lhes mais estabilidade, em proveito, parti-'

(f) Decr. n. 3.453, 'de i865, art. 240, § 6, 2°._ Cod. ctv, fr., art, Lf88~

- Cod. cív , hoII., art. L307.- Cod. civ. ít., art. L176.- Cod. clv. hesp.,
art. Li29, al , iO.-Cod. civ, port., art. 74L-Co::l. civ. chil., art. 1.496.

(2) Proj., liv. IH, parto esp., tít, X.- PlanioI, op. cit., lI, números
389, 300.

(3) L. n. 1.237, de i864, art. 4°, § 9'.-Decr. n. 3.453, de i865.
art. i30.- Decr , n. :129 A, de :1890, art. 4°, § 9°.-Decr. n. 370, de i890,
art. i25.

(4) Decr, n. 3.453, de i865, art. i3L-Oecr. n, 370, de i890, art. 126.
(5) V. Projecto, art. 1.849, aI. 2.
(6) Decr. n. 3.453, de i865, art. 240, § 6°, n. 3.- Decr. n. 917, de

l890, arts. 24 e 70, n. 2, § 2°.
(7) Decr , n. 917, de i890, art. 86.-Mendonça, Das fallencias, 1899, I

n , 227.
c. C. - voí. II 24
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cularmente, do credito. territorial, attribuindo ao credor privilegiado,
ou ao hypothecario o preço da indemnização do sinistro (1. ).

A applicação do preço nesta conformidade tem por fundamento,
segundo certos escríptores, uma delegação legal; segundo outros, uma
subrogação, pessoal ou real; e ainda, na opinião de outros, a asse
melhação , feita pelo legislador, da 'indemnização ao valor da cousa ex-
tincta (2). ' ,

A legislação brasileira adoptou, a respeito da hypotheca e do
penhor agrícola, amencionada disposição, estendendo-a; como algumas
das alludidas legislações, a outros casos, além do seguro, e amoldando-a
á doutrina da subrogação real.

Em face della, o preço da indemnizaçãofica subrogado á cousa :
1.o, quando a indemnização é devida pelo segurador, não sendo

empregada, tratando-se de hypotheca, na reconstrucção ou reparação
do immovel hypothecado; (')

2°, quando a indemnização provém da desapropriação por neces-
sidade ou utilidade publica;

30,' quando pela indemnização é responsavel o terceiro, em razão
da perda ou deterioração do objecto (3).

A subrogação do preço á cousa é, consoante á legislação patria,
acceíta pelo projecto em relação aos tres casos apontados, e ainda ao
de imposição de servidão legal, accrescentado por elle, a exemplo do
Codigo Civil Italiano (4). ,

Desses casos occupa-se o projecto em artigos destacados, cuja dis
persão prejudica, não só a ordem, como tambem a clareza e precisão
do texto.

Refere-se á indemnização de seguro nos arts. 900, 1. 728 e seg , ;
á indemnízação proveniente de desapropriação por necessidade ou uti-

.Iidade publica no art. 898, aI. 2; a estas duas espécies de indem
nização nos arts. 952, § 2°, 1.889, 4°; a ellas, á da perda ou deterio
ração da cousa por que é responsavel o terceiro, e á índemnização
de servidão imposta por lei nos arts. 1883 e 1.884.

De todos estes artigos resulta que o preço da indemnização pôde ser
attribuido aos credores pignoraticios, aos privilegiados e aos hypothe-

"

, ,I

(1)L. belga, de fi) de dezembro de 181)f, art , 10. -:- L. franceza, de H) de
fevereiro de 1889, arts. 2 e 3.-Cod. cív. it., art. 1.951.

(2) Baudry Lacantinerie et de Loynes. op • ciL, I, ns, 284:-286. - Ch,
Beudant, op , cU., I, n , 335. - Laur-nt, op~ cit ., X '{XI, n. 409. - 'Vivahte,
11 contrato di assicurazione, 1885, I, n , 374. - Mazzoni, '1?'attato dei p1'ivilegt
e delle ipoteche, 1898, I, n. 16. - Chironi,op. Cil., I, n , 168, Il, n.458.

(3)L. D. 1.237, de 1864, art. 2°, § 3°. - Decr, n, 3.458, de 1865,
art. 142, §§ 5° e 6° - Dec. n. 169 A, de 1890, art. 2°, § 3°_ Deor..n., 370;
.de 1R90, art. 137, §§5°e 6°.

(4) Cod. cív. it., art. 1951, al, 3.

\"')
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carios , Sobre elIe não teem direito de preferencia os credores anti
chreticos, conforme o citado art. 952, § 2°.

No que toca especialmente á subrogação do preço ao immovel hy
pothecado seguro, o projecto não resolve algumas questões que se teem
suscitado, de grande interesse pratico. Muito succíntamente as exa
minarei.

A primeira é :Si for feito o seguro por um dos credores com
hypotheca sobre o mesmo immovel, como se deve repartir entre elIes
a indemnizacão ?

Tem-se' discutido si o credorhypothecario póde segurar no seu
proprio nome o immovel do seu devedor, e si, admíttindo que o póde,
é valido o seguro pela totalidade do valor do immovel, ou só até á
concurrencia da importancia do credito.

Tem-se, por outra parte, disputado si aquelIe credor póde fazer
o seguro no nome do seu devedor, e si, no caso affirmativo, age em
execução de um mandato tacito , ou na qualidade de gestor de ne
gocios (1).

Como quer que seja, a doutrina moderna tem dado duas soluções
á questão de que me occupo ,

No entender de alguns, si o credor hypothecario estipular o se
guro, adquire, por este só facto, o direito de preferencia ao preço da
indemnização, com exclusão de quaesquer credores que também
tenham hypotheca sobre a cousa segura (2).

Outros, porém, sustentam que, no caso de ter sido contractado
o seguro por um dos credores hypothecarios, a importancia da índem
nização é distribuida entre este credor e os mais que se acharem mu
nidos de igual garantia sobre o immovel, segundo o direito de pre
lação de cada um, em virtude do registro predial (3).

Esta solução, me parece mais plausivel do que a outra, porquanto
é a que consulta o principio soberano que faz determinar a prioridade
da hypotheca pela inscripção Fôra para desejar, pois, que o projecto
firmasse este ponto por uma disposição precisa.

Vejamos a outra questão que se apresenta, a saber: Quando
póde o segurador applicar o preço da indemnização á reconstrucção,
ou reparação do immovel hypothecado ?

Obriga-se, de ordinario , o segurador a pagar, sobrevindo o si
nistro, uma somma ao segurado como indemnização do objecto des
truido.

(1) Dalloz, Répel't., v » Assurances terrestres, ns, 81 e 82. - Laurent,
op. cit ., XXXI, n , 411. -:- Vivante, op. cit .. I, n , 66.

(2) Mazzoni, op. cir., I, n. 18, - Vivante, op. cit: I, n. 375.
(3) Bau.try Lacantínerie et de Loynes, op. cit ., I, n. 289, I. - Guilloard,

op; cit., I, n , 165. - Laurent, op. cit., I, XXXI, n. 412. - Lafayette, op cit.,
§ 182, A. 3. - Didimo da Veiga, op. eit., n , 49.



:- 372 -

A reconstrucção ou reparação deste objecto é, em regra, um
facto extranho ao contracto de seguro. Todavia, o segurador costuma,
de accõrdo com o segurado, reservar-se, por uma clausula da apolice,
a faculdade de resarcir o damno causado pelo sinistro, restabelecendo
o immovel no seu estado primitivo, e tem assim a opção de pagar a in
demnização em dinheiro, ou de reparar o immovel.

Tal faculdade é um direito do segurador, que delIe se arma por
duas razões: para se precaver contra o perigo de que o segurado,
com o proposito de apressar a percepção da indemnização, auxilie do
losamente o sinistro ou para se desobrigar com dispendio menor,
quando reputa exagerada a avaliação do damno. O segurado, por
conseguinte, não póde impôr a reparação, assim como não póde o
credor impedil-a (1). Demais, ella não offende nem o interesse do
segurado, porque o seu immovel é reposto nas condições em que se
achava antes do sinistro, nem o interesse do credor, porque a sua
garantia continúa sobre o immovel restaurado.

Osegurador, em summa, tem a faculdade, não a obrigação de
applicar o preço do sinistro á reconstrucção ou reparação do immovel,
quando fór isto ajustado entre elIe e o segurado, por uma clausula da
apólice do seguro. Na ausencia de tal clausula, como a faculdade é
puramente convencional, só cabe ao segurador a obrigação da indem
nízação pecuniaria (2). Neste sentido, que é conforme á interpre
tação mais racional do art. 10 da lei belga de 16 de dezembro de
1851, imitado pela nossa legislação hypothecaria, poderia o projecto,
para cortar toda a duvida, conter uma disposição especial.

No art. 900, alínea 2, elle permitte ao segurado levantar, me
diante caução idonea, o valor da indemnização, si não fór esta apro
veitada na reparação do immovel. E' uma innovação , que não me
parece acceitavel, Altera, com detrimento da garantia real do credor
hypothecario , o principio consagrado da subrogação do preço á cousa,
porquanto o que fica subrogado á cousa é, em logar desse preço, a
caução prestada.

Direi ainda algumas palavras acerca da seguinte questão: Quaes
as condições do exercicio do direito hypothecario sobre a indemnização
do seguro?

A este proposito é omissa a nossa legislação hypothecaria , No si
lencio dêlla, póde periclitar, no caso de incendio do immovel hypo
thecado, a garantia real representada pela índemnização do sinistro.

(1) Dalloz, op, cit., v. o AssuranlJes terrestres, ns. 239, 24,2. - Mazzoni,
op, cit .. I, n. 17. - Guilloard, op. eit., I, n. 162. - Vivante, op. lJit., I,
n. 354,,356. - Lafayette, op, lJit., § 182 A. - Didímo da Veiga, op. cit.,
n. 46.

(2) Lafayette, op, lJit., noto 9 ao § 182.
Contra, Laurent, op. lJit., XXXl, n. 410.
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Não estando regulado o modo do seu pagamento, não raro suecederá
que o segurador pague ao segurado, antes da intervenção do credor,
a quem não restará então outro recurso sinão uma demanda, de re
sultado duvidoso. Afim de obviar a semelhante inconveniente, al
gumas condições legislativas teem sido traçadas a respeito da liqui
dação da indemnização do seguro.

Consiste a primeira dellas na opposição de credor hypothecario
ao pagamento da indemnização ao segurado, depois de occorrido o
sinistro. Talvez pela presumpção de que a inscripção da hypotheca
vale opposição, nada acerca desta proveu a legislação patria, seguindo
a lei belga e outras (1). As que, porém, prescrevem a opposição (2)
não a suhmettem a nenhuma fórma ; a opposição póde ser feita por
qualquer forma attendivel, póde seI-o por carta, e até verbalmente,
não se considerando, portanto, como indispensavel, nem a interpel
lação judicial, nem o sequestro, nem a acção hypothecaria (3).

As legislações que exigem a opposição também estabelecem o
praso della como outra condição necessaria, excepto a lei franceza
de 20 de fevereiro de 1889, art. 2°, que não marca nenhum termo.
O dito prazo é de 30 dias, conforme os Codigos Civis italiano e allemão ,
O primeiro manda contai-o da data do sinistro; o segundo, da recepção
do aviso do sinistro feito ao credor. pelo segurador ou pelo segurado;
mas o termo correrá daquella data, sendo impossivel a transmissão
do aviso.

A obrigação de o dar, imposta ao segurador ou ao segurado, é
uma condição especial do Codigo Allemão. Este codigo, por outro lado,
não admitte a ignorancia do segurador a respeito da existencia da hy
potheca do predio seguro, quando estiver inscripta, attendendo, sem
duvida, a que a inscripção da hypotheca lhe dá toda a publicidade.

Das mencionadas condições o projecto, no art. 1.884, não reza
senão uma, a concernente á opposição. Ahi determina que, nos casos
previstos, em que o preço da indemnízação fica subrogado á cousa, o
devedor delIe exonera-se da responsabilidade do pagamento, fazendo-o
sem opposição dos credores hypothecarios ou privilegiados. A falta
de fixação do prazo para a opposição parece-me, porém, grave lacuna.
O prazo é determinado no interesse de todas as partes: no interesse
do credor, para se lhe dar tempo de ter noticia do sinistro e formar

(1) Lei belga, de 16 de dezembro de 1851, art. 10 - Lei franceza, de
10 de dezembro de 1874, art. 17. - Lei d'Alsacia-Lorena, de 4 de julho de
1881, art. 1°. - Cod. Civ. de Monaco, art. 1.93L

(2) Lei franceza, de 19 de fevereiro de 1889, art. 2.° - Cod. Civ. ít.,
art. 1.951, aI. 2a • - Cod. Civ. all., art. 1.128.

(3) Baudry Lacantínerie et de Loynes, op. cit., 1., n. 288. - Guilloard,
op. cit., l, n. 164. - Mazzoni, op. cii., 1, n. 17. - Vivante, op. cit., l, n. 379.
Lafayette, op. eit., § 182, A, 2, e noto - Contra. Didímo da Veiga, op. cit.,
n, 48, e noto
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a opposição; no do devedor, para não ficar elle exposto ao perigo
da fallencia rdo segurador; no deste mesmo, para não se prolongar
excessivamente, com embaraço das suas operações, a responsabilidade
do 'pagamento do seguro (1). .

O aviso do sinistro ao credor pelo segurador ou pelo segurado é,
tambem, creio eu, uma condição de absoluta necessidade, porquanto
o credor que estiver longe do logar do sinistro poderá por longo tempo
ignoral-o, Semelhante aviso já era exigido, antes do Codigo Civil Alle
mão, pela lei de 4 de julho de 1881 para Alsacia e Lorena (2).

A' vista do exposto, o projecto poderia regular as condições do
exercicio do direito hypothecario sobre a indemnização do seguro, mais
ou menos, nos seguintes termos do art. L128 do Codigo Civil Alle
mão, que, si me não engano, é o mais completo acerca do assumpto ,

« Si um immovel é seguro, o segurador não póde pagar valida
mente ao segurado a indemnização do sinistro, com effeito contra o
credor hypothecario, sinão quando a este credor o segurador ou o
segurado houver avisado do sinistro e, depois da recepção do aviso, tiver
decorrido um mez. Até a expiração do prazo, o credor hypothecario
póde oppor~se ao pagamento da indemnização pelo segurador. Deixará
de ser obrigatório o aviso, quando fôr impossível dal-o. Omez calcula-se
do vencimento da indemnização . . .

O segurador não póde .prevalecer-se da sua ignorancia a respeito
de uma hypotheca inscripta no registro predial. »

Deste artigo se infere:
10, que, si dentro do prazo da opposíção, O segurador paga a in

demnízaçãoao segurado, 'não é valido o pagamento, e, portanto, elle não
fica desobrigado de pagar ao credor hypothecario ;

2°, que, si, no alludido lapso de tempo, o segurador paga a este
credor, tal pagamento é liberatorio;

3°, que o é, outrosim, o que o segurador fizer ao segurado, depois
de passado o prazo (3).

Accrescente-se , conforme a doutrina, que, si, transcorrido o
prazo, o segurador, na ausencia de reclamação do segurado, não lhe
houver pago a, indemnização, o preço della ficará sempre vinculado á
garantia real, porque opra,zo da opposição é fixado, no dizer de Maz
zoni, como termo extinctivo , não do vinculo do .prívílegio ou da hy
potheca, mas da obrigação em que estava o segurador de não pa
gar (4).

('1) Mazzoni, op, cit., l, n. 17. - Vívant«, op. cit., l, not.2 ao n. 376.
(2) Vivente, op, cit., I, noto 2 ao n , 376.
,m. l\far;zorlÍ,cq,p. cit., I, n , 17 --' Vívante op, cit., n. 375.
(4) Mazzoni,op.' cit., 1. n, 17, in fine. - Vivante op •.cit., I, n, 377.
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A disposição do art. 902 do projecto, redigida com ambiguidade ,
é uma applícação do principio segundo o qual póde o fiador, ou o ter
ceiro, constituir garantia real pelo devedor.

Este principio passou do direito romano para as legislações mo
dernas (1). E' tambem expresso na nossa legislação hypothecaria (2).

Não obstante, sobre elle guarda silencio a sobredita disposição,
que fôra mais clara e mais logica, si, antes de applical-o , o enun
ciasse, preceituando que o fiador, ou o terceiro póde, para garantia
da divida alheia, dar em penhor, antíchrese , ou hypotheca, seus pro
prios bens.

E' sabida a distincção que faz o direito entre a garantia real pres
tada pelo fiador, e a garantia real consentida pelo terceiro: aquelle
qu;e se obriga pessoalmente por todo o seu patrimonio ; o terceiro ne
nhuma obrigação pessoal contrahe, sómente submette ao pagamento do
credito a cousa que °garante, de sorte que não responde por ella, si
perecer, for abandonada, ou alienada (3).

De tal distincção limita-se o art. 902 a tirar esta consequencia:
que não fica obrigado o terceiro a reforçar a garantia real, ou a sub
stituir a cousa onerada, no caso de perda ou deterioração, sem culpa
sua.

O art. 903, cuja redacção é amphibologica., estabelece as condi
ções requeridas para o pagamento da divida, que tem garantia real,
quando, no vencimento, elle não se realiza.

São:
10, a intimação feita pelo credor ao devedor para remir a divida,

no vencimento;
2°, a faculdade de remil-a então concedida ao devedor;
3°, a opção, dada ao credor, na falta desta remissão, de implo

rar o officio do juiz para que lhe seja adjudicado pelo valor do con
tracto °objecto da garantia, ou de promover a venda em hasta publica.

(1) Cod, Cív. fr., arts. :1.020,2.077 e 2.090. - Cod. Civ. hoI., art.
1.196. - Cod. Civ. it., arta, 1.883, 1.896 e 1.9M. - Cod. CIV. hesp., art.
1.857, in fine. - Cod, Civ. port., art. 895. - Cod. Civ. de Zurich, art. 327.
- Cod. Civ, do Japão, art. 369, al. L-Cod. Civ. chil., arts. 2.414 a 2.430;
al. 2.- Cod. Civ. Ul'Ug., art. 2;301. - Cod. Civ. arg., arts. 3.12l e 3.239.

(~) Lei n. 1.237, de 1864, art. 2°, § 7°. - Decr. n , 3.453, de 1865,
art. 127. - Decr. n. 169 A, de 1890, art. 2°, § 7°. - Decr. n , 370, de
1890, art. 122. .

(3) Laurent, op. cit., XXVIII, n , 162, XXX, n.461. - Baudry Lacantí
nerís et de Loynes, op. cit., I, n. 3, 12, Il, n. 1.292.- Chironi, op. cit., I,
n, 93; e s., Il, 210, 358 e s. - Lafayatte, op. cit., § 212, ns. 2 e 3 - Didimo
da Veiga, op. cit., ns, 74-76. .
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Condições semelhantes a estas) cuja fonte é ainda o direito romano,
constam da legislação patria (1) e dos codigos estrangeiros (2).

O art. 903 refere-se, no principio, á convenção em virtude da
qual póde o credor, não lhe pagando o devedor no tempo marcado,
apropriar-se ou dispor da cousa dada em garantia. Semelhante conven
ção denominada lex commissoria, no antigo direito romano, e tambem
conhecida por « pacto commissorio », foi prohibida por uma constitui
ção do imperador Constantino) e formalmente o é, sob pena denullidade,
pelos codigos modernos (3), assim como pelo direito patrio (4).

. Della faz menção o art. 866, alinea 1, do projecto do Sr. Clovis Be
vilaqua, nestes termos:

« E' nulla a clausula que autoriza o credor pignoraticio, anti
.chretico ou hypothecario a ficar com o objecto da garantia da divida,
si esta no vencimento não fôr paga. »

Assim, merece tal disposição ser integralmente reproduzida no
projecto revisto, eliminando-se do precitado art. 903 a proposição por
que elle começa e que o torna, de certo modo, confuso.

A' mesma disposição , porém, conviria accrescentar as seguintes
excepções, relativas ao penhor, as quaes igualmente decorrem do di
reito romano, e são reconhecidas pelo nosso direito.

E' licito ajustar presupposto o caso de não pagamento da divida
no prazo estipulado:

10 , que possa o credor vender o penhor extrajudicialmente;
20 , que o credor fique com o penhor pelo preço em que fór ava

liado por peritos, escolhidos de commum accôrdo (5).
A excepção indicada em primeiro logar encontra, demais, apoio

(i) Deer, n. i29 A, de,:1.890, art. i4 e s, Decr. n.~370, de i890, art. 38i e s.
(2) Cod, Civ. fr., art. 2.078, al. I, 2.088-Cod. Civ. hoIl., art. 1..201,

1.2fl2-Cod. Cív, it., arts. i.884, i.894 -- Cod. Civ, he-p., arts. 1.872. 1.884, al.
2. - Cod, Civ, port., art. 862,865 e 903 - Cod. geral dos bens de Moutene
gro, arts. 180, 2i4. - Cod. Civ. chíl., arts. 2.397,2399.- COd. Civ. urug.,
arts. 2.381 e 2.3H. - Cod. Civ, arg., arts., 3.224 e 3.25L

(3) Cod. Civ. fr., art. 2.078, aI. 2., art. 2.088.- Cad. Cív, holl., arts.
1.200, :1..223.- Cod. Civ. it., arts. i.884, 1.894-Cod. fedo suisso, das obriga
ções, art. 222.- Cod, Civ. hesp., arts. 1.859, i.872, 1.884.- Cod. Gív. port.,
arts. 864, 903. - Cod. geral dos bens, de Montenegro, arts. 181, 290, 2U; 
todo Civ. ali. art-, i.i49,1.229.-Cod. Gív. ehil.ç art, 2.397, al, 2, 2.441.-Cod.
Cív, urug., arts. 2.275, 2.812, 2.329.~Cod. Gív. arg., arts. 3.226, õ.252.

(41 TeÍxeira de Freitas, ConsoZ. das leis civ., terc., ed., art..769. - Carlos
de Carvalho, op. cit., art. õ8i.-Lafayette, op. cit., § 162, 2: Visconde de Ouro
Preto, op. cit., ns, 24 e 25.

(5)Teixeira de Freitas, op, cit.,a.rts~ 710 a 772.- Carlos de Carvalho, op"
cit~; art. 631, §§ l°e 2".-Lafayette, op.cit., § 162, 26>-Visconde de Ouro
Preto op. cit., n, 26. - Corrêa Telles, op. eii., 1II, 1.204j 1.208. -'- Cod. Civ.
Port., art. 864. '

'.
I
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-decisivo no ar.tigo 1.228 do Codigo Civil Allemão, que autoriza o cre
dor pignoratico, quando a divida se vence no todo ou em parte, e não
-é paga, a fazer a venda do penhor em leilão publico, independente
mente de autorização judicial (1).

Acerca de semelhante venda, em que não intervem a Justiça,
escreve o jurisconsulto allemão Barre: « Em um espirito conforme a
evolução do direito, a nossa lei dispensa o credor de todo procedi
mento judiciario, e autorisa a venda particular, quando o devedor não
paga o vencimento. Esta disposição parece, com effeito, a mais con
forme á intenção das partes, que ao credor quizeram assegurar um
meio para se fazer pagar o mais depressa, desde que fosse vencido o
credito» (2).

Quanto á segunda excepção, é claro que importariam em pacto
commissario as clausulas pelas quaes se convencionasse ficar o credor
com a cousa empenhada, ou sem avaliação, ou mediante avaliação
feita por elle mesmo, ou pelo preço determinado no contracto (3).

No penhor e na hypotheca, em regra, coexiste com o vinculo real,
a que ficam sujeitos os bens onerados, o vinculo pessoal creado pela
-obrigação . Não excluem, pois, semelhantes garantias reaes a garantia
:geral , offerecida pelo património do devedor, pessoalmente obrigado.
Esta garantia é commum a quaesquer credores, sem distincção da
.sua qualidade, é igual para todos, não havendo causa legal de prefe
.rencia (4).

Applicando este principio, determina o art. 900 do projecto que,
'executados o penhor ou a hypotheca, e não bastando o producto da
venda judiciaria para o pagamento, continúa o devedor, obrigado pes
soalmente, a responder pelo restante da divida, salvo si ao credor
forem adjudicados os mesmos bens.

Esta disposição, evidentemente, leva em mira que não sejam ex
cutidos os bens que formam a garantia commum, sinão verificada a
insufflciencia dos bens sobre que recahe a garantia real (o).

EUa, comtudo , não permitte ao credor excutir os immoveis não
gravados de hypotheca, antes da expropriação do immovel hypo-
thecado . .

Cinge-se assim ao direito romano, mas afasta-se da doutrina de
alguns commentadores, segundo a qual, no caso de insufficiencia ma-

(:I.) V. também Cod. Civ. v. alI., arts. :1..228, :1..234-, 1.239, :l..24-1i, L24-6.
(2) Barre, Le Coâ, Giv. allemand et le üoâ: Gív. Français, :I. 899, § 7°.
(3) A respeito desta ultima clausula, em sentido contrario, Teixeira de

Freitas, op. cit., noto 3 ao art. 769.
(4-) Proj., arts. :l..84~, L861, 1.866.
C1i) Cod. Clv, Fr., art. 2.209.- L. belga de i1i de agosto de :l.81i4.-Cod.

'Civ. Ital., art. 2.080.
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nifesta dos bens sujeitos á hypotheca, não é necessarioque a expro
priação destes bens preceda a dos não vinculados (1).

Actualmente não se duvida mais que é valida a hypotheca feita.
para garantir um credito aberto, assim como que tal hypotheca existe
desde a data da inscripção, sem attenção ás épocas futuras das pres
tações da somma determinada no credito (2). A um é a outro respeito-
contém a legislação belga disposições explicitas (3), . .

O art .906 do projecto suppõe a validade, não só da hypotheca ,.
mas tambem do penhor e da antichrese, constituidos para segurança

. de um . credito aberto. E, como a obrigação que o acreditado cou
trahe é simplesmente eventual (4), o dito artigo lhe reconhece a facul
dade de annullar a garantia real do credito, emquanto deste não tiver
usado ou querido usar, salvo ao dador do credito o direito á índemni
zação por perdas e damnos ,- Barão de Loreto .

II

DO PENHOR - DISPOSIÇÕES GERAES

o capitulo X do tit , II do livro IlI, relativo á parte especial do"
projecto, inscreve-se « Do penhor». Divide-se em seis secções, que
teem por assumpto :

A 1a, disposições geraes acerca do penhor; a 2", o penhor legal;
a 3", o penhor agricola; a 4", a caução dos titulos de credito; a !l", a
inscrípção do penhor; a 6", a extíncção do mesmo.

Como, pela causa de que deriva, e bem assim pelos principios.
que regem, o penhor convencional assás differe do penhor legal, sobre
o qual versa especialmente a secção 2", pediria a ordem que esta.
secção, em vez de se intercalar ás demais, que dizemrespeito ao penhor
convencional, fosse transposta e formasse a ultima do capitulo, quando
não um capitulo distincto .

Feita esta observação preliminar, darei uma vista á secção 1".

(1) Aubry et Rau, op. cit., VIII, § 778, p. 463.- Baudry Lacantinerie
et de Loynes, op. cito III, n. 2.655.- Mazzoni, op. cü., lI, p. 165.- Contra, Lau
rent, op. cit., XXIX, p. 270.

(2) Laurent, op. cit., XXX, n. 852 e s.-Baudry Lacantinerie et de
Loynes, op. cU., lI, n , 1.280 e s., 1.286.-Guilloard, op. cit., lI, n , 1.031 e
s.-Planiol, op. clt., lI, D. 2.652. 1°.-Lafayette, op. cit., § 177,4 e 5.-:"m,
dimo da Veiga, op. cit., p. 155 e Hi7.

(3) Lei hypothecaria belga de 16 de dezembro de 1851, art. 80,. modifi-
cada pela lei de 15 de abril de 1889. .

(4) Laurent, op. cito XXX n. 532.- Baudry Lacantinerie et de Loynes
op. cit., lI, n , 1.280, I, 1.284.- Chironi, op, cit" lI, n. 41 e nots.

)
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As disposições geraes desta secção podem ser consideradas sob
dous aspectos:

1°, a constituição do penhor;
2°, as relações juridicas que nascem do penhor constituido.

A constituição do penhor é subordinada ao concurso de varias
condições, umas essenciaes á existencia e validade do contracto, outras
requeridas para a efficacia do contracto, nas relações dos contrahentes
com terceiros.

As condições a que alludi em primeiro logar constam dos arts.
907, 908 e 911. Occupam-se das outras os arts. 909 e 910. .

As relações juridicas que, depois de constituido, créa o penhor
entre o devedor e o credor pignoraticio são reguladas nos demais ar
tigos da secção. As relações da mesma natureza entre o credor pigno
raticio e os terceiros derivam do direito, que este credor tem, de se
fazer pagar com o producto da cousa empenhada, de preferencia a
todos os outros credores (1).

As condições essenciaes á formação do contracto de penhor,
ahstrahindo da capacidade de alienar e do dominio no objecto offere
cido em garantia, dizem respeito á cousa sobre que se póde constituir
o penhor, á tradição e á posse.

O penhor se constitue sobre uma cousa móvel, alienavel, sem
distincção dos « aemoventos», que antes se excluiam do nosso penhor
mercantil.

. EUa póde ser corporea , e até fungivel, inclusive o dinheíro ;
póde, também, ser incorpórea, como qualquer dos direitos de cre
ditos moveis (2).

No direito patrio, assim como na legislação extrangeira, o penhor,
pela natureza do seu objecto, distingue-se da antichrese e da hypo
theca, ambas as quaes vinculam immoveis.

Pelo direito anterior á lei n. 1. 237, de 2q, de setembro de 1864,
que reformou o nosso regimen hypothecario, a hypotheca podia recahir
tanto sobre immoveis, como sobre moveis, á semelhança do pignus
do direito romano. O nosso Codígo Commercíal mesmo estabeleceu a
hypotheca sobre determinados moveis, em favor de certos credores.
A citada lei, porém, decretou que só podiam ser objecto de hypotheca

(1) Proj., art. 893.
(2) Proj., arts. 9G7 e 9G8.- Teixeira de Freitas, op. cit., art, 767 e n?t.

- Lafayette, op. cit., § 161.- Cod. Comm. Bras., art. 273.- Cod. ClV.
fr., art. 2072.- Cod. Civ. holl., art. U.96.-Cod. Cív, belga, art. 2.072:
Cod. Civ. ír., art. 1.878. Cod. fedo suisso das obr., arts. 210 e S.- Cod, CIV.
hesp., art. 1.864.-Cod. Civ. port., art. 855.-Cod. Civ. all., arts.1.2Q4,
f.273.-Cod. Civ. chil., art. 2.384,.- Cod . Civ. urug., art. 2.266.-- Cod.ClV.
arg ,, 3.204.
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os ímmoveis, e reduziu a simples privilegio a hypotheca móvel com-
mercial (i). .

Especializaram-se assim o penhor e a hypotheca.
Todavia, a legislação estrangeira permitte ainda algumas especies

de hypotheca movel, das quaes uma das mais notaveis é a hypotheca
maritima (2).

São tambem condições substanciaes da constituição do penhor a
tradição e a posse. A tradição consiste na entrega da cousa, .pelo de
vedor ou por terceiro, ao credor, ou a quem o representa. Póde ser
real, symbolica, ou pelo constituto possessorio, clausula constituti.
Em virtude ela tradição, desloca-se do poder do devedor para o do
credor a posse juridica da causa empenhada, independentemente da
deslocação material desta, como no casode penhor agricola e pecuario,
cuja tradição se faz pelo constituto possessorio (3).

As condições essenciaes á existencia e validade do penhor em ., i

relação á propriedade ou á posse da causa dão lagar a questões mui
debatidas, quaes as seguintes:

1"'. E' valido o penhor constituído por quem não é dono da causa
sobre que elle recahe ?

2"'. Póde o devedor constituir penhor em diversas cousasa favor
do mesmo credor? (4).

3"'. Póde o devedor empenhar a mais de um credor a mesma
causa? (5).

4"'. Póde o credor pignoraticio dar em penhor a outrem a cousa
a elle empenhada? (6).

5"'. Tem o credor pignoraticio o direito de retenção na causa que
lhe foi empenhada, si, depois da constituição do penhor, havendo com

(i) L. n , 1..237, de i864, art. 2°., § {O, e art. ua,
(2) Lyon Caen et Rénaut, Tl'aité de dr, comm. VI, 1896, n. 1.617 - Pla

niol, op. cit., lI, n , 2.707 e s,
(3) Proj., arts. 907 e 908.- Lafayette, op. cit., § 162, 5.- Carlos de

Carvalho, op. cit., art. 624.- Cod. Civ. fr., art. 2.076.- Cod. Civ. holl.,
art. 1.11')8.- Cod. Civ. belg., arr.. 2.076.- Cod. Civ, it., art. 1.882.- Cod,
Civ. hesp., art. 1.863.- Cod. Civ. port., art. 858.- Cod. fedo suisso das
obrlg .; art. 219.- Cod. Civ. ali., art. 1.205.- Cod. Civ. Cbil., art. 2386
Cod. Civ. urug., art. 2.274.- Cod. Civ. arg., arts. 3.204 e 3 205.

(4) V. Decr, n, 1.549, de 23 de janeiro de 1886, art. 109.- Decr.
n. 370, de 1890, art. 366.- Cod. Clv. an., art. 1.222.- Cod. Civ. do Japão,
art. 355.- Laurent, op. cit.- XXVIII, n. 487.

(5) V. Cod. fed. suisso das obrig., art. 217. Cod. geral dos bens de
Montenegro, art. i79. - Cod. Civ. are., art. 3.210. -Braudy Lacantinerie
et de Loynes., op. cit., I, ns. 33,87 - Vise. de Ouro Preto, op. cit., n. tO.

(6) E' o pignus pignol'i datum, do dír, romano. V. Cod fed. suisso das
obrig., art. 2i8. - Cod. Civ. do Japão, art. 348. - Baudry Laeantinerie et
de Loynes, op. cit., t. I, n. 95. - Lafayette, op. cit., § 161. - Vise. de Ouro
Preto, op. cu ., ns , 16 e 17.
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elle contrahido o devedor segunda divida sem garantia, se torna esta
divida exigível antes do vencimento da primeira? (1).

São de manifesta importancía estas questões.
O projecto, comtudo, não as considera, salvo apenas a primeira,

a qual versa, como se viu, sobre o penhor da cousa alheia. Elle a re
solve negativamente no art. 911, que diz: « Pertencendo a cousa a
terceiro, si fôr empenhada sem consentimento deste, fica sem eífeito o
penhor e póde ser reivindicado. »

No estado actual do direito, porém, será tal solução a .melhor ?
Para elucidal-o, contribuem o direito romano e a legislação estrangeira
moderna acerca do assumpto.

No systema do direito romano, a propriedade da cousa não podia
ser transferida por quem não era dono, a non domino, excepto o fisco.

Todavia, a alienação da cousa pertencente a terceiro se revali
dava pelo dominio superveniente do alienante. Assim tambem a posse
da cousa alheia adquirida de boa fé não conferia a propriedade ao
adquirente, apenas conduzia á usucapião.

Em todo caso não era susceptível de usucapião a cousa furtada.
Em summa, contra o adquirente, ou o possuidor da cousa alheia,

ainda que fosse de boa fé, podia aquella ser reivindicada pelo legitimo
proprietário (2).

Isto supposto, o penhor da cousa pertencente a terceiro não tinha
validade. Mas o contracto não deixava de produzir effeitos legaes en
tre os contrahcntes, pois que não era licito ao dador do penhor pre
valecer-se da nullidade da convenção. Além disto, o contracto podia
tornar-se valioso pelo consentimento, ou a ratificação do proprietário
da cousa empenhada; podia ainda, si, posteriormente, o dominio sobre
ella era adquirido por quem fizera o penhor.

A' parte semelhantes reservas, o dono da cousa tinha o direito de
reivindical-a contra o credor pignoraticio, embora a possuisse de
boa fé (3).

De modo muito differente o direito moderno concebe a dação em
penhor da cousa alheia.'

Contrariamente ao systema do direito romano, o Codigo Civil Fran
cez, confirmando a jurisprudencia tradicional dominante em França,

(i) V. Cod. Civ. fr., art. 2.082, aI. 2. - Cod. holl., art. 1.265, aI. 2.
Cod. fedo suisso das obrig., art. 224.- Cod, Civ. lt., art. í , 888, al. 2. - Cod.
Civ. hesp., art. :1.886, alo 2. - Cod. Civ. urug ., art. 2.289. - Baudry La
cantinerie et de Loynes, op. cit., n , f 04 e s. - Contra Vise. de Ouro Preto,
op , cit., ns. 63 a 66.

(2) Savigny.-Traité de la possession en droit romain, trad, do allemão por
Henry Staedler, i893, § 2L -Maekeldey, .1lfanuet do droit romain, tra, do alle
mão por Jules Beving, sego ed., § 226. - Maynz, Cours ae droit romain, tere.
ed., § i93. - Accarias, Précis de droit romain, quarto ed., n. 2i2.

(3) Maynz, op. cit., § 21:i e noto i2. - Accarias, op. cit., n 286,3°.
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consagrou no art. 2.279, a regra que, «a respeito de moveis, a posse
equivale a titulo». - en {ait de meubles, la possession vaut titre ..

Esta regra tem sido, até o presente, adoptada por diversos co-
digos (1). .

EUa é que,ou por via de interpretação, ou em virtude de textos
expressos, regula, no direito contemporaneo, o contractcide penhor
da cousa alheia. Importa expol-a aqui sob os seus diversos aspectos,
conforme a entendem abalizados commentadores (2).

Antes de tudo, significa ella que o possuidor de boa fé, logo
que adquire a posse dos moveis, adquire tambem a propriedade des
tes, ainda quando transferidos por quem não era dono,salvo os casos
de perda ou de furto. Assim tal posse, por si só, induz, em proveito
do possuidor, a presumpção de propriedade. Ao inverso, portanto, do
que prescrevia o direito romano, o possuidor de boa fé, para adquirir
a propriedade de cousa pertencente a terceiros, não ha mister de usu
capião , Segundo a maioria dos códigos, só quando a cousa fór perdida
ou furtada, a acquisição da propriedade fica dependendo da prescripção
extincta:

Como consequencia final, a cousa alheia não póde ser reivindicada
contra o possuidor de boa fé, sinão excepcionalmente, nos dois men
cionados casos de perda ou de furto.

Os moveis, cuja posse equivale a titulo, são os,corpóreos, e, den
tre os incorporeos, apenas os credites representados por titulos ao por
tador, os quaes se equiparam aos moveis corporeos.

Quaes os motivos racionaes destas restricções? Primeiramente, os
moveis corporeos, de ordinario, se transmittem por tradição manual,
de sorte que, em relação a eUes, não ha outro titulo sinão a posse; em
segundo logar; é ímpossivel, ás mais das vezes, verificar a identidade
de semelhantes moveis, e seguil-os na sua rapida circulação de mão
em mão; demais, a sua reivindição tornar-se-hía por isso assás difllcil,
além de que daria origem a multiplos litigios, cujas despezas, não raro,
excederiam ao valor dos objectos reclamados.

A' vista de taes motivos, a regra de que me occupo , estabele
cida, sobretudo, no interesse do commercio, consulta justamente com
a boa fé, que, tanto como o credito, fortifica a necessidade da expedi
ção e segurança dos negocios.

Acerca do fundamento jurídico do conceito segundo o qual a
posse attribue virtualmente o direito de propriedade ao possuidordas

(1) Cod, Cív, holl , 2.014. -Cod. Civ. it., art. 707. - Cod. Civ. hesp.,
art. 464. - Cod. Civ. port., arts. 532-534, - Cod. fedo suísso, das obriga
ções, arts 505 e 506; - Cod. Civ. all., arts.i,006 e :!.007.

(2) Laurent op. cit., XXXII, n, 540 e s, - Baudry Lacantinerie, Prééis
de droit civ. 1.893, m, n.i,727 e s. - Plauiol, op.cit., l, n, i,173 e Só
Mazzoni, Instituzione di diritto civile italiano, sego ed., I1I, ns. 182 e S.
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-eousas moveis, tres systeinas se teem aventado: conforme a um, é a
« prescripção instantanea », que se opéra em proveito do possuidor;
-conforme a outro, é um modo de adquirir especial, semelhante á aqui-
-sição ex lege; conforme ao terceiro systema, é a « presumpção da
propriedade», fundada no facto da posse.

Entre os mesmos escriptores, porém, sectarios deste systema, que
passa pelo mais acceito dos tres, muito se controverte, si tal presumpção
-é absoluta, irrefragavel, ou antes,susceptivel de ser combatida por
prova em contrario. Neste ultimo sentido tem decidido a jurispruden
-cia franceza ,

Não deixa, comtudo, de ter procedencia a opinião dos que sus
tentam que a presumpção questionada é legal, ou [uri» et de jure,
ponderando que a prova que o proprietario reivindicante da cousa per
-dida ou furtada póde excepcionalmente fazer, não é contraria á pre-
-sumpção de propriedade que favorece o possuidor de boa fé, mas versa
unicamente sobre a círcumstancia , diante da qual o possuidor de boa
'fé não tem direito áquella presumpção, ou se acha fóra das condições
.de a invocar (1).

Emfim, para que a posse dos moveis produza o eífeito da pre
-sumpção da propriedade deve reunir as condições que se requerem
para a validade e effícacia da posse, em geral, a saber: fundar-se em
justo titulo e, ao mesmo tempo, ser legitima e de boa fé.

Eis aqui a largos traços em que consiste a famosa regra que, a
respeito de moveis, a posse equivale a titulo.

A doutrina e a jurisprudencia estrangeiras a teem applicado á
dação em penhor da causa alheia com as mesmas condições e restri
.cções que acabam de ser summariamente expendidas.

Na verdade, os interpretes do art. 2.227 do Codigo Civil Francez e
-das disposições analogas dos outros codigos, attribuem á posse de pe
nhor dos moveis corporeos e dos titulos ao portador os mesmos effeitos
-que a posse de taes bens produz, quanto á presumpção da proprie
dade (2).

Si o penhor fôr dado por quem não era dono, nem por isso o
-contracto é inefficaz nas relações do devedor e do credor pignorati
cio; aquelle não póde reclamar deste a restituição da causa empe
nhada, pela razão de que não é sua; por outro lado, não póde o
credor pignoratício, fundando-se em que ella não pertence ao de
vedor, recusar-lhe a entrega, depois de paga a divida.

O penhor da causa alheia não deixa, tão pouco, de ter efflcacia ,

(1) Planiol, op. cit«, I, n , 1.203.
(2) Laurent, op. cito XXVIII, ns. 440, 441, XXXII, n. 575- Baudri La

-eantlnerle, op. cit., I1I, n. 1.019 -Braudri Lacantinerie et de Loynes, op, cit.,
H, n , 30 e srg , -Planiol, op. cit., II, n. 2.398.-Mazzoni, op. cit., Ill ,
n , 185.
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nas relações do credor pignoratício de boa fé com o ante-possuidor, le
gitimo propríetario, excepto si a cousa foi perdida ou furtada.

Nestas circumstancias, elIa pôde ser reivindicada , durante certo
lapso de tempo. Fóra disto, não é possivel a reivindicação, ou, por
outra, o credor pignoraticio fica ao abrigo da reivindicação, protegido
pela sua posse, uma vez que seja de boa fé.

E' certo que a sua posse é precária a respeito de quem dá o
penhor, mas não o é a respeito do verdadeiro dono. O credor pigno
raticio tem sobre a cousa empenhada um direito real; o direito real
é uma propriedade j elIe possue este direito a titulo de proprietario
e, por conseguinte, póde oppol-o contra o senhor da cousa ,

A doutrina e a jurisprudencía a que me tenho referido foram ada
ptadas a disposições expressas do Codigo Federal Suisso das obrigações.
e do Codigo Civil AlIemão. .

Segundo aquetle codigo, quando os moveis corpóreos ou os titules
ao portador são dados em penhor por quem não é proprietário, o credor
pígnoraticío de boa fé adquire, não obstante o competente direito sobre
a cousa, comtanto que não seja perdida ou furtada. Si o foi, o legitimo.
proprietario pôde reivindical-a contra qualquer detentor, durante cinco
annos, contados da data da perda ou do furto (1).

O Codigo Civil Allemão applíca, por analogia, ao penhor da cousa
não pertencente a quem o constitue as disposições relativas á acqui
sição da propriedade dos moveis não pertencentes ao alienante.

Assim, o credor pignoratício de boa fé adquire direito sopre a
cousa empenhada, ainda que não seja do devedor, com excepção da
que foi perdida, furtada ao proprietarlo, ou a elIe tirada de qualquer
maneira. Na excepção não se comprehendem , nem o dinheiro nem os
titulos ao portador, nem as cousas alienadas em venda publica. Destes
preceitos se deduz que, versando o penhor sobre moveis corporeos, ou
"obre os titulos ao portador e os outros bens excluídos da mencionada
excepção, só podem ser reivindicados os moveis corporeos de cuja posse
foi despojado o proprietario, mas aquelles bens não são absolutamente.
susceptíveis de reivindicação contra o credor pignoratício de boa fé (2).

O direito civil patrio, no tocante á acquisição da posse e da pro-·
priedade dos moveis, cinge-se, pura e simplesmente, ao direito romano,
que .lhe é subsidiario (3). Succede o mesmo, quanto ao penhor da cousa,
alheia,

A cousa pertencente a terceiro não póde ser dada validamente em
penhor. O proprietario tem, pois, o direito de a reivindicar contra quem

(1) Cod, Fed. suisso, das obrígacões, art. 2'13, combinado com os.arts. 206
a 208.-V. Cod, Cív. chü., art. 2.390.-God. Cív, urug., art. 2.277, e Cod ,
Giv. arg., art. 3.213.

(2) God. Cív., all., art. 1.207, remissivo aos arts. 932,934 e 935.
(3) Lafayette, op, cil., §§ 42, 45 B e 82, V. Proj., art. 720.

,)
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quer que a detém, ou possua, embora de boa fé. Comtudo, prevalece.
entre as partes o contracto pignoratício com todos os seus effeitos na
turaes , Demais, o penhor da cousa alheia p6c1e revalidar-se pelo con
sentimento ou a ratificação do proprietario, e ainda pelo dominio su
perveniente que adquira o doador do penhor na causa empenhada (1).

Do nosso direito civil, relativamente ao effeito principal da posse
dos moveis corpóreos e dos titulas ao portador, afasta-se o decreto n. 917,
de 24 de outubro de 1890, que dispõe ácerca da fallencia commercial ,
Moldando-se ao conceito moderno, fundado na regra que, a respeito dos
moveis, a posse equivale a titulo, aquelle decreto faz applicação della
á posse dos sobreditos bens.

Segundo o art. 27, § 3°, o credora quem o devedor entrega, como
propria, causa pertencente a terceiro, póde contra este oppór o direito
de retenção, si de boa fé recebeu a causa, salvo o direito de reivin
dicação, nos casos de perda ou de furto.

Esta disposição, traducção quasi litteral do art. 227 do Codigo Fe
deral Suisso das obrigações, estabelece a favor do possuidor dos moveis
corpóreos a presumpção da propriedade. EUa é confirmada pelo art. 68
a, cujo primeiro inciso deve entender-se, sob pena de antinomia, no
sentido de que não se reputa credor reivindicante o dono da cousa pelo
fallido adquirida de quem não era dono sinão quando o fallido não fór
possuidor de boa fé (2).

Quanto á posse dos titulas ao portador, o decreto n. 917,.de 1890,
art. 681', tambem lhes attribue, implicitamente, a presumpção da pro
priedade, innovando, porém, o direito anterior.

Pelo art. 12 do decreto n. 8.821, de 30 de dezembro de 1882,
o possuidor dos títulos daquella especie presumia-se dono, emquanto
O contrario não era provado. Caso o fosse, a nossa jurisprudencia ad
mittia a reivindicação (3). O dito art. 681' vai além destas prescripções.

A' semelhança das legislações estrangeiras mais modernas (4),
recusa o direito de reivindicação dos referidos titulas contra o possuidor
de boa fé, ainda quando fossem elles perdidos ou subtrahidos ao pro
prietario. De feito, consoante o mesmo artigo, o dono dos titulos ao por
tador, perdidos, furtados, roubados, extorquidos ou obtidos por falsidade,
C'stellionato e outras fraudes, só póde reivindical-os contra o fallido, si
foi este quem os achou, ou obteve por semelhantes meios, ou os re
cebeu, sabendo a origem viciada da posse. Assim, a presumpção da

(1) Lafayette, op, cit«, § 161, 3 e noto
(2) Carvalho de Mendonça, op, cit., ns. 689, 690 e 808.
)3) Inglez de Souza, Titulas ao-portador no direito brasileiro, 1898, 149 e

noto 301, onde cita Macelo Soares, Direito, L. V, p. 369.
(4) L. francesa, de 15 de junho de 1872; -art. 12.-Ccd . Comm. hung.,

arts. 299 e 300.-Cod. Comm. ital , art. 57.-Coj. Co.nrn, hesp.. art. 545,3°,
e 560.-Cod. Comm , urug ,, art. 765.

c. C. - Vol. II 25
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propriedade que da posse de boa fé resulta, a respeito dos titulos ao
portador. é absoluta (1).

Nesta nova theoria inspirou-se o art. 31 do decreto legislativo
n. 149 B, de 20 de julho de 1893, relativo aos titulos ao portador de
que foi desapossado o proprietario por motivo estranho á sua vontade,
ou á disposição da lei. Declara elle que a negociação de taes titulos,
furtados oJJ. extraviados, é nuUa, quando for feita depois da intimação
do furto ou' do extravio á Junta de Corretores, ou da publicação do
edital de notificação aos detentores. Daqui se conclue que, quando for
feita em época anterior, a negociação é valida, e que, portanto, os ti
tulos ao portador, furtados ou extraviados, não podem ser reivindicados
contra o detentor que naquella época os adquiriu, o qual se presume
possuidor de boa fé. ' ,

Entretanto, as precitadas disposições do decreto n . 917, de 1890,
embora especiaes ao caso de fallencia commercial, são de certo appli
caveis, por identidade de razão, a outros casos que supponham relações
juridicas creadas pela posse dos moveis corporeos e dos titulos ao por
tador, pertencentes a terceiro, mas possuidos de boa fé.

Por conseguinte, applicam-se igualmente á posse, acompanhada
de boa fé, do penhor da cousa alheia.

, Entrenós tal é, na verdade, interpretação doutrinaria (2), corro-
borada por mais de um julgado, nomeadamente quanto aos titulos ao
portador (3).

Vé-se do exposto que, em face do direito patrio, o penhor da cousa
alheia se rege em matéria civil por disposições completamente discor
dantes das que a este proposito se observam em materia commercial ,
Que razão ha para esta differença de legislação? Por certo, nenhuma;
tanto assim que o Codigo Civil da AUemanha não duvidou accommodar
ao penhor da cousa pertencente a terceiro, as disposições que a
respeito já vigoravam no Codigo Commercial daquelle paíz, e até am
pliando-as, quanto á posse do penhor dos titulos ao portador (4).

, O art. 911 do projecto faz continuar a desharmonia legislativa a
que me referi. Atém-seao conceito antiquado do nosso direito commum,
relativo ao penhor dos moveis corpóreos, constituido por quem não é,.,

(1) Inglez de Souza, op. cit., n . 125.
, (2) Carlos de Carvalho, op. cit:., art. 682, paragrapho uníco , ,e art, 703.
-Inglez de Souza, op: cit., ns, 122,125, 148.-Duarte de Azevedo. Parecer, no
Direito, LXXXVI, p. 165. '

, (3) Accórdão da Camara Civil da Córte de Appellacão, de 27 de junho de
1~,93, confirmado pelo accórdão das Carnaras reunidas da mesma Cõrte, de 22
de fevereiro de 1894, no Di1'ei.t.o,~V, p , 58.-SentençlJ, do Juizo de Direito ,da.,
cidade de Santos, de ,4 de maio de 1901, no Direito, LXXXVI, pago 401.

:'(4) V. Cod. Civ. ~ll., aÍ'~. L~07, e antigo Cod. Comm. all., arts. 306
e 307. '

'. .I
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dono, e, tratando, nos arts. 1.790 e seguintes, dos titulos ao portador,
perdidos ou furtados, não exclue da rei vindicação do proprietario des
apossado, semelhantes titulos, quando possuidos de boa fé. .

Mas, parece opportuna a conjunctura para uniformizar a nossa
legislação ácerca do penhor da cousa alheia, regulando-o, no futuro Co
digo Civil.Brasileiro, pelo modo como virtualmente o regula o decreto
n. 917, de 1890. I

Com este titulo, o art. 911 do projecto poderia ser substituido pelo
seguinte, que tem por norma o art. 1.207 do Codigo Civil Allemão :

« O credor pignoratício de boa fé adquire direito sobre os moveis
corporeos e os titulas ao portador a elle empenhados, ainda que não
pertençam a quem constitue o penhor .

. Todavia, contra o credor pignoraticio, embora de boa fé, poderá
ser reivindícada a cousa móvel corpórea, si foi perdida, furtada ao dono
ou a elle tirada de qualquer maneira. .

Os titulas ao portador não são, em caso algum, reivindicaveis,
contra o credor pignoratício que de boa fé os recebeu. - Barão de
Loreto . »

PAREOER
DO

Dr. Amaro Cavalcanti

DO mSTITUTO DOS ADVOGADOS

Projecto do Codi[o Civil Brasileiro - Breve relatorio sobre direito das obri
[ações - arts. 1.011 e1.2271 Dor Amaro Cavalcanti,membro do Instituto dos
Advu[ados l ellcarregado de relatar esta Dartc do referido vrojccto.

RELAlJORIO
l'rojeoto do Ooligo Oiv11 BNsilairo -l?ar~e Espaoie,1 - Li.vro TerJeiro- Di

reito das obrigações

EM GERAL

Obedecendo de bom grado ao preceito - esto breois - que foi ju
diciosamente recommendado pelo illustre presi íente da Cornmissão e
do Instituto, abstenho-me de toda e qualquer dissertação que, pela .
matéria em siou pelo desejo de fazer sciencia, pudesse apresentar 
para restringir-me sómente, e desde logo, ao exame do que se acha
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disposto no projecto, do qual se occupa a Commissão. Confrontando-o
com as disposições analogas do direito romano, dos projectos anteri
ores de codigo civil, que já temos, e de alguns dos codigos modernos,
emitto a minha humilde opinião, não como quem possue autoridade
para affirmar o melhor em cada caso, mas como quem diz sincera
mente o que lhe parece de bom conselho e acerto, em desempenho
da tarefa que lhe foi distribuida.- Necessaria dicantur, eaque paucis.

EXPLICAÇÃO DAS ABREVIATURAS

C. A. = Codigo Civil Allemão ,
C. Arg. =)) » Argentino.
C. Ch. )) ,I do Chile.
C. F. » )) Francez.
C. 1. »» Italiano.
C. H. = Projecto do Codigo Civil Hespanhol.
C. P. = 'Jodigo Civil Portuguez ,
C. L t ... = Codicis liber '" títulos ...
C. f = Confira ou compare.
D. L t = Digestorum liber ... titulus ...
J; 1 t = Justiniani Institutiones liber ... titulus ...
J. R. P. = Juris Romani Prcecepta ,
P. C. R. = Projecto do Código Civil Brasileiro por Coelho Rodrigues.
P. T. F. = Esboço do Codigo Civil por Teixeira de Freitas.
Proj. - Projecto do Codigo Civil Brasilciro- de 1900.
sg. = e seguintes (artigos ou paginas).
V. = Volume ou tomo de uma obra.

As disposições dos titulas do Codigo Civil Brasileiro, que se de
nominam - Modalidade das obrigações, E/leitos das obrigações c
Cessão de credito (arts. 1.011-1.227) sobre o que versa o presente
relatorio, conteem na sua maior parte regras c preceitos em tudo se
melhantes, ás vezes identicos, ás do direito romano, de onde, sabe-se,
teem sido transportadas para o corpo do direito civil das nações ci
vilisadas da Europa e da America.

As divergencias dos dispositivos do projecto com os textos ro
manos consistem, muitas vezes, tão sómente, ou nas formas de re
dacção, ou em certas restricções e alguns additamentos.

Por este lado só tenho elugios a fazer ao projecto. Si o contrario
fosse, dar-se-hia grande desacerto, não só por abandonar-se o muito
que a sabedoria dos jurisconsultos romanos já havia firmado com in
discutivel razão acerca da materia, corno tambem porque seria
romper com a histeria e apropria actualidade do direito civil patrio
o qual, ninguem ignora, se baséa essencialmante sobre o direito ro
mano, por isto mesmo, legalmente declarado - direito subsidiario do
paiz ( lei de 18 de agosto de 1769 e de 20 de outubro de 1823 ).

Encarando, porém, a materia do projecto, já em sua generali
dade, já sob o ponto de vista da deducção logica dos respectivos in-
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stitutos, começarei por chamar a attenção da Commissão para dous
pontos principaes, que desde logo se mostram defeituosos: 10, a classi
ficação ou distribuição particular, que foi adoptada; 2°, a omissão
proposital ou não, de certos institutos ou figuras de direito, aliás
consagrados no direito romano e nos codigas modernos de melhor nota.

DISTRIBUIÇÃO DA MATERIA

( 1 )

O projecto tendo-se occupado, nos titulas I, II e III, de materias
pertinentes ás obrigações in genere, isto é, das suas modalidades,
dos seus effeitos e da cessão de credito, passa no titulo IV a tratar
dos contractos tambem in genere, o que certamente seria de consi
derar seçuencia natural dos titulas precedentes. Mas, logo em se
guida, no titulo V, se occu pa dos contractos in specie, a dizer 
dos contractos particulares de compra e venda, troca, doação, lo
cação, emprestimo, deposito, mandato, gestão de negocios, edição,
representação dramatica, sociedade, parceria rural, constituição de
renda, seguros, jogo e aposta, e fiança - para sómente depois de
tudo isso, tratar no titulo VI « das obrigações derivadas de decla
ração unilateral da vontade », comprehendendo titulas ao portador e
promessas de recompensa; - no tit. VII, « das obrigações resultantes
de aetos illicitos » ; - no tit , VIII, « de outras causas de obriqa
ções » ; - no tit , IX, « da liquidação das obrigações » ; e, finalmente,
no tit , X, da « insoloencia do devedor e concurso de credores» com
os actos consequentes da cessão de bens e das preferencias ou privi
legios dos creditos e obrigações.

Ora, é facil de ver que se deu larga intercalação no seguimento da
matéria articular sobre as obrigações, consideradas estas in genere.

Não se desconhece a. ligação estreita, a coexistencia intima mesmo,
e daqui a frequente confusão no dizer - que existe entre a obrigação,
rigorosamente dita, e as diversas figuras do contracto, do quasi-con
tracto, e dos actos illicítos ; desde que estes actos ou factos são
causas elficientes daqueIla. Foi por isto que Warnkõnig, depois de
haver definido o que se devia entender por obrigação, accrescentou :
Varia autem est voeis obligationes potestas: non solum enim ipsum
oinculum inter creditarem et debitorem eonomine appeilaiur, verum
etiam illius jus ex obligatione oriundum, aut debitoris olficium, item
causa ex qua obligatio nascitur celut; contratus ; aut instrumentum,
quo obligationis contractce probatio continetur (Instit, juris rom. prí
vati, § 756).

Sou o primeiro a confessar a difficuldade, ás vezes não pequena,
de traçar em linhas bastante precisas os espaços que em um codigo
devem ser exclusivamente reservados aos artigos das obrigações
objectivamenteconsideradas e aos dos factos creadores das mesmas
difflculdade por ninguem ignorada, e que alguns codigos parecem
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ter procurado disfarçar, tratando de ambas as materias debaixo de
um titulo commum, tal por exemplo : - Dos contractos ou obriga
ções con vencionaes em geral (Cod. Civ. Francez). - Dos contractos
e obrigações em geral (Proj. Cod. Civ. lIespanlwl):- DaR obrigações
e contractos in genere (Cod. Civ. Italiano). - Dos contractos e obri
gações em geral (Cod. Civ. POl'tuguez) etc.

Entretanto, uma vez reconhecida em logica e na technica juri
dica a distincção incontestavel que ha entre a obrigação propria
mente e os factos alludidos , porque não seria licito confundir o efleito
com a causa; muito importa, não somente á escola, mas igualmente
ao legislador, adoptar um systema queassignale e accentue , do
melhor modo possivel, as figuras distinctas de uma e de outros.

Para isto, caso não pareça preferivel imitar nesta parte o sys
tema do Codigo Civil Italiano que começa a tratar da matéria pelo
capitulo - Causas das obrigações - a minha humilde opinião é:
que, antes de tratar-se dos e(feitos das obrigações, se deviam ter ar
ticulado as disposições convenientes sobre as causas geradoras das
mesmas; quero dizer - o titulo II do livro terceiro, de que ora se
trata, deveria inscrever-se - Causas das obrigações, e debaixo. delle
serem inseridas as disposições geraes (sómente geraes) sobre o con
tracto, o delicto, o quasi-coruracto , o quasi delicto, ou actos illicitos,
conforme a denominação preferida no projecto.

Em consequencia, o titulo, ora segundo, « Effeitos das obrigações,
passaria a ser o terceiro, a cujo final se devia seguir quanto se refere
á liquidação das obrigações, e que no projecto constitue a matéria
do titulo IX.

Não é mister offerecer argumentos para convencer que a liqui
dação das obriqações é parte complementar do titulo, que trata da
solução ou extincção das mesmas.

O titulo terceiro actual passaria a ser o quarta, conservando o
mesmo objecto que tem no projecto. Pela mesma razão acima dada, o
titulo decimo « Insolvencia do devedor e concurso de credores ~
deveria passar a constituir o quinto.

Distribuída, porventura, toda matéria na ordem que vem de ser
indicada, é manifesto que as modalidades, as causas, os e(feitos e os
demais factos, concernentes ás obrigações in genere, ficariam arti
culados em seu seguimento ou deducção logica, e, conseguíntemente,
de modo talvez preferivel ao systema adoptado no projecto.

Depois seguir-se-hiam os titulos necessários sobre as differentes
espécies de contracto e os outros factos que, como o quasi contracto e
os actos illicitos, são também capazes de produzir obrigações in specie .

Agora, antes de encerrar este ponto, seja-me permittido fazer
ainda uma ligeira observação. O illustrado autor do projecto do Co:"

. digo Civil Brasileiro deixou de adoptar, quanto ás causas das obri
gações, a classificação romana de « obrigações ex-coniracui vel quasi.
ex delicto veI quasi, por ser considerada incompleta. »
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Entendeu, portanto, apresentar uma classificação mais satis
íactcria, preopinando que as fontes das obrigações se reduzem a
quatro figuras principaes, o chamado quasi contracto, o contracto, os
.actos illicitos e a vontade unilateral (Bevilaqua, Observações para
esclarecimentos do projecto do Codig9 Civil Brasileiro ; idem, Di
reito das obrigações, p. 16-11). Sem contestar, por forma alguma,
que a classificação romana seja incompleta, e, além disto, respei
tando muito as razões em que o notavel jurisconsulto apoia a sua
nova classificação, por ser mais satisfactoria, ouso, todavia, declarar
que não enxergo nella, talvez por defeito de curteza de intelligencia,
o porque da sua preferencia.

De quanto me é dado perceber, vejo na classificação adoptada no
projecto as mesmas figuras de causas, que se encontram na classi
ficação romana, aliás seguida na escola e, em geral, por todos os es
criptores de direito civil. Em assumptos desta ordem, toda inno
vação , para ser admittida , deve provar o seu maior acerto theorico
ou, ao menos, a sua superioridade pratica.
. Que veem a ser actos da vontade unilateral no caso, sínão ver
dadeiras [ôrmas ou modalidades do contracto ou do quasi-contracto ?
E que se póde incluir na expressão - actos illicitos, que também já
não se comprehendesse, segundo a intelligencia e a pratica jurídica,
nas figuras do delicto e quasi delicto?

Attenta a marcha natural do desenvolvimento da razão jurídica
nesta ordem de factos, é de suppór que 9 direito romano a principio
só reconhecesse a existencia da obrigação (vinculum jUt'is), quando
contrahida pela vontade das partes (contractus), e cujas especies
foram successivamente admittidas debaixo das formas -1'e, oerbis,
liueris, consensu. Nada mais racional ou philosophico do que a von
tade mutua das partes constituir uma obrigação, ou a lei entre as
mesmas em dado negocio.

Mas, ao lado dos factos produzidos pelo accordo dos contra
hentes, havia outros, pelos quaes, sabidamente, um individuo
offendia ou prejudicava a um outro; e nenhuma razão de equidade
ou de justiça podia offerecer-se com maior vigor á consciencia de
todos, do que o da necessidade de satisfazer o alheio damno, que o
primeiro fazia ao segundo, na sua pessoa ou nas suas cousas .

Apparece, portanto, aqui a segunda causa da obrigação juridica,
a qual no direito antigo teve o nome de nóxa (nox appeltiatione
omne delictum continetur -D. 1,50, t, 16.238 § 3), e mais tarde, o
de maleficium ou delictum indifferentemente. Donde a theoria fun
dada pelo jurisconsulto Gaius: « Obli!Jationem surnma divisio in duas
species deducitur ; omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur
vel ex delicto (Com. III, § 88).

Depois, apropria [urisprudencia tendo reconhecido a existencia
de diversos outros factos, geradores de obrigações, que, apesar de
serem licitos, não eram contractos nem conenvções, ou que, apesar de
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serem illicitos, nem por isto eram verdadeiros delictos; - entendeu-se
de boa razão que os mesmos tambem deviam ser qualificados sob a
sancção do direito. E dahi uma nova classificação ampliativa do mesmo
jurisconsulto: Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex ma
leficia, aut proprio quedam jure ex variis causarum figuris») (D. I.
47, 1. 7, pr.) - Conforme a lição dos interpretes, estas palavras
oario: causarum figura:! - comprehendem quaesquer actos ou factos,
que, não sendo, como se disse, nem o contracto nem o delicto,
propriamente taes, produzem, não obstante, vínculos e effeitos juri
dicas, semelhantes ou identicos ; - é como si fossem as figuras do con
tracto (quasi contractus) ou as figuras do delicto (quasi delictum)
Ortolan. Instuuts, tom. Il, pago 121; - Accarias. Droit Bomain, tom.
Il, pago 191 e seguintes.

Assim entendidas e acceítas na jurisprudencia as novas causas de
obrigações, foram ellas tambem posteriormente consagradas em textos
expressos do proprio direito vigente: - « Sequens divisio in qua
tuor species deducitur ; aut enim ex contractu sunt, aut quasi ex
contractu ; aut ex malefiicio aut quasi ex maleficio. (L L 3.
1. 13, § 2.)

A innovação trazida á classificação romana pelo douto autor do
projecto consiste, notadamente, em ter augmentado ás causas de obri
gações juridicas a da vontade unilateral, que foi especificada com os
actos da « emissão de titulos ao portador, e as promessas de recom
pensa i).

Perguntarei, porém: pode-se, acaso, negar que taes actos não
se enquadram perfeitamente na classe dos proprios contractos, ou
si assim não quizerem, na dos quasi contractos ?

Ainda que especiaes nos modos da sua formação, tanto a emissão
de titulos ao portador como a promessa de recompensa a pessoa inde
terminada por um certo serviço são por sua natureza, verdadeiros
contractos. Faltam-lhes alguns requisitos destes? Então seria de in
cluir na classe dos quasi contractos. O facto de até agora não terem
elles sido capitulados nominatim debaixo desta denominação, não é
razão bastante para que se lhes pretenda crear uma nova classe.

Segundo os factos, apresentam, diz Ortolan, maior analogia, ou
com o contracto ou com o delicto, elIes se classificam, - como si
fossem contractos (quasi contractos), - ou como si fossem delictos
( quasi delictos ).' para o fim das obrigações, que dos mesmos resultam.
( Ortolan, ob. cit., pag. 21)5).

E, pois, como regra geral, se póde estabelecer que nos chamados
- quasi contractos - se comprehendem todas as obrigações que re
sultam de um facto licito, desde que este não seja propriamente um
contracto ou convenção. (Accarias, ob, cit., pago 588.)

E' preciso não dar ao adverbio - quasi - nos vocábulos allu
didos a significação vulgar que elIe tem em portuguez; quasi signi-
fica em direito « como si. o o » ; quero dizer: - quasi contracto é
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um acto licito, creador de uma obrigação jurídica - o qual, não
tendo todos os requisitos do contracto, vale, não obstante, como si
[ôra perfeito contracto.

Além disto, sobreleva attender que na propria definição, que os
D. D. dão do quasi contracto, sempre se incluíram os actos da von
tade unilateral. Diz Pothier : « Chama-se quasi-contracto o facto de
urna pessoa permittido por lei, que o obriga para com outro, ou
que obriga o outro para com elle, sem que intervenha convenção
entre ambos». (Tratado das obrg., trad . de C. Telles, pag, 65). « Os
quasi-contractos, lê-se no Cod. Civ. Francez são os factos ooluntarios
do homem, de que resulta uma obrigação (engajement) para com
um terceiro, e ás vezes uma obrigação reciproca das duas partes» .
Cod , cit., art. 1.371) - « Considera-se quasi contracto, diz C. Ro
drigues, o acto voluntario e licito, de que resulta uma obrigação do
agente para com outrem, ou entre ambos reciprocamente». (Proj.
do Cod. Civ. Brasileiro, art. 1.176).

- Obligationes ex quasi-coruractu, seu quasi ex contractu « illce
vocantur qum oriuntur citra conoentionem expressam cei tacitam »
ex re seu ex facto aliquo licito (Richeri, apud Lornonaco, Delle
Obligazioni - v. p. 237).

Ora, quer no titulo ao portador, quer na promessa de recom
pensa, o que ha justamente é um acto voluntario e licito de um in
dividuo, que contrahe obrigação juridica para com um terceiro, inde
pendentemente de uma convenção formal entre ambos: logo, é evi
dente que taes actos podem caber na classe dos quasi contractos e,
conseguintemente , parecia excusado abrir para os mesmos a nova
classe, que se contém no projecto ,

- Quanto á qualificação de « actos illicitos para substituir ás de
delicto e quasi-delicto, a sua vantagem consiste em empregar uma
expressão geral, que abranja as duas referidas classes de causas de
obrigações em uma só, porque, bem ou mal caracterisadas , no delieto
e quasi-delieto se entendem igualmente comprehendidas as mesmas
causas que agora são de incluir nos actos illicitos. Trata-se, pois, de
uma vantagem muito restricta ; uma vez que como já bem notara
Lacerda de Almeida a este proposito, - « embora omittam a distin
cção alludida de (delicto e quasi-delieto), reconhecem-na implici
tamente, graduando a responsabilidade, conforme o caso é de dolo ou
de culpa» (Obrigações, p.,327).

Entretanto, preciso dizel-o : a expressão « actos illicitos » no sen
tido do projecto , não é uma novidade. Já T. de Freitas a havia em
pregado no seu « Esboço de Codigo Civil» (art. 444), procurando
justificar o seu asserto e conveniencía em nota ao artigo citado; 
della tambem usam além de outros o muito illustre Van-Weternasua
obra « Cours de droit romain» (V01. 1°, pag. 187); e finalmente, é
ainda esta denominação preferida pelo Codigo Civil Argentino ( liv. 2,
t , VIII) e pelo Codigo Civil Allemão « Unerlaubte Handlungem
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liv , 2, t. XXV), em cujas disposições parece haver se inspirado o
autor do projecto quanto a esta parte.

Não ha, porém, razão especial para insistir acerca destas questões
incidentes.' .

Com as poucas palavras, que aqui deixo, nada mais tive em
vista do que significar que, si a classificação classica dos romanistas
é realmente defeituosa, tambem é não menos certo que, com a prefe
rida pelo autor do projecto, pouco ou quasi nada se adiantará a se-
melhante respeito. .

OllIISSÕES NO PROJEeTO

(1)

Talvez em rigorosa observancia da regra « legislador prescrever I'
não ensina» (Meyer, de la codification) , ou ainda no receio de in-
fringir a velha sentença - omnis definitio in: jure cioile periculosa (\i
est - (D. L 50, t. 18, 202), o facto é que o projecto evitou definir os
diversos institutos que se incluem na materia das obrigações. Bem sei
que, segundo a opinião de muitos, nos codigos não devem entrar, por
maneira alguma, disposições que contenham simples doutrina ou de-
finição, mas tão somente disposições preceptioas, prohibitioas ou pel'-
missivas. Ao meu modo de ver, a verdadeira applicação do systema
deve achar-se no justo meio, - in media tutissirnus ibis.

- Muito embora não faltem exemplos de codigos modernos (ex
cepto o Codigo Allemão) contendo definições de varias dos seus insti
tutos, estou de accordo em que - termos' juridicos, assas conhecidos,

,como sejam os de obriqação, contracto, pagamento, perdas e damnos
/i e outros semelhantes, não precisam ser explicados ou definidos.

Mas já não admittiria a mesma regra, tratando-se, porventura, de
outros vocabulos, que, exprimindo importantes relações ou figU1'aS
do direito das obrigações possam ser diversamente entendidos nos
actos ou factos, em que devam occorrer.

Considero, por exemplo, neste caso os vocabulos, - dolo,
culpa, solidariedade, condição e outros, quando coexistentes ou cor
relatos á .materia de obrigações. Sem a comprehensão clara e perfeita
dos elementos que entram na formação da obrigação, é impossível
bem conhecer e avaliar do conteúdo e effeitos da mesma.

-E' certo que no Livro Terceiro da Parte Geral do Projecto in- '/
titulado « Da acquisiçâo , conservação e extincção de direitos» foram
explicados alguns vocabulos ou figuras de direito, relativos aos actos
jurídicos em geral; conseguintemente , talvez parecesse dispensavel
apresentar mais definições, ao tratar-se dos actos especiaes das
obrigações.

A consideração, porém, não satisfaz.
Antes de tudo, o que se encontra no Livro da Parte Geral, a

que se allude, é manifestamente incompleto. Especies ha, como o dolo, a
fraude e a prescripção; que não foram alli nem definidas nem explicadas
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e algumas outras foram mesmo totalmente omittidas, taes como: a causa
e a interpretação dos actos juridicos, a culpa e o caso fortuito ou de
força maior. De maneira que, devendo taes figuras ou vocabulos
occorrer frequentemente nas disposições relativas á matéria das obri
gações, é intuitivo que estas deixaram de ter em muitos casos uma
intelligencia clara e precisa, como, aliás, deveram sempre ter.

J. R. P. Obligatio est [uris oinculum, quo necessitate adstrin
çimur alicujus solcendce rei, secundum nostrce civitatis jura -'- I. I.
3, t, 13, pro - Obli,qationem substantia consista in eo ut alium nobis
obstrinçat ad dandurn aliquid, vel [asciendum, cel prcestarulum»-:
D. 1. 44.., t. 7, 3.

C. F. Bevilaqua, Dir. das Obrig., p. 6; Lacerda de Almeida, Obri
gações, p. 3; T. de Freitas, Esboço do Cod. Civ., art. 867 e nota ibi.

(2)

No Titulo I, « Modalidades das obrigações », nada se dispõe ácerca
das obrigações - naturaes, conjunctioas e facultativas, positivas e
negativas, principaes e accessorias, bem como sobre a obrigação pura
e simples, ou condicional e a prazo.

Com relação ás primeiras destas, comprehende-se bem o porque
da omissão: classificação tão numerosa, muito embora recommendavel
na escola, nem por isso deve toda ella ter cabimento nas prescripções
do legislador. Mas, com relação ás ul timas, a dizer, ás obrigações con
dicionaes e a praso, a mesma razão não prevalece, ; a sua classificação
não interessa somente á escola e sim, ou principalmente, á pratica
do direito.

-- Relativamente ás obrigações naturaes, diz-se, e com apparente
razão, que ellas, carecendo de verdadeira sancção juridica, não devem
por isto figurar no corpo da legislação. Por certo, só as obrigações,
ditas civis, teem esta sancção e garantia (jus actionis) ; ernquanto que
as naturaes , apenas, de uma maneira indirecta e em dadas circum
stancias, poderão ser invocadas pelo respectivo credor. (Accarias, ob.
cit., p. 189). Já Papinianos, em seu tempo, considerava a obrigação na
tural como um simples vinculo de equidade, (D. 1. 16, t, 3, 95 § 4°).
Mas isso, não obstante, tanto subsiste consideração valiosa, para que
as obrigações naturaes não sejam no todo riscadas da esphera do
direito, que não só ha paizes, onde taes obrigações constituem ma
teria directa de acções judiciaes (Equity-jurisdiction, Courts, of equity
(I), na America do Norte e na Inglaterra), como ainda vemol-as con-

(I) Não se quer dizer que na « Equity-jurisdiction » só se comprehendem
direitos ou acções fundados em obriqaçôes naturaes ; ao contrario, sabe-se
que a mesma abrange o conhrcimento de pretenções diversas, para as quass
não ha remedio nas disposíções da « Common Law », Mas o que é tambem
certo é que essas pretenções de equidade proveem, em não pequena parte, de
meras obriçaçães naturaes, assim amparadas pela mão da justiça.
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templadas, ainda que incidentemente, em disposições dos códigos
modernos seguintes (C. Fr., art. 1.235; C. lt., art. 1.237; C. Ch.,
art. 1.470 sg). .

O proprio projecto reconhece egualmente a efficacia de taes obrí-.
gaçõesquando dispõe em seu art. 1;118: « Não se póde repetir o que se
pagou para solver divida prescripta ou para cumprir obrigação natural».

O direito romano, embora não reconhecesse a esta espécie de
obrigação o [usactionis, dava-lhe, todavia, em muitos casos, o recurso
da excepção ( sed parit eaceptionem - D. 1, 2, t. 14, 7, § 4°,.. . in eam
speciem obliçaâonis, qucehabuit auxilium ezceptionis - D. 1.46, t. 3,
94, § 3°).

~ Cumpre agora accrescentar : assim dizendo, não é meu intuito
fazer censura alguma pela omissão das obriçações naturaes em secção
distincta do projecto ; apenas, relatando a matéria, entendi conve
niente mencionar esta circumstancia, bem como algumas outras, por
interessarem, directa ou indirectamente, á mesma.

J. R. P. 1s nature debet, quem jure qeruiuo: dare oportete,
cujus fidem secuti smnus-D. I. 50., t. 1.784.-Eliam çuod nature
debetur, »enii in compensaiianem-e- D. I. 16, t. 2. 6.- Qztid enini
tam congmuum fidei human, quam ea, quce in ter eos piacuerunt,
seroarer-»- D. I. 2, t. 14, I. pr.- Jure naturse cequumest neninem
cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem - D. r. 50, t.
17.206.

Tambem quanto ás obrigações, ditas conjunctiuas, facultativas,
positivas, negativas, principaes e accessorias, supposto a sua classi
ficação no projecto pudesse concorrer para melhor comprehensão das
outras especies, mencionadas no mesmo - não ha, comtudo, falta sen
sivel em se ter entendido de modo contrario.

- No emtanto, pelo que diz respeito ás obrigações pw'as e
simples, eás condicionaes ou a prazo, não duvidarei insistir; consi
dero a inserção de artigos, a ellas referentes, não só da maior
conveniencia, mas até indispensavel, como parte complementar
importantíssima « a do direito das obrigações».

As poucas disposições que se encontram nos arts. 134 e seguintes
do projecto ácerca da condição suspensiva e resoliuiua não bastam
de maneira alguma. E não se comprehcnde mesmo porque o projecto
se tendo occupado das obrigações solidarias, alternativas, dioisioeis,
indivisiveis, e com a clausula penal, em capítulos distinctos,
deixasse, entretanto, de fazel-o, semelhantemente, ao menos, quanto
ás obrigações condicionaes e a prazo,- especíes, não menos rele
vantes, e que, por isto, se acham devidamente contempladas em textos
dos vários códigos.

Como sesabe, o direito patrio é, a este respeito, por demais defi
ciente, o que obriga a recorrer ao direito subsidiaria para. o estudo
e decisão dos casos concernentes. Era, portanto, manifesta a opportu
nidade de ser preenchida tão sensível lacuna.

/
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- Em geral, as ccondições que apparecem nas obrigações e
contractos se dividem em causaes, potestativas, mixtas, suspensivas,
e resolutivas. Convenho que, com relação ás tres primeiras, a sua in
serção em artigos do projecto seja certamente dispensavel; mas, com
relação ás duas ultimas especies,- não, positivamente não.

Ao contrario, estou tão convencido da sua necessidade, que não
hesito em propor que ao Til. I do Livro - « Direito das obrigações»
- se augmente um capitulo especial sobre as obrigações condicionaes
e a prazo, como tudo adiante se dirá por fórma mais conveniente.

I I

EM PARTICULAR

Tit. I - Modalidades das obrigações

O projecto começa por classificar em tres capitules distinctos as
obrigações de dar, fazeJ' e não fazer,

O capo L « Das obrigações de dar» tem duas secções: obrigações
de dar cousa certa, e obrigações de dai' cousa incerta.

Guardando esta dístincção, o projecto mostra-se de accordo com
os expositores do direito romano, com outros codigos modernos, e
com os Projectos do Codigo Civil Brasileiro anteriores, de T. de
Freitas ( arts. 887-954) o de C. Rodrigues (arts. 468-:-473), sendo,
porém, de notar que T. de Freitas, tratando das obrigações de dar,
estabelecera ainda outras distincções, taes como,- obrigações de dar
cousas não fungiveis, cousas fungiveis, quantidades e sommas de
dinheiro, as quaes foram omittidas, a meu ver, sem inconveniente, no
projecto actual. Quanto ao mais, se póde aíllrmar que as disposições
deste conferem com as do projecto T. de Freitas, salvo pequenas di
vergencias, que também importa indicar para os fins do presente
trabalho.

Dar causa certa. (Sec. I, arts. 1.01'1-'1.021)

Art. 1.0'16. A possibilidade de poder o devedor resolver a obri
gação, caso o credor não queira annuir a um augmento de preço pelos
« fructos separados», não se encontra em T. de Freitas; este falla só
do melhoramento ou auqmeruo da cousa, como dando ao devedor o
direito de exigir maior preço, « si não houver nos titulos disposição em
contrario ; e si o credor não ann uir, a obrigação se resolverá» ( P. T. F.,
§ 5° do art. 903 ).

Parece, com effeito, que seria melhor supprimir do art. 1..016 as
palavras - fructos separados. '

Si estão separados, nada impede que a cousa seja prestada sem
elles, e, portanto, razão jurídica não ha, para que se imponha ao credor
um onus, que o mesmo não teve em vista ao contrahir a obrigação - e

/
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menos ainda, para que o devedor possa resolvel-a, sob o alludido pre
texto. A disposição, como está no projecto, póde dar occasião a muitas
demandas.

Os fructos percebidos, antes da tradição da cousa, devem per-
tencer ao devedor, diz T. de Freitas ( loe. cit.), . .

Neste ponto o projecto funda direito novo e abandonou a doutrina
do, direito romano, segundo o qual, contrahida uma obrigação pw'a e
simples) ou tornada tal pela realização da condição ou vencimento do
prazo, commodum.!I'ei- deve pertencer ao credor ( C. I. 4, t. 48 ).

Art. 1.017. A disposição confere com a do art. 904 do P. T. F. Ha
nella uma parte qne não está bastante clara: « salvo os direitos até o
dia da perda». Que direitos são estes? São os de pedir indemnização
da cousa ou perdas e damnos, apesar da ausencia de culpa por parte
do devedor? E' preciso fixar o conteúdo ou alcance de taes dereitos, ou
talvez melhor, supprimir esta parte do artigo ...

Arts. 1.018 -1.021. Os dispositivos sobre a restituição da cousa
certà divergem, apenas, dos adoptados por T. de Freitas no seguinte:
_1°, em não cogitar o art. 1.019 do projecto da deterioração com clllpa
do devedor (P. T. F., art. 904, § 4°) caso em que, segundo parece, se
deveria applicar o mesmo disposto do art. 1.015; - 2°, em estatuir
para o possuidor de boa fé o direito de levantar as bemfeitorias uolu
ptuarias e o de retenção quanto ao valor das necessarias e uteis-, e,
bem assim, para o credor o direito de oppôr a compensação das bem
feitorias com as deteriorações (Proj. arts. 1.021, 607 e 609) , emquanto
que o P. T. F. dispõe: que as bemfeitorias necessarias e uteis se
indemnizam ao possuidor de boa fé, si este não teve prohibição de
fazel-as, e quanto ás ooluptuarias não, em absoluto (Ibi, art. 90'1,
§ 6°).

Em relação aos fructos percebidos, o possuidor de má fé carece de
todo o direito, conforme o P. T. F., restituindo-os sem indemnização al
guma ; o projecto, porém, ainda que de accordo com o teor geral dessa
disposição, diverge della, todavia, em reconhecer ao possuidor de má
fe « direito ás despezas da producção e custeio», (arts. 1.021 e 604 ).

Devem, com effeito, prevalecer de preferencia os dispositivos do
projecto?

Decida-o a illustre Commissão. (1)
, Isto posto, e deixando de mencionar outras omissões que ainda se
deram, entendo qne seriam de suggerir as seguintes emendas:.

( 1 ) Si bem que no art. 77 do projecto já fossem definidas as tres especíes
de bemfeitorias, acima indicadas, - repetirei ainda aqui: « são bemfeítorlas
necessarias aquellas sem as quaes a cousa não poderia ser conservada ». São
bemfeitorias uteis as que não sendo Indispensáveis para a conservação da
cousa, são todavia de manifesto proveito, augmentando o valor da mesm~.
São bemfeitorlas ooiuptuariu« as de mero luxo ou recreio, ou de exclusiva uti
lidade para quem as fez (P. T. F., art. 905).'

t-.
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. Ao art. 1.016 - Supprimir as palavras «fructos separados» e
.accresceniar ao final da segunda alinea « e os fructos separados per~

tencem ao devedor».
Ao art. 1.017 - Supprimir as palavras - « ficam-lhe, porém,

salvo os direitos até o dia da perda» (salvo explicação acceitavel sobre
o conteúdo de taes direitos ).

Ao art. 1.O19 accrescentar - « Si a deterioração se der por
culpa do devedor, terá lagar o disposto no art. 1.015».

Dar cousa incerta ( seco lI, arts ns. 1.022 a 1.025)

E' sabida a importancia da divisão entre dar cousa certa ( specie)
e dar cousa incerta (genus, quantitas): I) porque o devedor da
primeira, dada a perda accidental da cousa, fica isento da obrigação, ao
passo que o devedor da segunda não fica, dando-se, porventura, identica
circumstancia ; 2) porque o devedor da cousa certa é responsavel ao
credor pela negligencia que haja na guarda e conservação deIla, - o
que não se póde exigir com relação á cousa incerta; 3) porque, final
mente, é ao devedor da. cousa incerta que compete fazer a escolha da
cousa que deve ser prestada ao credor, a menos que o contrario re
sulte do proprio titulo da obrigação.

- Quanto aos dispositivos do projecto nesta secção, embora talvez
menos completos do que a materia exigia, são elles sem duvida acceita
veis, e conferem com os dispositivos analogos dos arts. 892, 912, 913 e
915 do P. T. F., salvo dizeres de redacção,

Cf': - C. F., art. 1.136 sg.; C. I., art. 1.113 sg.; C. P., art. 714
sg. ; C. A., art. 242 sg.; P. C. R., arts. 463-69; C. Arg., arts. 608 e
635 ; C. Ch., art. 1.508.

J. R. P. - In stipulationibus alias species alias qenera dedu
curuur - D. I. 45, t. I, 54 pl'.

Aliudpro alio invito creditore solvi non potest-»- D.1.12, t.l, 2 § 1.
Species perit ei cui debetur, - Debitor speciei liberatur interitu rei. Si
certos nummos, puta qui in arca sint, stipuiatus sim, et Iti sine culpa
promissoris perierint, niltil nobis debetur - D. I. 45, t. I, 37.

- Genus (cousa incerta) perire non censetur, - Animalium
casus, mortes, qureque sine culpa accidunt... a nullo proestantur,
nisi inter conirahentes placuerit - D. I. 50, t.17, 23; C. I. 4, t. 24,6.

- Commodum ejus esse debet, cujus periculum est. - C I. 4, t.
48, I; D. I. 18, t. 6, 7; Ibidem, 1. 50, t. 17,10.

Si id quod stipuiemur, tale est, ut dari non possit palam est, na
. turali ratione inutiiem esse obiigationem - D. I. 44, t. 7, 1, § 9.

.. «Impensce necessarice sunt, qure si facto non sint, res aut peri
tura, aut deteriore fatura sito «Utiles» qUéB meliorem dotem faciant
- deteriorem esse non sinant... « Voluptuarue» sunt, qUéB speciem,
dusuaaat ornani, non etiam fructum auqent. 'o. I. 50, t. 19,79.

Ofn'igações de fazer (cap. Il, arts. 1.026 e 1.029).
Oóriga~es de não fazer (cap, IlI, al'ts.1.030 e 1.031).
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Salvo a redacção ou modos de dizer, o disposto nestes dous capí
tulos confere igualmente com as disposições do P. T. F. (art. 495) e do
P. C. R. (arts. 470 e 473). E a respeito da sua materia só farei uma.
simples observação: - talvez fosse conveniente additar ao art. 1.031
um prazo, dentro do qual o credor deve exercer o seu direito. Como
se sabe, os factos, uma vez consummados, dão causa a que em torno
delles se criem novas relações ou obrigações para com terceiros, ás
quaes tambem impoi ta attender e respeitar. Si, pois, o devedor, obri
gado a não fazer, procedeu, não obstante, de modo contrario,- e si
o credor por sua parte, tendo disto scíencía, deixou de fazer valer o seu
direito em um tempo razoa vel (90 dias, por exemplo) - o facto deve
subsistir, respondendo o devedor sómente por perdas e damnos. Qui
tacet, cum loçui potui: et debuit, consentire oidetur, .

01:":-_ C. F., ar:.. 1.142, sg. ; C. 1., art. '1.023 , sg. ; C. P. art. fi
711 sg ..; C. A. art. ~1~1 sg. ; C. Arg. art. 659 ; C. Ch. arts. 1.J>03 e ' ,f

1.555 .
. J. R. P. - Non solum res in stipulatum deduci possunt, sed

etiam [acta ; ut si stipulemur aliquid fieri vel 120m fieri - I. B. 3, 16,
§ 7.

- Quod impossiõiii est, neque pacto neque stipulatione potest
comprehendi, ui utilem actionem, aut [actum e(ficel'e possi; impossi
bilium nulla obligatio est. - D. I. DO, t. 17, 21.e 185.

- Qui (aei, quod[acere non debii, 11,011, oidetu» [acere id, quod
acere jussus est- Ibidem, 121.

Objecto da obrigação

o projecto, ao que parece, no pensamento de evitar, o mais pos
sivel, as minudencias, chegou ás vezes ao extremo opposto, tor
nando-se, por isto, incompleto.

Foi devido talvez a esse pensamento que o mesmo, tendo declara
do no Livro III da Parte Geral, que é nuIlo o acto [uridíco, quando fór
illicito ou impossicel o seu objecto (art. 166, 3°) deixara, entretanto,
de explicar o que se deve entender por objecto illicíto ou impossível
em direito.

A disposição referida confere com a do P. T. F. (art. 5(9); mas
a deste ultimo comprehende tambem os actos immoraes, bem como
define juntamente em artigos distínctos - quaes são as cousas ou
(actos que não podem ser objecto de obrigações, por serem impos
siveis, illicítos ou ímmoraes (arts. 549 sg.).

Completando, portanto, as disposições do projecto nesta parte,
conviria accrescentar onda fosse mais adequado:

Art. Considera-se objecto da prestação impossivel: - physica-
mente, quando a impossibilidade resultar das. leis da propria natureza;

I ".)
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- juridicamente, qundo ella resultar da prohibição da lei. Incluem-se
nesta segunda especie : 1) as cousas que estão fóra do commercio ; 2)
a cousa certa, que se suppoz existir, mas que não existia realmente ao
tempo de ser contrahida a obrigação ; 3) o direito successorio, na hypo
these do art. 1.236 deste codigo.

- (Nobis omnes hujusmodi pactiones odiose esse uidentur, et
plence tristissl:mi et periculosi eoentus . . , Secundum oeteres itaque re
.gulas sancimus, omnimodo Indusmodi pacta,qUéB contra bonos mores
imita sunt repelli, et nihil ex his pactionibus obeeroari - C 1. 2, t.
3, 30). ,

Art. Considera-se facto illicito, como objecto da obrigação: 1)
a acção ou omissão prohibida por lei; 2) o acto ou facto contrario aos
bons costumes.

Cf.: - C. Fr., arts. 1.126 sg; C. It., art.1.H6 sg; C.P., arts. 669
sg.; C. A., art. 314 sg.;C. Arg., arts. 530, 774, 876, 922; C. Ch.,
art. 1.461 sg.

J. R, P. - Impossibile habetur id, cui natura impedimento est,
quo minus existat-l. 1, 3, t. 20, § 11. Ea qum dar i impossibilia susu
uel qum in rerum natura 12012 sunt, pro 11012 adjectis habentur - D.
1. 50, t.17, 135. '

Si ab eo stipuiatus sim, qui efficere 12012 possit, CU'Jn alio possi
bile sit;,,Jure [actam obligationem Sabinus scribit-D. 1. 45, t. 1, .
137, § 5. .

Inutilis erit stipulatio... si rem sacram aut reliçiosam, quam
Iiumani juris esse credebat, vel publicara.çuo: usibus populi. perpetuo
eeposita sit... vel cujos cornmercium 12012 habuit, vel rem suamdari,
quis stipuletur 1.1. 3, t. 19,§§ 1 e 2; D.1. 45, t. 1,82 pro

Nulla promissio potest consistere, qum ex ooluntate promittentis
statum. capit-D.1. 45, t. 1, 108.

Pacta, qum contra leges, constitutionesque, uel contra bonos mo
res sunt, nuliam vin haõere iruiubitati juris est- C. 1, 2, t. 3,6.

falam est naturali ratione inutilem esse stipulationem, veluti si
de homine libero, uel jam mortuo, vel sidibus deustis (acta sit stipu
latio inter eos, qui ignoraverint eum hominem liherum esse, vel mor
tuum esse, vel aedes deustas esse- D. 1. 44, t. 7. 1, § 9.

Concessum est stipitlari rem etiam qum promissoris 12012 sit...
Rem alienam distrahere quem posse, nulla dubitatio est - D. L. 41,
t. 3; 15, § 3; Ibidem, 1, 18, t. 1, 28.

Quod tUl'jJi ex causa promissum est.... 12012 ualet - I. 1. 3,). 19
§ 24.

Causa da .obriqaçâo

Nàda se encontra no projecto acercada causa da obrigação; "ao
contrario, parece ter sido propositalmente excluida, como desneces-
saria á validade dos actos juridicos (art. 98). .

c. C. 20

~.'.
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Àinda que seja certo que para a validade da obrigação a causa
não precisa ser expressa, porque ella é uma presumpção de direito;
e ainda que, em regra, nos contractos onerosos e bilateraes a causa
se confunda com o proprio objecto da obrigação, a verdade é que a
mesma subsiste como reçuisito essencial da obrigação. Não ha obri
gação sem causa, quer ella assente no interesse reciproco de ambas
as partes, quer seja em beneficio de uma dellas sómente; ella é, como
diz Lacerda de Almeida, «o motivo jurídico da obrigação de cada
contractante» - Causa est ratio, propter quam aliquid datur aut fit
(D. L 12, t. 6, 48, 52, 65). Por isso, provada a sua inexistencía,
falsidade ou torpeza, a obrigação apresenta-se carecedora de um dos
seus elementos e, conseguintemente, torna-se, senão nulla, certamente
annullavel (Lacerda de Almeida. Obriq., § 64).

- Não se ignora que muitos consideram desnecessario compre
hender a causa entre os requisitos da obrigação ...

Mas o certo é que ella tem sido até aqui reconhecida, não só
como figura juridica ou razão apreciável na jurisprudencia pátria,
mas ainda vemol-a igualmente prescripta no direito civil de varios
povos. .

Dahi a affírmação categórica de Pothier: « quando a obrigação
não tem causa alguma, ou quando a causa, pela qual foi contrahida,
é falsa - nulla é a obrigação e nullo o contracto . (TI'. das Obrig.,
pago 24).

E' o que os inglezes chamam « consideration», isto é, the material
cause which moves a contracting party to eruer into a contract (Bla
ckstone, Comm. 433. - The coruract 01' obliqation for which there is
no «consideration », canot be enforced at law (7 Watts & Penn. 317).

O antigo direito allemão era tão rigoroso a este respeito, que o
proprio reconhecimento de uma divida, que não declarasse a causa
da obrigação, era considerado invalido (Rossel, Droit Federal des
obliqations, n. 35).

O Cod. Allemão actual, consoante com o systema adoptado, não
faz a enumeração dos requisitos essenciaes da obrigação ou do con
tracto em artigo ou secção determinada; mas tanto não desconheceu
o valor jurídico da causa da obrigação nos differentes actos, que põe
a eflicacia de numerosos de seus dispositivos debaixo desta' sancção :
falta de causa (arts. 323, al. 3, 327, 516, al. 2, 527, 528, 531, 543, e
muitos outros); e referindo-se notadamente á necessidade da causa
nos arts. 812 a 822, o faz nestes termos: « Aquelle que, sem causa
juridica, contrahiu uma obrigação, póde recusar-se ao seu cumpri
mento, mesmo quando o seu direito de pedir a isenção da obrigação
se ache prescripto - TiJler ohne recluliehen. Grund eine Verbindlich
keit eingeht, kann die Erfilllung auch. dann verweigern, wenn der
Anspruch. auf Befreiung von der V"e1'bindlichkeitverjãrht ist (art. 821).

Semelhantemente dá-se com o Cod. Portuguez, o qual não con
templou a causa entre os requisitos da validade do contracto

\ '
.' "
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(art. 643); mas, ao tratar do erro, não poude deixar de consignar o
erro sobre a causa do contracto, como razão de sua nullidade
(arts. 657 -659) . No projecto nota-se cousa identica , Sem embargo
de havel-a omittido no logar opportuno (art. 98), o projecto declara no
art. 107: « A falsa causa sómente vicia o acto quando fór expressa,
como razão determinante, ou sob a forma de condição.» Ora, quem
diz falsa causa, não é preciso accrescentar, reconhece implicitamente
a existencia de causa verdadeira ou real.

E, pois, á vista do exposto, entendo que, conservando nesta
parte a nossa tradição jurídica, devia se addicionar aos requisitos da
validade da obrigação o da sua causa, a qual, nesta especie de ins
tituto, precisa ser sempre oerdadeira e licita, isto é, ter uma exis
tenda real e não contraria á lei ou aos costumes.

Para isso bastaria accrescentar ao dispositivo do art. 98 do
! \ projecto o seguinte: Paraqrapho unico. « A causa presume-se de

direito; provada, porém, a sua inezistencia ou que ella fóra iilicita,
o acto torna-se annullavel » (art. 168).

Cf": - C. Fr., arts. 1.108 e 1.'131 ; C. It., arts. 1.104 e 1.119 j

C. A., arts. cito ; C. Arg., arts. 533 a 536; C. Ch., art. 1.467.
J. R. P. - Qui sine causa obliqantur, consequi possunt ui

liãeretuu» - D. I. '12, t. 7, 3. - Nihil refert utrumne ab initio sine
causa quid datuni est, an causa proptel' quam datum est, secuta
non sito - Ibidem, 4.

- Cum nulla subest causa propter conoentionem, hic constat
non pOiJse constitui obliçationem: - D. I. 2, t. 14, 7, § 4.

Si et dantis et accipientis turpis causa sit, possessorem posiorem
esse; et ideo repetitionem cessare - D. I. 12, t. 5, 8.

In~e1'Pretação das obrigações (1)

O projecto, nem ao estabelecer disposições geraes sobre os
« actos juridicos » (art. 97 sg. ), nem ao tratar das obrigações em es
pecial, abriu titulo dístincto á matéria da interpretação. A. esse res
peito, apenas, se descobrem nelle dous dispositivos em logares diffe
rentes (arts. 101 e 1.240 ).

São, por certo, assás conhecidas as regras de interpretação dos
actos jurídicos, conforme a lição do direito romano, donde foram
transportadas para a legislação e jurisprudencia dos varias paizes.
Mas, desde que se reconhece a taes regras uma força conclusiva, ou,
por assim dizer, verdadeira sancção juridica, segundo os casos oc-

( i) Interpretação, diz Toullier, é a explicação mais verosimil do que
parece obscuro ou ambíguo. - Est investigatio mentis per »erba aiiaqu» sígna
indi()'lta - segundo a clássica deflníção de Volfio. (Lomonaco, oh. cít.,
p, 223. )



currentes, dahi resulta que ellas devem ter entrada no novo codigo
do direito pátrio. E assim teem entendido os legisladol:es de outros
povos (C. Fr., art. 1.156; C., art. 1.131; C. P. 1., art, 684; P. C. H.,
art. 1.019; C. A., arts. 133, 157, 242, 329; C. Ch., art. 1.560 sg.).
E, pois, se nesta parte também devemos seguir ao alheio exemplo
-é preciso, ou abrir um capitulo a mais no livro « Direito das obri
gações», ou, então, additar disposições complementares ás do art. 101
do Livro Terceiro da Parte Geral do Projecto. Optaria pelo primeiro
alvitre, até mesmo porque na interpretação das obrigações se re
querem, ás vezes, 1'eg1'as especíaes, das quaes umas nem sempre
podem ser applicaveis aos actóajuridicos em geral, e outras só se
referem a certos actos tambem especiaes, como sejam os testamentos,
'os dotes, etc. ,

Nada, porém, teriamos que innovar. O que se encontra nos 1'0-

manistas, e já articulado convenientemente em outros codigos (da ( "
França e Italia, por exemplo) satisfaria por completo. E' nesta con-
vicção, que se offerece, como additivo-

CAP ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. Na interpretação das obrigações serão guardadas as se
, guintes disposições:

1 ) A intenção commum das partes contrahentes deve ser atten
dida, de preferencia ao sentido litteral das próprias palavras.

2) As expressões ou clausulas de uma obrigação, quando duvi
dosas, devem ser interpretadas de modo que antes mantenham, do
que invalidem o acto ou os effeitos da obrigação.

3) As differentes clausulas se devem explicar mutuamente, como
sendo parte de um só todo.

4) Duas clausulas contradictorias reputam-se ambas como não
existentes.

5) As palavras devem ser tomadas no seu sentido usual e con
forme a natureza ou a matéria do acto.

6) Por mais genéricas que sejam as expressões' empregadas,
devem ser entendidas conforme a intenção e o fim manifestados
pelos contrahentes.

7) Ao sentido geral e proprio das expressões se' deve, no caso
de duvida, preferir o sentido que teem no lagar onde foi estipulada
a obrigação, ou ainda aquelle que as partes contrahentes lhes dão na
sua linguagem particular.

8) As clausulas de costume se subentendem, posto não ex
pressas.

'9) A citação de um caso particular de applicação ou de explicação
de uma clausula ou obrigação não importa a exclusão dos outros casos,
comtanto que estes sejam de direito commum ,

10) Quando a clareza .e significação dos vocabulos não adrnittem
duvida, cessa toda razão pa~'a recorrer á interpretação.
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Art. Si, observadas as regras do artigo antecedente, a duvida
subsistir acerca da obrigação. ou de alguma clausula da mesma, são
ainda de guardar 'l1S seguintes:

a) Si o acto fór benefico unilateral, será interpretado res
trictivamente;

b) Sia duvida versar sobre a existencia ou a extensão da obrigação
bilateral, deverá ser resolvida em favor do devedor.

J. R. P.- In conventionibus contraentium ooluntatem potius
quarn verbas pectari placuit-D. 1. DO, t. 16, 219.

Potius id quod actum, quarn id quod dictum sit sequendum est
-Ibi, I, 18, t. I, 6. Prior atque potensior est, quarn vox, rnens dicentis
-lbi, I. 33, t.10, 7.

111, contractibus rei ueritas potius, quarn scriptura perspici debet
-C. L 4, t. 22, 1.

- Quoties stipulaiionious ambiqua oratio est j comrnodissirnum
est id accipi, quo res de qua aqitu», in tuto sit -. D.I. 45, t. I,
80; ---;: ou ... quo res, de qua açitur rnagis ualeati, quarn pereat-Ibi,
I. 34, t. 5, 12.

- Quoties idem SC1'11W duas sententias exprimit, ea potissimurn
accipiatur, quCE rei qerendce aptior est-D.I. 50, t.17, 67.

-Item earum, qUCE prceceduni, vel quCE sequuntur, summarum
scripta sunt spectanda.-D. 1.30, 50.

- Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliçua particula ejus
proposita, judicare oel respondere-s-íi, I. I, 3, 24.

-Sempe1' in stipulaüonibus, et in cceteriscontractibus, idsequimur
çuod actum est j aut si 11,011, appal'et quod actum est, erit consequens
ut id sequarnur quod in reçione, in qua actum est frequentatur.
D. I. 50, t , 17. 34. '

~ In obscuris inspici solet çuod oerisimilius est, aui quod ple
l'umque (zeri solet. - Ibidem, 114.

- In contractibus taeite veniunti qUCE sunt rnoris et çonsuetudinis
-D. 1. 21, t . l, 31 §. 20. '

- In stipulationibus curn qUCE1'itw' quid acturn sit, verba contra
stipulatorem interpretanda sunt- D. 1.45. t. 1, 38, §§ 78 e 99 ; quia

. stipulatori liberum fuit verba late concipere. Semper in obscuris quod
minimum est sequimur-s-i), 1. 50. t. 17. 9. Sed quid in re sit, estlmari
debet, non quid senserit promissor -. D. I. 45, t , 1, 99 e '110.

- Inicuum est perimi pacto id, de quo coqitaiuni non est, D. I,
2, t. 15. 9, § 3. -Stipulationes commodissimusn est, ita cornponel'e, ut,
qUCEcwnque specialuer comprehendi possint, contineantur - Ihi.I, 45.
t. 1, 53.

- QUCE dubitationis tollendce causa contractiõus inseruntur, jus
commune 11,011, Icedunt ; 11,011" solente quCE abundant, oitiare scripturas
-D. 1. DO, t. 17. 94; D. 1. 45, t. 1,65; 1, 17. t. 1,56.

Cum in verbis nulla ambiquitas est, non debet admiui voluntatis
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quaistio ,-D. 1. 32, 25, § 1. Non oidentur qui errant, consentire - D.
1. 50, t. 17,116, § 2.

Quod cotura rationem juris receptam est, non est producendum
ad consequentia, - Ibidem, 141.

Ubi de oMigando quseruu», propensiores esse debere nos, si ha
beamus occasionem ad negandum. Ubi de liberando, ex-adoerso, ut
facilior sis ad liberandum .-D. 1, 44. t. 7, 47.

Fatoraõiliores rei jJotius, quam auctores habentur ,-D. 1. 50, t ..
17. 125.

Obrigações alternatiuas (Cap. IV, arts . 1.032-1.036)

A obrigação alternativa, como a conjunctiva, tem por objecto
diversas prestações; mas as duas espécies se distinguem pelo seguinte:
na .primeira - plures res sunt in obligatione, sed una tantum in. solu-
tione; na segunda - plures res sunt in obligatione et plures in solutione J
-o que em outros termos importa dizer:- na obrigação alternativa,
desde que o devedor satisfaz uma prestação, fica exonerado das demais;
na obrigação conjunctiva, ao contrario, todas as prestações devem ser
satisfeitas, comose ellas constituissem obrigações separadas.

O projecto só se occupa das obrigações alternativas, no que está
de accordo com outros codigos (C. Fr., art. 1.189; C. It., art. 1 .177 ;
C. P., art. 733; C. A., art. 262). Não ha, com eífeito, mister de esta
belecer disposições especiaes sobre a obrigação conjunctioa uma vez
que ella não passa de uma simples obrigação ordinaria com pluralidade
de objectos ou prestações. (Van-Wetter, ob, cit., pago 61).

Quanto á materia articulada no projecto, elJa confere, em geral,
como que analogamente se encontra nos codigos acima ditos e no
P. T. F. (arts. 957-959)eP. C. R. (arts. 420-426); ainda que não
haja concordancia inteira em todos os seus dispositivos.

Todavia, quer me parecer que seriam convenientes estas emendas:
Art.l. 033-Accrescenta1') depoisda palavra-obrigação, «ou vier

a parecer ou tornar-se impossível». E no final do mesmo artigo->-« Si a
escolha fôr do devedor, este poderá solver a obrigaçãoofferecendo o
preço da cousa que pereceu ou se tornou impossivel, em vez de dar a
subsistente. »

A razão deste ultimo dispositivo é esta: desde que a escolha é
deixada ao devedor, está claro que é em seu beneficio. Logo, elle póde
preferir pagar o preço da cousa perecida, por-ser, supponha-se, de um
valor menor, ou por qualquer outro motivo que lhe seja peculiar.
(D.1. 30,47) § 30; Van-Wetter, loco cit., pago 65).

Art. 1.034:"- Talvez a palavra « obrigações» esteja ahi empre
gada por equivoco, em vez de « prestações».

Artigo additivo - Antes de terminado o objecto da prestação,
pela escolha ou por caso superveniente (art. 1.033), não se admitte
pretenção acerca de melhoramento ou deterioração da cousa. Feita
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porém, a escolha, terá applícação o que se acha disposto a respeito da
obrigação de dar cousa certa (arts. 1. 011 e 1. 016) .

Cf: -C. Fr., art. 1.189 sg.; C. It., art. 1.177 sg.; C. P.,
art. 733 sg.; C. Arg., art. 262 sg.; C., art. 669 sg.; C. Ch., art. 1.499.
+ Van-Wetter, Les Oblig. en droit romain, v. 1, pag. 205; Maynz.
TI'. des Oblig., pags. 32 e 83; Pothier, TI'. des Oblig., pag. 115;
Demolombe, TI'. des Contracts, v. 3, pag. 3 sg.; Laurent, Droit Civil
Français, v. 17, pag. 229 sg.; Windscheid, Lehrbuchid das Pan
dektenrechts, v. 2, pago 22 sg.; Lacerda de Almeida, Obrigo pago 97.

J. R. P. Si quis a te stipuletur - « hominem Stichum aut
decem aureos dare spondes)?· deinde alterutrum petat, veluti ho
minem tantum aut decem aureos taruum . .. plus petere intelligitur 7'

quia in eo genere etipulaiionis promissoris est electio, utrum pecu
niam aut hominem solvere malit. Qui iqitu» pecuniam tantum oel
hominem tantum sibi dari oportere intendit, eript electionem adoer
sario... Qua de causa, talis ín ea reprodita est actio, ut quis intendat
hominum Stichum aut aureos decem sibi darí oportere, id est, iu
eodem modo peteret quo stipulatus est. - I. 1. 4, t. 6, § 33.

Obrigações divisiveis e indivisiveis (Cap. V, arts. 1.037-1.042).

A importancia desta classificação, tratando-se de um só devedor
e um só credor, é, por assim dizer, nenhuma nas relações obrigacionaes,
porquanto, como judiciosamente observa Van-Wetter, mesmono caso de
ser a prestação divisível, o credor não é obrigado a recebel-a por partes.
« A indivisibilidade da obrigação adquire, porém, uma grande im
portancia, diz Maynz (ob. cit ,, pag. 89), quando ha varios credores e
devedores, seja desde a origem da obrigação, seja mais tarde, em con
sequencia da morte do credor ou devedor, deixando diversos her
deiros. )

Em verdade, cada um só é credor ou devedor de uma parte,
visto que a obrigação não é solidaria ; apenas este principio se acha
em conflicto com um ohstaculo material, a saber: que a prestação,
em razão do seu objecto ou da sua fôrma, não póde ser dividida (1).
Dahi dois princípios fundamentaes : dado o obstaculo da indivisibili
dade, cada um dos devedores ou credores deve ser tratado como si
fôra devedor ou credor pelo todo; mas, uma vez desapparecido
aquelle obstaculo, a divisão da prestação deve ser a regra, porque,
como acima se disse, cada um só é verdadeiramente devedor ou credor
de uma parte.

(1) A obrigação indivisivel, por fórma alguma, se confunde com a solidaria,
muito emhora a primeira possa tomar um caracter apparente da segunda.
A obrigação é sotularia pela sua própria natureza j ao passo que a obrigação
é indivisivel em virtude de um facto todo accidental, a dizer - porque a
prestacao deila não é susceptível de divisão (Maynz, ob , cti.., pago 95).
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cc E' fazendo applícação de um destes dois principias segundo as
circumstancias occurrentes, que se determinam os effeitos de uma
obrigação indivisivel, quando ella é devida por diversos ou a di
versos» (Van-Wetter, ob. cit., pag. 89).

- A. matéria articulada no projecto está de accordo com os prin
cipios alludidos e se acha deduzida com bastante clareza. Parece,
entretanto, que a mesma devia ainda comportar alguns additivos,
que, em seguida, se offerecem:

Art. 1.039 - Accrescentar: cc O devedor que paga a obrigação
indivisivel subroga-se no direito do credor em relação aos outros
co-obrigados» .

Paragrapho unico -- Accrescentar á palavra confusão - « e suc
cessão hereditaría .»

Art. No caso de ser accionado um só dos devedores pela
prestação indivisível, elle tem o direito de chamar os seus co-obrigados
para responderem juntamente com elle em juizo.

Art. Si um só dos credores receber a prestação, os outros
terão o direito de rehaver do mesmo as partes que respectivamente
lhes devam caber. Neste caso a obrigação será considerada dioisioel,
dando-se ás partes dos credores um valor pecuniario.

Cf: -C. Fr., arts. 1.217; C. It., art. 1.202; C.Arg., art. 701;
C. Ch.; art. 1.524 sg.; C. S. (2) arts. 80.:.81; P. T. F., art. 969;
P. C. R., art. 446 + Van-Wetter, ob. cit., pags. 86 sg.; Maynz,
ob , cit ., pags. 86 sg.; Laurent,loc. cit., pags. 367 sg.; Potbier,
ob. cit., pago 173.

J. R. P. Stipulationes non dividuntur earum rerum, quce
divisionem rum recipiusu, celuti vice) itineris actus, aquceductus,
cceterarumque seroitutum .- Idem puto et si quis aliquid stipulatus
sit: utputa fundum radi, vel fossam fodiri, vel insulam fabricari,
vel ope1'as) uei çuid his simile. Horurn, enim, divisio corrumpit
stipulationem c-« D. 1. 45, t. 1, 72.-Jdeo, si stipulator decesserit,
pluribus heredibus relictis, sinçula solidam viam petunt ; - et si pro
missor decesserii, piuribus heredibus relictis, a singulis heredibus
solida petitio est.- D. 1. 8, t. 1. 17. - Ea, quce in partes dividi rum
possunt, solida a singulis heredibus debeatur . D 1. 50, t. 17,192.

Celsus, tamen, lib. 38 Diqestorum refert. Tuberonem eaistimasse,
ubi quid (ieri stipulemur, si rum fuerit f'actum, pecuniam dari
oporterej ideoque etiam in !zoc çenere dividi stipulationem . D. 1.
45, t. 1, 72.

Ubi unus ex heredibus prohibetur, rum potest coheresex stipulatu
aqere, cujus nihil interest .... j enimoero ubi unus ex heredibu»pro
hibet, omnes tenentur heredes j isuerest enim prohibiti a nemine p1'O
hiberi.- Ibidem, J, § 1.

(2) C. S. significa- ({ Codigo Federal das Obrigações» da Federação
Suissa.
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Qui decem debet, partem solvendo, in parte obligationis libe
ratur . . • Qui autem hominem qeneraliter debet, partem Stichi dando,
nihilominus hominem debere non desinist; denique homo adhuc ab
eo peti potest; sed si debitar reliquam partem Stichi soluerit...
liõeratur>: D. 1. 46, t , 3, 9, § 1.

Obrigações solidarias (Cap. VI, arts. 1.043 e 1.062)

Poucas figuras do direito das obrigações foram tão estudadas e dis
cutidas no direito romano como a das obrigações solidarias ou correaes.
A admittir-se a distinccão, que diversos romanistas afIlrmam ter o
mesmo direito reconhecido entre a solidariedade e a correalldada-i
podia-se até dizer que o estudo da matéria havia chegado ás raias da
subtileza ... (1). Por isso, não é de admirar que os codigos modernos,
em geral, nada mais contenham do que os preceitos que o direito e a
jurisprudencia romana já haviam consagrado a esse respeito.

O projecto não destõa de taes precedentes quanto á materia dos
seus artigos, os quaes, cumpre ainda accrescentar, foram, por assim
dizer, calcados sobre as disposições analogas do P. T. F. (arts. 1.010
- 1.024), com pequenas, quasi insignificantes alterações. Por
exemplo: no P. T. F. não vem a parte final do art. 1.052 do pro
jecto - « mas todos reunidos serão considerados como um devedor
solidario em relação aos demais devedores» - nem tão pouco a do
art. 1.056 - « mas o culpado responde para com os outros pelo
accrescimo da obrigação». A disposição do art. 1.062 do projecto é,
porém, identica á que se acha no P. C. R. (art. 444). .

Quanto ao mais, redigidas, corno estão, com clareza e concisão, as
disposições do projecto sobre as obrigações solidarias, parecem acer
tadas e, talvez, bastantes.

Não se encontra nelle a definição da solidariedade, de maneira
directa ou indirecta. Se isto parecer urna falta,póde se accrescentar,
onde melhor convenha:

Art. - « Dá-se solidariedade entre devedores quando dois ou
mais individues se obrigam por urna mesma cousa, e de modo que
esta póde ser exigida na sua totalidade de qualquer delles. Dá-se
solidariedade entre credores quando a dois ou mais indivíduos é
devida a mesma cousa, de modo que ella pódeser exigida na sua
totalidade por qualquer delles.»

Como se sabe, solidariedade mais frequente é a dos devedores,
dita solidariedade passiva.

ar: -C. Fr, arts. '1.197 sg.; C. 11., arts. 1.186 sg. ;C. P.,
art. 750 sg.; C. A., arts. 421 e 840; C. S., arts. 162 sg.: C. Arg.,
art. 733; C. Ch,, arts. 1.4'11 sg. + Bevilaqua, Direito das Obrig.,

(1) Vide: De Savigny, Demangeal, Vengerow, Aecarías e Windscheid,
além de L utros.
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pag , 33 j Lacerda de Almeida, Obrig. , pag. -22 sg.; Maynz, TI'. des
oblig ,, pags. 54 sg.: Laurent, ob. cit., pags. 258 seguintes.

J. R • .lP. - Ubi duo rei facti sunt, potest vel ab uno eorum so
lidum peti: hoc est enim duorum eorum tu unus çuisçue eorurn in
solidum sit obligatus, possitque ab alterutro peti. D. L 45,t. 2, 3~

§ 1. - Cusn. duo eamdem pecuniam aut promiserint, aut stipulati
sint, ipso jure et singulis in eolidum debetur, et singuli debent;
ideoquepetitione, acceptilatione unius tota soloitu» obligatio. (Ibidem;
2).- Ex duobus reis promiuendi, alius pure, alius in diem vel sub
condiiione, obligm'i potest. Nec enim impedimento erit dies aut con
ditio, quominus ab eoquepure obliqatus est petatur - Ibidem, 7; L
1. 3, t. 16, § 2.

- « Si pactum [uerit speciale», unumquemque teneri in solidum
- C. 1. 8, t , 40,2 j « Novella » 99 ibi.

- Sancimus in omnibus casis... aliorum deootionem, vel
açnuionem, vel ex libello admonitionem aliis debitoribus prcejudicare,
et aliis prodesse creditm'ibus... cum ex una stú'jJe unoque fonte
unus et fluxil contractus, vel debiti causa ex eadem actionem
apparuit: C. 1. 8, t. 40, 5. - Interpellatio [acta ab nom de correis
eredendi.' Interrupit prcescriptionem, etiatn quod cceteros . Ibidem.

- Si mihi ; aut Titio stipulatus [uero dari deinde petam am
plius, Titio solvi 11,011, potest; quamois ante litem contestatam posset
D. L 46, t. 3,57 -Ex duobus reis stipularuli si semel unus eqerit,
alteri promissor o/!'e1'endo pecuniam, nihil aqi»,- D. L 41), t. 2, 16.
- In obligatione una res oertitur, et oe! alter debitum accipiendo,
vel alter solvendo, omnium perimit obliqationem et omnes liberat.
L L 3, t. 16, § L

Si duo rei promiueruli sint, alterius mora alteri 11,011, noeet.
D. L 22, t. I, 32, § 4.

Obrigações com clausula penal (Cap . VII, arts . 1.063 - 1. 014)

Diz-se « clausula penal» a estipulação de uma pena (ponu» stipu
latio) á qual o devedor declara-se sujeito, no caso de não cumprir a
obrigação contrahida. De vantagem manifesta, tanto para estimular
ao cumprimento na obrigação principal, como para assegurar a satis
facção do prejuízo, no caso de não ser cumprida a obrigação - a clau
sula penal é reconhecida e praticada desde os tempos do direito ro
mano, e, por isto, vemol-a consagrada nos varios codigos modernos.

O que se acha disposto no projecto, quanto á clausula penal, con-.
fere com as disposições analogas desses codigos e dos P. T. F.
(art. 990 sg .) e P. C. R. (art. 463 sg.)

Apenas sobre este ponto conviria lembrar estas poucas emendas
e observações :

Art. 1.066 - Accrescentar - « Nesta hypothese pode, todavia, o
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devedor evitar a pena, cumprindo a clausula especial antes da con
testação da lide».

Art. 1.068 - Accrescentar á palavra « penal) as de « pleno di
reito »,

Será um meio de evitar demandas. Desde que a obrigação con
trahida faz lei entre as partes, não é mister notificação judicial para
que ella produza os effeitos que as partes quízeram que a mesma
tivesse em dadas circumstancias. .

Art. additivo. A' pena não se tornará effectiva si o devedor foi
impedido de cumprir a obrigação por facto do credor, ou por caso
fortuito e de força maior (C. P., art. 677). No projecto não se en
contra uma disposição, aliás, constante de outros codigos, a saber:
« que ~ pe~ido ~a pena importa libertar o devedor do cum~rimento
da obrigação principal. (C. It. 2, t. 3,14; C. Fr., art. 1.2 ..9; C. It.
art. 1.212; C. P., art. 676, § 10; C. A., art. 340). A omissão,
porém, não póde ser considerada «defeito prejudicial». Sendo licito
ás partes ajuntar á obrigação as clausulas ou condições que lhes pa
reçam de melhor - ellas poderão estabelecer a clausula penal com ou
sem aquella restrícção . E devo ainda accrescentar : talvez a omissão,
a que se allude, não exista no projecto , se porventura, com o dis
posto no art. 1.065 do mesmo se quiz dizer: « que, no caso ele inexe
cução da obrigação, não. se poderá cumular, mas exigir, somente, ou
o cumprimento ela obrigação, ou a pena estipulada».

No emtanto, se assim foi realmente, se devia dar ao artigo citado
uma redacção mais explícita, isto é, substituir as suas palavras finaes
- « esta se converte em alternativa para o credor» pelas seguintes
« o credor póde, ao seu arbítrio, pedir o cumprimento da obrigação
ou ela clausula penal».

Além disto, é de notar que a expressão - alternativa - empre
gada no art. 1.065, nada tem de recommendavel ; ella é evidente
mente impropria, incorrecta, porque não se trata aqui de « obrigação
alternativa» .

Cf. - C. Fr., art. 1.226 sg.; C. It., art. 1.229 sg.; C. P.,
art. 673 sg. ; C. S., art. 179 sg.; C. A., art. 339 sg; P. C. R.,
art. '1.079 sg.; C. Arg., art. 686; C. Ch., art. 1.535 sg. +Yan-Wetter,
ob. cit., p. 41 sg.; Pothier, ob. cit ., p. 208 sg. ; Accarias, Droit
Romain, v. 2°, p. 299 sg. ; Cattaneo, Codice Civile Italiano, v. 2°,
p. 892 sg. ; Domonaco, loco cit., p. 416 sg.

J.l.'it. P. - Optimum erit pcenam subjicere, ne quantitas sti
pulationis in incerto sit, ac necesse sit actori probare quid ejus in
tersit, I. I. 3, t. 15, § 7.-Sancimus, ut si quis certo tempere [a
cturum se aliquid, vel daturum stipuletur, vel qure stipulator coluit,
promiserit et adjecerit, quod si statuto tempere, minime hcec perfecta
fuerint, certam prenam dabit: - sciat minirne posse ad evitandam
pomam adjicere, quod nu/los admonuit j sed etiam citra ullam admo
nitionem eidem prenre pro stipuiationis tenere fiet abnoaius, curn ea
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çucepromisit ipsi in memoria sua seroare, 11,011, ab illis sibi marú
[estari poscere debeat.- C. I. 8, t. 38, 12.

Et si quidem dies adjectus 11,011, sit, Celsus scribit libro secundo
Diqestorum; inesse çuoddam modicum tempus : quod ubi prceterierit,
jJrena statim peti potest; et tamen, inquit, « si dederit ante receptum
judicium », agi ex stipulatu nori pote1'it.-D. I. 4, t , 8, 21, § 12.

Si pacto, quo prenam aduersarium tuum omisisse proponis , « si
placito 11,011, stetisset», stipulatio subjecto est; ex stipulatu ages, vel id
quod in conventionem deoenerat, ut fiat, consequeris - vel pcenam
stipulatione comprehensam more judicioruoi exiges. - C. I, 2,
t, 3,14.

Obriçações puras, condicionaes e a p1'azo (Cap. VII, arts . . . )

Como ficou dito anteriormente, penso que se deve accrescentar
ao Tit , I do « Direito das obrigações» mais um capitulo com a epi
graphe ora indicada. ElIe deve ter duas secções: a primeira com
prehendendo as « obrigações puras e condicionaes»; a segunda, as
« obrigações a prazo » •

Os dispositivos que se oíferecem sobre a materia conferem com
o que se encontra nos textos de outros codigos ou constam da lição
dos autores competentes. I

- No que se refere á condição, considerada esta como figura
da obrigação ou contracto, o projecto contém na sua « Parte Geral»
as disposições dos arts. 134·-141; e quanto á obrigação a prazo - o
que vem disposto nos seus arts. 142 e seguinte.

E', porém, manifestamente incompleto e deficiente quanto foi
articulado no projecto acerca de matérias tão importantes.

A distribuição destas, agora proposta, em duas secções, vem da
differença que ha realmente entre a condição e o prazo: aquelIa re
fere-se a um acontecimento futuro e incerto; este, ao contrario, refere-se
a. um facto futuro, mas certo, isto é, a sua incerteza está apenas no
quando ...

Quanto ao mais, ninguem ignora - o prazo tambem distingue-se
em suspensivo (dies a quo, dies certus an, dies certus quando) e em
resolutivo (dies ad-çuem, dies incertas an, incertus quand) do mesmo
modo que se dá com a condição. Van-Wetter, oh. cit., v. 1°, § 79.

. Outra differença entre o prazo e a condição é: que o prazo sus
pensivo retarda somente a exigibilidade da obrigação, mas não a sua
propria existencia, como faz a condição dessa especie , A obrigação a
prazo é considerada perfeita desde logo, e de tal modo, que, se o de
vedor pagar a prestação antes do vencimento do prazo, não poderá
repetil-a. .

No prazo resolutivo a inteira effícacía da obrigação é a regra,
muito embora, expirado 'o mesmo, a obrigação seja resolvida, ou,
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melhor dizendo, cesse e11a no todo para o futuro. Mas ainda aqui é de
attender : o prazo resolutivo não retroage, como, aliás, é de regra na
condição resolutiva.

Ditas estas poucas palavras, tão sómente para justificar a divisão
do capitulo proposto em duas secções, acredito que seriam de acceitar
as disposições que adeante seguem.

Obl'igações puras e condicionaes (Sec. I, art . . . )

Art... Considera-se a obrigação pura e simples quando e11a é
perfeita e efficaz desde o momento em que se effectua o acto ou o
facto de que resulta a obrigação. .

Art. .. A obrigação é condicional quando a sua subsistencia e
effícacia ou' a sua resolução ficam dependentes de um acontecimento
futuro e incerto. (C. It., art. 1.107). .

Art ... Diz-se condição suspensioa (art. 138) aquella que sus
pende a existencia, de obrigação, até que a condição se verifique.
Diz-se condição resolutiva aque11a que não suspende a efficacia ou
execução da obrigação, mas, verificando-se a condição, as cousas se

, restabelecem no mesmo estado em que se achavam antes da obri
gação.

Art. .. Além do disposto nos arts. 134-141 deste codigo, são
applicaveis ás obrigações condicionaes as seguintes disposições:

Art. .. .Sia cousa perecer, pendente a condição suspensiva, sem
culpa do devedor, desfaz-se.a obrigação; si perecer por sua culpa, o
devedor é obrigado a indemnizar ao credor dos damnos realmente sof
fridos.

Art. " Si a cousa deteriorar-se sem culpa do devedor, o credor
tem o direito, ou de resilir a obrigação, ou de receber 3:' cousa no
estado em que si achar. Si a deterioração provier de culpa do de
vedor, compete ao credor, além da opção sobredita, o direito de exigir
a satisfacção dos damnos realmente soffridos,

Art. . . A condição resolutioa da obrigação póde ser expl'essa ou
tacita.

§ 1. o A condição resolutiva, sendo claramente expressa, produz
effeito de pleno direito, independente de intervenção judicial, conside
rando-se a resolução consummada desde que a parte, a quem ella
aproveita, assim declarar ou fizer constar á outra parte contrahente ,

§ 2. o A condição resolutiva tacita é sempre subentendida nas
obrigações bilateraes, desde que uma das partes deixa de cumprir a
obrigação contrahida , EUa, porém, não tem effeito de pleno direito; a
resolução precisa ser pedida em juizo, e este poderá conceder ao de
vedor um prazo razoavel para o cumprimento da obrigação, si o
mesmo, além de inteira ausencia de culpa, provar motivo procedente
que excuse a sua falta.
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Art. .. Resolvida a obrigação na liquidação dos direitos das
partes, serão applicaveisas disposições dos arts. 1.017 e 1.021 deste
codigo, salvo se outra cousa achar-se disposta em lei ou tiver sido con
vencionado pelas partes.

Paragrapho unico. Tratando-se de cousa certa, concernente á
obrigação resolvida, e, porventura, alienada a terceiro, a parte, a
quem e11a pertença, tem o direito de exigir o valor equivalente da
mesma; si a alienação tiver sido feita de má fé, o alienante, além do
valor da cousa, responderá por perdas e damnos.

Cf":- C. Fr ., arts. 1.181 e 1.183; C. It., arts. 1.158 sg. ;
C. P., arts. 678 sg.; C. A., arts. 158-162; C. S., arts. 171 sg.;
R-. T. F., arts. 597 sg. e 610 sg.; P. C. R., arts. 405 sg.; C. Arg.,
arts. 561 sg . : C. Ch., arts. 1.473 sg , + Van-Wetter, ob. cit .,
pags. '154 sg. ; Laurent, loco cit., pags. 91 sg. ;-Larombiere, Theorie
des obligations, v. 2, pag. 483, V. 3, pags. 4 sg.; Georgio, Obli
gazioni, v . .t, pags. 382 c 418 sg. ; Borsari, Comm. del Codice Civile
Italiano, Y. 3, pags. 358 sg. Bevilaqua, loc. cit., pags. 74 sg. ;
Lacerda de Almeida,ob cit., pags. 157 sg. ; Dalloz, Rep. de Le
gislation, v. 33, pags. 266 e seguintes.

J. R. P. - Ornnis stipulatio aut pw'e auti diem aut sub con
ditione fit: pUTe, veluti « quinque aureos dare spondes » idque con
festim peti potest ; in diern, cum adjecto die, quo pecunia soluatur,
stipulatio fit, veluti « decem aureos primis calendis martiis dare spon
des »- Id, autem, quod in diern stipulamur, statim quidem debetur; sed
peti prius quarn dies Vé7W7'it, nonpotet . . . Sub conditione stipulatio fit,
cum in aliquem casum dilfertw' obligatio, ui si atiquiilfacturn fuerit
aut non fuerit, stipulaiio cornmittatur. - I. 1. 3, t. 15, §§ 2 e 4.,

- Ubi ]Jure quis stipulatus fuerit, et cessit, et venit dies ; ubi in
diern, cessit dies, sed nondum venit; ubi sub conditione, neque cessit,
neque veni't-dies, pendente adhuc conditione.>- D.I. 50, t. 16,213.

- Sub conditione debitum per errorem soluiusn pendente quidem
conditione, repetuur - D. 1. 12, t. 6, 16.

- Stipuiationes . . , perimuntur si, pendente conditione, res
eztincta fuerit, - D. 1. 18, t. 6, 8 pr.

- Creditoribus quibus ex die vel sub conditione debetu», et
propter hoc nondum pecuniam petere potest, ceque separatio dabitur,
quoniam et ipsis cautione cornrnuni consuletur ,- D. 1. .t2, t .6, .t.

- Illarn . . . conditionem « si colueris, dari » inutilem esse constato
-.::.. D. 1. .t5, t , 1. 46, § 3.

- Si impossibilis conditio obligationibus adjiciatur, nihil valet
stipulatio - I. 1. 3, t , 19, § 11. .

- Si, ob maleficium, « ne fiat, » promissum sit, nulla obligatio
ex Iiac conventione - D. L 2, t , U, 7, § 3.

- In fure civili receptum est, quotiens per eumçcuju« interest
conditionem non impleri, fiat quo ,rnimis impleatur, perinde habere,
ac si impleta conditio [uisset - D. I. 50, t , 17, 161.
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- Cum semel conditio existit, perinde habetur, ae si illo tempere
quo stipulatia interposita est, sine eonditione faeta esset - D. L 20,
t. 4, 11, § 1.

- Conditio existens ad initium negotii retrotrahere . - Beso
Iutio fit ex tunc, non ex nunc .

Obriqações a prazo (See. lI, arts . . . )

Art. .. Além do disposto nos arts. 142 a 144 deste codigo, são
applicaveis ás obrigações a prazo as seguintes disposições:

Art. Si da obrigação não constar prazo algum para sua
efficacia, elJa torna-se exigivel immediatamente ao acto do qual
resulta.

Havendo prazo estipulado, a obrigação não póde ser exigida
antes de expirado este; mas o devedor não póde repetir o que espon
taneamente pagou adeantado, ainda que ignore a existencia elo prazo.

Art. Salvo estipulação expressa em contrario, o prazo se
suppõe estabelecido em favor do devedor, e neste caso, elIe póde
renuncial-o, satisfazendo a obrigação antes do seu vencimento.
Si o credor recusa acceitar a prestação, poderá o devedor consignal-a
em juizo, nos termos do art. 1.120.

Art. Durante o prazo suspensivo póde o credor exercer todos
os actos necessarios para a conservação do seu direito (art. 140).

Art. A obrigação, não obstante a ausencia de clausula
a respeito, póde ser considerada prazo, quando, pela sua própria
qualidade, ou pelo modo de sua execução Ou logar convencionado,
tornar-se necessarío um prazo razoavel para o seu cumprimento.
Este prazo deve ser fixado, de maneira improrogavel, pela autoridade
judiciaria.

Paragrapho unico . Do mesmo modo, sempre que a determinação
elo prazo ficar á vontade de uma das partes, e a mesma se recuse
determinal-o, póde a outra requerer em juizo a fixação do prazo.

Art. Durante o prazo resolutivo, a obrigação é exequivel,
como se fosse pura e simples; mas, uma vez expirado o prazo, a obri-
gação cessa inteiramente. .

§ 1.° Não se repete o que houver sido pago, e, ao contrario, se
deve satisfazer a prestação obrigada até o dia do vencimento do prazo,
salvo si se trata de pagamento referente à cousa que não tiver sido
ainda recebida.

§ 2.° Os direitos, puramente pessoaes, subordinados ao prazo
resolutivo, consideram-se extinctos. \

§ 3.° Si a prestação feita consistir em cousa certa não fungivel,
ainda não paga, a mesma voltará ao seu dono primitivo, a menos que
outra cousa não estiver prevista em lei ou no accordo das partes.
Si acousa tiver sido alienada, guardar-se-ha a respeito o que foi es
tabelecido sobre a condição resolutiva.
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Art. Dada a insolvencia do devedor, considera-se vencido
o prazo da obrigação, qualquer que e1la seja.

C F:-C. Fr., art. 1.185 seg.; C. It., art. 1.172 seg.; C. S.,
art. 123 seg.; C. A., art. 813; P. T. F., arts. 635,643 e 65f;
P. C. R., art. 418 seg.; C. Arg., art. 600 seg , ; C. Ch., art. 1.494
sego + Lacerda de Almeida, loco cit., pago UH seg ; ; Van-Wetter,
ob. cit., vol. 2, pago 161; DaUoz, ob. cit., pago 284 sego ; Larom
biére, ob. cit., vol . 3., pag .236 ; - Georgio, ob. cit., vol. 4,
pag. 422 seg. ; Lomonaco, vol , cit .. pag. 328 seg. ..

J. R. P. - Prcesens obliqatio' est / in diem autem dilata so-
lutia - D. L 45, tit. I, 46. .

--- Quod certo die promissum, vel statim dari potest ; totum
enim medium tempus ad soioendum liberum promissori relinquitur.
Ibidem, 38, § 16. - In diem debitor adeo debitor est / ut ante diem
solutum. repetere non potest - D. I. 12, t. 6, 10. 1)

- Quoties in obiiqatum» dies non ponitur, prcesenti die debetur
- (D. 1. 50, t. 17,14): nisi si locus adjectus spatium temporis indu-
cai, quo illo possit peroeniri -lbi, I. 45, t , 1,41, § 1.

TIT. II - EFFEITOS DAS OBRIGAÇÕES

Debaixo deste titulo, que outros preferem dizer - « Extincção
das obrigações» (C. Fr., t. 3, t. 2, capo 5; C.It., L 3, t. 4, capo 4 ;
C. A. L 3, Seco 3; P. T. F., Parte Esp., t. 4; P. C. R., Parte Esp,
I. 1, t. 1, capo 4), o projecto comprehende diversas matérias, das quaes
umas não apparecem em outros codigos, classificadas no referido titulo,
como sejam a transacçâo e o compromisso, - e outras, que os varios
codigos ahi classificam e o projecto não, taes como - a perda da
cousa, a nuilidade, a rescisão e a prescripção da obrigação (C. Fr.,
art . 1. 234; C. lt., art. 1. 236).

Nada direi sobre a propriedade ou impropriedade da epigraphe
do presente titulo do projecto, nem tão pouco sobre o acerto na es
colha dos institutos inseridos no mesmo. Apenas não deixarei de
relembrar, por questão de methodo, a conveniencia ele transportar (,' .i
para aqui o capitulo « Da liquidação elas obrigações» e que, segundo
já foi observado, se acha menos correctamente co1locado sob o titulo
nono.

Disposições gentes (Cap . I, arts. 1.075-1.077)

. A obrigação, legalmente contrahida, tem força ele. lei entre as
partes, entre ellas somente; esta é a regra-pacta oestra, leqes oestrce.
Mas, a menos que não haja estipulação expressa em contrario, ou que
a natureza da obrigação a isto se opponha, a obrigação presume-se
sempre transmissivel aos herdeiros daslartes contrahentes.
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Em vista destes princípios, a disposição constante do art. f. 075
do projecto é, sem duvida, acceitavel, modificando-se, porém, a sua
redacção , Com effeito, dizer: - « A oõriçaçâo produz efteíto entre as
partes» é proferir simplesmente uma vulgaridade inutilou escusada•. ~

. E por isso penso que seria conveniente a seguinte emenda
substitutiva:

Art. 1.075. A obrigação, legalmente contrahída, tem força de
lei entre as partes, e transmitte-se aos herdeiros destas, salvo se
houver estipulação expressa em contrario, ou se a obrigação fôr
personalíssima.

Art. 1.076. O disposto neste artigo parece conter uma excepção
ao principio geral « de que as obrigações e contractos só produzem
eífeito entre as partes contrahentes». Não se trata, porém, de uma
novidade na matéria, visto como encontram-se disposições analogas em
outros codigos modernos, de onde com certeza fôra transladada a que
se vê no projecto.

No próprio direito romano, apesar do principio geral, firmado em
contrario por tantos textos explicitos, a verdade é que tambem era
permittido, embora restrictamente, excepcionalmente, obrigar-se alguem
em favor de terceiro, ou por facto de terceiro - já mediante clausula
penal contra o estipulante, e já dando-se á estipulação uma modalidade
peculiar (i. 1. 3. t, 19, §§ 3 e 19-21).

A obrigação é nenhuma, certamente, com relação ao terceiro;
mas, nem por envolver a promessa de facto de terceiro, ella deixa de
ser valida e efficaz em relação ao promettente ,

Cf':-C. FI'. art8.1.119-1.122; C. It., arts. 1.123-1.130; C. P.,
arts. 702, 703; C. Arg., art. 1.197; C. Ch., art. '1.450. -I-Van-Wetter,
loco cit., pg. 185; Maynz, ob. cit., p, UH sg.

J. R. P.- Contractus legem ex conoentiane accipiuns. D. L
16, t. 3, I, § 6 - Sancimus omnen stzpulationem... et ad heredes
et contra heredes transmitti, C. L 8, t. 38, 13. Quía plerumque tam
hceredibus nostris fjuam nobis metipsis caoemus - Ibi, I. 22, t. 3, 9.

- Ante omsua, animadoertendum est, ne conoentio in alia re..
facta, aut cum alia persona, in alia re, aliave persona, noceat: Ibi ,
I. 2, t. 14,27, § 4.

Certissisnum est ex alterius contracui nerninem obli,qm'i. C. I. 4,
t. 12, 3.- Inter alios res gestas aliis non posse p1'CE.iudicium [acere,
scepe constautum est, Ibi, I. 7, t. 60,1. Alteri sl'ipulari nemo potest,
D. L 45, t. L 38, § 17. Factum alienum inutilitel' promiuuiur . 
lbi. I, 46. t, 1, 66.

Si quis alium daturum; facturmoe quid promiserit, non obliga
bitur, veluti si spondeat Titium çuinque aureos daturum . « Quod si
elfectll1'wn, se ui Titius daret, spoponderii, obligatm'». - 1. 1. 3, t,
19, § 3. Si quis stipuletur « tiiiodare» n'ihil agit; sede si addiderü
pcenarn, « nisi dederis tot aureos dare sponds « tunc commiuitur
stipulatio. - Ibidem, § 19.

o. C. 27
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Do paçamenso (Cap. 1/... )

Oprojecto não define o que se deve entender por pagamento, nem
declaraquaes sejam as espécies diversas que o podem constituir . Tra
tando-se, porém" de causas e factos assás conhecidos, não ha nisso
uma falta sensivel, que precise ser reparada. .
!' , J. R. P. - Solutionis uerbum pertinet. ad omnem libera
tionern quoquo modo factum)' maqisque ad substasuiam obligationis
?·efC1·tu1~ quam ad nummorum salutionem.. - D. 1.46, t. 3,54.

- Sohuio p1YJ3statio ejus quod in obligatione.
- Ejus quod debetur, uti debetur prmstatio,
- Solutionis oerbo satisfactionem quoque omnem accipiendani

placet : soloere dicimus eum, qU'i [acit, quod [acere promisit, 
D, 1. 50, t. 16,176 .

..- In omnibus spciebus liberationum etiam accesiones libemntu1';
puta, adpromissores, ltypotltecm, piçnora. - I. D. 46, t, 3, 43.

'Quem deve [aze» o pagamento (Sec. I, arts. 1.078-1.081)

As disposições desta secção concordam geralmente com as do C. I.
(art.1.237sg.) e do P. T. F. (art. 1.037). Nellas não se fez
menção das pessoas incapazes de fazer o pagamento ( P. T. F., artigo
1. 033 ; C. Arg., art. 760 ), a não ser na hypothese de transferencia
do dominio ( Proj . , art. 1; 081 ). v :

Entretanto, tratando-se da pessoa a quem deve ser feito o paga
mento, se reconhece a esístenoía de credor incapaz de recebel-o
( art. 1.084); logo, ou neste caso a disposição fóra desnecessaria, ou
naquelle houve deficiencia. Todavia não se póde affirmar que haja
defeito insupprivel na omissão alludida; uma vez que, em legar con
veniente, o projecto deve ter disposto, em geral, acerca das pessoas
incapazes de praticar actos jurídicos.

Quanto ao mais, conviria attender : 
Art. 1.079.
- Não haverá contradição entre o disposto neste artigo e o do

art. 1. 026 retro ?
Art. 1. 080 .
-r-r- E' cópia fiel do art. 762 do Codigo Argentino. Mas não seria

preciso ajuntar-lhe algum dispositivo, declarando o que se deve en
tender pelas expressões « até onde chegar o seu beneficio no paga
.mento » ?

'Penso quO' sim. O alcance.de taes expressões é duvidoso, e dahi
podem vir a ser a origem de demandas, que cumpre, quanto possível,
evitar.

Ci': - C.F., arts. 1.236-1.'238; C. I., artigos 1.238-1.2<10;
C. P., art. 747; P. T. F.,art. 1.032sg.; P.C~ R., art. õ1.3sg.;
C. Arg., art. 760 sg.; C. Ch., art. 1.572sg.
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.r. R, P. - Neciruerest, quis sotuat, utrum ipse qui.~ debet,
an alius pro eo. . ..=-::-::

- Solvere pl'O iqnorante et invito cuique licetJ' cum sit jure ci
viIi constitutum, licereetiam ignorantis inoitçue meliorem conditionem
[acere. ..!- D. L 46, t. 3, 53.

- Si quis aliam rem pro alia »olerui solve1'it, et evicta fuerit
(1'es), manet pristina obligatio. - D. L 46, t. 3,46.

- Pupilli vel pupilke soloere sine tutoris auctoritate non possusü
- L L 2, t , 8, § 2.

- Qui mandat solei, ipse oidetur solvere. - D. I. 4..6, t , 3, 56.

A quem deve ser feito o pagamento [Sec . lI, arts , 1.082
1.087)

A disposição do art . 1.. 083 - « O pagamento feito de boa fé ao
credor putativo é valido, ainda que depois se prove a ilIegitimidade
deste» - é realmente a mais acceitavel ? O que se encontra em outros
codigos é differente. Por exemplo, no Codigo Argentino: - « o paga
mento feito a quem está na posse do titulo é valido, ainda que o pos
suidor delle s~ia depois vencido emjuizo sobrea propriedade da divida»
( art. 766); e no Codigo Chileno: - « O pagamento feito de boa fé á
pessoa que estava então na posse do titulo é valido, ainda que depois se
verifique que o titulo ( credito) não lhe pertencia » ( art.1.576; 2a parte ).

Of: - C. It ., art. 1.241 sg.; C. A., art. 370; C. Ch., art. 1.576
seg. , C. Arg., art. 765 sg .

.]f. ]R,. P. - Vero procuratori reei soioítur, Ve1'um. auten:
accipere debemus eum, cui mandatum est, vel speciadue« vel cui
omnium neçotiorum administratio mandata est. D. L 46, t. 3, 12.

lnvito vel igno1'a1'e~ qui solvit allii, non se liberat obligatione. . .
Sed et si 12012 ueroprocuratori solvam, ratum autem habea: dominus
quod sohuurn est libetatio contingit. Ibidem.

- Pupillo solvi sine tutoris autoritate non potest . - L 1. 2, t. 8,
§ 2. - Si, tamen soioeri: et debito« ei, mummi solvi sint, patentem
jJltpillmn doli mali exceptione debito» summooebit. D. L 46, t . 3, 1Õ

Objecto do pagamento e sua pl'ova [Sec. llI, arts. 1.088-1098)

ct':-C.Arg.,art.774sg.:C.Ch., art. 1.590 sg.; C. F.,
arts. 1.244 sg. e 1.315; P. T. F., arts. 1.046 e 1.097 ; P., C. R., art. 520
sg., C. I., arts. 1.24.·5 sg. e 1.312; C.S., art. 77 sg.; C. A., art. 368sg.

J. R. P. - Aliud pro alio invito creditori solvi 12012 potest,
D. I. 12, t. 2, § L - Tollitw' autem omnis obligatio... si quis con
setuiente creditare aliud pro alio solcerit, - I. I. 3, t . 29 (1).

(1) Chama-se commummente dadio in eolanun quando o credor recebo
voluntarlamente, em paga da prestação, alguma outra cousa, que não soja
dinheiro ( P. T. F., art. L H 1)) • .
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, . Ec ideo, si debitori meo reddiderim. cautionem, oidetu» internos
i12COl~?enisse 12e peterem p1'o/lttummque ei conuetuionis exceptionem
placzttt, D,. L 2, t.14, 2 § '1. .

Loçar do pagamento ( Sec; IV. J arts. ,1.099-1.100) ,

CL': - C. F., art. 1.247; C. I., art.1.249; C. P., art. 739;
P. T. F., art , 1.055 sg.; P. C. R.; art. 523; C. Arg., art. 781 sg.;
C. Ch., art. 1. 587 sg. .
, ..T. R,' P. - LI' qui certo loco dare promiüit, nullo alio loco,

.quam i'l~ quopromisit, solvere, inoito stipulator'e j potest. D. 1.13, t. 4,9.
,

Tempo' em' que deve serfeito opagamento (Sec.V, arts. 1.101-1103 )

, ,Do disposto nesta secção resulta 11 necessidade de distinguir em
disposições legaes as obrigações pums e simples das condicionaes c
a pr'aso, como acima fôra observado.
, C:e:-P.T.F.,art.l.076seg.;C. Arg.,al't. 784sg.
, :~. R. P. -: Omnie stipulatio aut pure aut in diern aut sub

.condtl:lOne fito .. (vIde pago 38 retro) L 1. 3, t. 15, §§ 2 e 4. .
Quoe! certo die promissum est, oel statirn dare potest - D. L 46,

to 3, 70. .
- Quot'iens (lutem 'in obliçaüonibus dies non onüur,p1'éI3Senti die

pecunia dehetur : niti si locus adfectus spatium. temporis inducat, quo
illo póssit' pe1'venÍ1'i. Verttm dies adjetus e/ficit ne jJ'1YEsenti die pe
cunia debeatu» . Ex quo apparet diei adfectionern pro reo esse non
pro stiptdatore. - D. L 45, t . 41, '1.

Móm (Sec. VI, arts. /.10..1-1.112 )

Nas hypotheses dos artigos do projecto, menos quanto á segunda
parte do art. 1.109, a MonA dá-se depleno direuo, bastando para con
statal-a qualquer notificação particular feita por uma á outra?

Parece que sim; e é que o projecto, muito judiciosamente só
exige a interpellação judicial para o caso de não haver praso certo do
vencimento para a obrigação; .

Aqui prevalece a razão contraria, porque o praso presume-se
sempre dado em favor daquelle a:quem assiste a obrigação. - Diei
adjectioP1'O reo est. . .
, : Mas, si este é realmente o pensamento.. do projecto, devia-se
aocrescentar, para evitar duvidas, aos arts. 1.'104 e 1.'109, primeira
.parte , e aos arts. 1. H O e 1. 'li '1 as palavras « de pleno direito»,
onde melhor conviesse ao arranjo da phrase ,

Ter-se-lia, então, o principio conhecido do direito romano « dies
intel'jJellat pro homine»: . .
. Nameruiicb. ist nich» Gm'echtlic1ceit der Malmung elf01;del'licl~~.

( H1indsclteid, loco cit., p. 127,notas) ~
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c. F.-C.lf., art. :1.139; C. L, art. :1.223, C. A., art. 298 sg., C. S.,
arts. 106 sg. c 1psg.; P. T. F., alto '1.070 sg+ Van Wetter, ob.~it.,

pago 34 sg.; Maynz, oh, cit ., pags. 33 e 41; Lacerda de Almeida,
ob. cít ., pago 193 sg.; Windscheid, loco GiL, pags. 219 e seguintes .

•J. R. P. - Nulla intelligitw' mora ibi tiel'i) ubi nubi nulia
petitio - D. 1. 50, t. 17, 88. Mora fiC1'i intelligitw' 11,011, ex re, sed ex
persona, .?:d est, si iruerpellatus opportuno loco 11,011. soloerit; 'luor!
apudjudicem examinabitur, - D. L 22, t. I. 82 pr.

Diuus Pius 1'. Balbo rescripsic, - « 0,11, mora acta intelli,qatu1' ,
ne'lue constiuaione ulla, neque[uris auctorum qucestione decidipos.~e,
cum sit maçis [acti, quam [uris . - Ibidem.

. Unicuique sua mora J1.ocet,o quod et in duobus reis JJ1'Omittendi
obsenxuur. :...- D. L 50, 1. 17,173, § 2; Ibi. I. 22, t. 1,32, § 4.

Si quis solutioni quidem morum fecit, [udicium outem accipere
paratus filie 11,011, videtw' fecisse moram, uti'1ue, si juste adjudicium
prooocaoit, - D. 1.22, t. 1,24 pr.

Qui sine dolo maio ad [udicium prooocat, noti oidetu» moram'
[acere - D. I. 50, t , 17, 63 - Et ltic moram oidetu» [ecisse qui
titigaJ'e maluit çuam restituere, - D. I. 45, t. 1, 82, § 1 .

Paoamento indevido (Sec. VII, arts. 1.113-1.119)

O projecto não cogita do que se pagou « sem causa» condiiio sine
causa, - da qual a conditio indebiti é uma especío particular.
De modo que no art. '1.114 exige-se que o repetente prove tel-o feito
por erro; mas deixou-se de dizer, igualmente, que tamhem poderá
repetir, provando que pagou por um motivo ou causa, que não se
realísou - conditio causa data, causa noti secuta. Parece que seria
de igual razão e justiça.

-Art. 1.115.
Nos arts. 160 11 604, a que este artigo se refere, não estão ca

pituladas todas as hypotheses ; portanto, seria conveniente, depois da
palavra.- disposições - dizer: « dos arts. 601 a 609 ».

-Árt. 1.116.
A diaposição não satisfaz; seria mais justo dizer: « Si aquello

que indevidamente recebeu um immovel (ou uma causa em geral. •. )
o tiver alienado de boa fé, responde pelo preço recebido sómente ; e
si o tiver feito de má fé, responde pelo seu valor equivalente com
perdas e damnos ».

. Quid [uris, si a causa tiver sido doada? Deverá ser caso de J'ei
1)in.dicaçãó com ou sem perdas e damnos, conforme as hypotheses do
artígo que ora se offereco para substitutivo?

Art. 1 .118. Accrescentar - « ou a pmzo » .
Art. 1.119.
Não é completo. Ahi somente se trata da prestação feita para

fim illicito ou immoral. Qzt'id, si a prestação foi. feita em virtude de

I
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obrigação proveniente de acto torpe ou causa illicita, como é o jogo
prohibido (conditio ob turpem oel injustam causam)?

Conviria, pois, accrescentar : ({·A .mesma disposição 'prevalece,
quando a prestação foi feita para satisfazer obrigação proveniente de
acto immoral ou íllicíto ».

O.f':_ C. F., art. 1:377; C. 1., art. 1.145 sg.; C. A., art. 813;
C. S., art. 70 sg. ; C. Arg., art. 818 sg. ; Windscheid, loco cit., pago 808
sg. ; Ilicci, Delle obligasioni, pago 406; Rossel, ob. cir., pag. 121 sg.

J. R. JP. - Si quis indebitum iqnorans solvit, per hanc actio
nem (scii. « coruiitionem indebiti ») condicere potest; sed si sciens non
debere solvit, cessairepituio, - D. I, 12, t. 6, 1, § 1. Cujus per errorem
date 1'epetitio, ejus consulto dati donatio est.- D. I. 50, t. 17, 53.- Inde
bitum solutum aocipimus, 12012 solum si omnis non debeotur, sed et si
p/1raliquam exceptionem perpetuam peti non poterat. Ibidem, 26, § 3.

- Sive ab initiosine causa promissum est, sive {uit causa pl'O

mitiendi, quce (inita est vet secuta.non est, dicendum est condiiioni
tocum {01'e - D. L 12, t. 7, I, § 2. Quotiens ... soiius accipieniis
JU1']Jitado uersalur, Celsus aet repeti posse veluti si tibi dedera, ne
mihi inju'l'iam faeias - D. I. 12, t. 5, 4, § 2........ Ubi autem et dau
tis et accipientis turpitudo oersatur, non posse repeti dicimus ; oeluti
si pecunia detur, ubi male [udicietur - Ibidem, 13.

- Bonce (idei possessor in quantum locupletio» [actos tenetur,
-D. L 12, t. 6, 3,-Dedi ... lwminem indebuum, et hunc sine
[raude modico dist1'axisti, nempe hoc solum refundere debes, ouod
ex pretio habes- Ibidem, 26, § 12.

- In dien debitor, adeo debitar est ut ant diem solutum repetere
11,011) possit .•~ Ibidem, 10. Sub conditione debitum, pe1' e1'1'01'em 01'0-·

iutum; pendente quidem condiiione, repetitur ; conditione autem
existente, repeti non potest, Quod autem sub incerto die debetur, die
existente, non 1'epetitw'-Ibidem, 16 e §§ 1 e 40; Ibidem, 14-, 18, 'lÇ),
27,29, 32, 34, 39, 44, 54, 65, § 9.

Pagamento por consignação (Capitulo llI, arts. 1.120-1.13."l)

As disposições adoptadas no projecto são em geral, salvo a re
dacção, as que se encontram em outros codigos e nos projectos ante
riores P; T. F. (art. 1.079) e P. C. R. (arts. 540 e seguintes).

Art. 1 .120 .Altera» -as duas phrases finaes, dizendo: « con
sidera-se pagamento e extingue-se a obrigação ».

Art. 1 .122. Supprimir.
. Este artigo corresponde ao art. 792 do Codigo Argentino. Mas,

uma vez estabelecidos no art. 1.121· do projecto os casos em que tem
logar a consignação do pagamento, o disposto no art. '1.122 só pode
servir para dar logar á chicana. .

Art. 1.123. Accrescentar -n. 1, isto é, « Nos casos dos ns, 10
,

20 e',3° do art. 1.121 »,

I','
:.i'
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Of;- C. Fr., art. L257; C. It., arts. L259 sg. ; C.·P., arts. 759
sg.; C. A., arts. 372 sg. ; C. S., art. 107; C. Arg., . art. 770 sg.; C.
Ch., arts. L598 e seguintes.

J. R. P. Deposiuan est, quod custodiendum alioui datum est.
- D. 1. 16, t. 3, 1. - Rei depositm proprietas apud deponentem
manet - Ibidem, '17, § 1.

- Ahdd est credere, aluid deponere - D. á,2, t. 5, 24, § 2.
- Acceptam rnutuo sortem cum usuris licitis orediioribus pe1'

coniestationem ot!'e1'as ). at, si non suscipiant, consiqnatum in. publico
depone, ut cursus legitimarurn usurarum inhibeatur... quo subsecuto,
etiam periculo debiior liberabitur, et jus piqnoris tolletur - G. 1.4,
t. 32, 6 e 19. .

- Obligatione totius debiu» pecunio: sollemniter [acta libera
tlonem continqere mamifestum esta Sed ita demum oblatio debiti libe
rationem parit, si ex loco quo debetur , solutio [ueri: celeb1'ata.
C. I, 8, t. 43, 9.- Quare P1'O soluto id, in quo creditar accipiendo
moram fecis, oppO?'tet esse - D. I, á,6, t. 3, 72.

Do pagamento com subroqaçâo iCop, IV, arts. 1.133..1.138)

As disposições são analogas ás de outros codigos e dos projectos
P. T. F. (arts. 1.086 sg.) e P. C. R. (arts. 529 sg.),

Art. 1.137.
O projecto seguio, de preferencia, o artigo 1.090 do P. T. F.

No art. 1.533 do P. C. R., accorde com o art. 1M do Codigo Civil
Italiano, se diz : que o credor, pago em parte, e aquelle, que lhe fez
o pagamento em subrogação, « concorrem em pé de igualdade contra
o devedor commum »,

O projecto prescreve diversamente (art. 1.138). Qual das duas
disposições é preferivel pela sua justiça?

Em direito romano, como se sabe, a subrogação só tinha logar
em favor do credor hypothecario ou pignoraticio, que tivesse pago
anterior (C. I. 8, t. 14, 22; Ibidem, 1, 8, t. 18, 1, 5,8 e 10; D. I. 20,
t. 4" 11 pro e § 4, e 12 §§ 6 e 9); por isto não se póde invocar os
seus textos, para apoiar os preceitos da legislação moderna sobre a
matéria geral da subrogação.

cc: -C. Fr., art. 1.249 sg.; C. It., art. 1.251 sg.; C. P.,
art. 778 sg. ; C. A., art. 268; C. S., art. 126; C. Arg., art. 801 sg. ;
C. Ch., art. 1.608 e seguintes.

J. I~. P. - Nori omnimodo succedunt in locum hypotheca?'ii
creditoris Iii quorum, pecunia atl creditarem. transit, Hoc enim tunc
obseruatur : cum is, qui pecun'iam postea dat, sub hoc pacto credat,
utidem piçnus ei obliçetu» et in locum ejus succedat, C. I. 8,
t. 19 pro .
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Da imputação do pagamento (Cap. V, arts. 1.139-1.142)

Of": -':"C. Fr., art. 1.253 sg.; C. L art. 1.255 sg.; C. P.,
art. 728; C. A., art. 366 sg. ; C. S., art. 101; P. T. F., art. 1.091 ;
P. C. R., art. 535; C. Ch., art. 1.596 sg.; C. Arg., art. 807 e
seguintes. .

, •.T. R. P • ...:.. In potestateejus est, qui ex pluribus contractibus
pecuniam, deõet, tempere, sohuionis ecprimere, in quam causam
1'eddat. Quod si debiior id 11,011,[eci», conoertitur elecitio ad eum qui
cccepit (C. I. 8~ t. 43, 1.)... dummodo in id constituat sohuum, in
~uorj ipice si deqe7'et, esset so{utus.. . . id est, in id debitum quod non
est 1,11, corurooertia .. . aut cUJus dies nondum oenerat. D., Ih, L 4,.6,
t. 3,' 1. Hcec res elficiet, ut in duriorem.causom semper oideatur sibi
debere accepto ferre,' ita enim et in suo constuueret nomine. Ibidem 3.
, Prius in usuras id quod soloitu», deinde in sortem accepto fe
'I;,etitt'.- C. loco cito
, - Qum si forte a neutrodictum sit, in his quidem nominibus
quce diem habueruni, id videtur soiutum , cujus dies venit (D. loco
cito 3, § 1.) In his uero quce prcesenü die debeniur, constas, quotiens
indistincte çuid soloitur, in g'l'ávi01'em causam mderi solunan ; si
autem nulla prceg'l'avet, id est, siomnia nomina similia fuerisu, in
antíquiorem (Ibidem, 5.) Illud non ineteçasuer scriptum esse Pompa
nius ait, si par et dierum et contractuum causa si~, ex omnibus
summis proportione »ideri solutum. D., loco cito 8.

Dação em pagamento (Cap. VI, arts. 1.143 e 1.146)

Acha-se articulado neste capitulo o que ordinari~mente se chama
zn solutum dare aut datio in sohuum, e as disposições nelle adoptadas
conferem com as do P. 1'. F., art. 1.H5 sg. e do C. Arg., artigo
813 e seguintes.
, Cf":_ Ortolan, oh. cit., V. 2, p. 328; Mackeldey, Droit Ro
roam, p. 247; Windscheid, oh. cit., v. 2, p. 387; Warnkõnig, Inst.
Juris rom privati, P: 287. ,

J. R. P. - AliudP'I'O alio invito creditori. solvi non potest.
D. L 12, t. 1. 2, § 1. Tollitur auiem omnis, obligatio si quis con
sentient creditori aliud P7'O alio solverit. - J. 13, t. 29; Gaius,
Com. 3, 168.

Obligatio sive actio semeieuincta rum' reviviscit, nisi justa causa
subir ex qua cequitas subveniat . . .

Da novação (Cap, VIl, arts. 1.147-1.156)

ArL 1.148. , ,
Este artigo não diz si o animus novandi deve ser expresso, ou

si ba'stao tácito, isto é, quando resulta de actos que não podem ter

(/

.I
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outra significação razoável que não seja a renuncia do credito ou a
substituição da obrigação anterior por uma outra (Van-Wetter" oh,
cit., v. 2, pago 334). A duvida sobre este ponto precisa ficar
esclarecida.

C1:":-C. Fr.,-art. 1.271 sg.; C. It., art. 1.267 sg.; C. 1).,
':l.rt. 802 sg. ; C. A., arts. 364, e 414; .C. S., art. 142; P; T. lf.,
art. 1.121 sg. ; P. C. R., art. 548 sg. ; C. Arg., art. 835 sg.; C. Ch.,
art. 1.628 sg.

J. R. P. Novatio est prioris debit in aliam obligationern veZ
civilem oe! naturaieni transfusio atque translatio ; hoc est cum ex
procedensi causa ita nova oonstuuaiur, 'ui prior perimasur - D. I.
46, t. 2, 1 pro Omnes res transire in nonationem possunt. . . dum
modo sciamus novationem ita demum jieJ'i, si hoc açatur , ut nooetur
obligatio: cceterum, si non hoc agatur, dure erunt obligation'es
D. 1. 46, t. 2,2; Ibidem, 8, § 5; 14- pro e §§ 1, 24, e 25.

- Novatione legítime facta, liberantU1' hypothecre et pignus;
usura: non currunt-s- Ibidem, 18. '

- Nooatione legitime perfecta,.debüi in alium translati pJ'101'is
contractus fideijusso'l'is oe! -mandasoree libemtos non. ambiquuur si
modo in sequenti se non obliga?)eTunt.-G. I. 8, t. 41, 4.

Da compensação (Cap. VIII, arts. 1.151-1.1'72)

o projecto não trata da reconvenção, como especíe ou forma par··
ticular da compensação (P. T. F., art. 1.166).

Art. 1.176. '
- Não é inutil ° disposto neste artigo, em vista do art. 1.164,

que aliás póde ser redigido de maneira mais completa?
Cf: - C. F., art. 1.289 sg, ; C. L, art. 1.285 sg. ; C. P., artigo

765 sg. ; C. A., art. 388 sg. et alios ; C. S., art. 131 sg.; P. C. R.,
art. 561 sg.; P. T. F., art. 1.158sg.; C. Arg., art. 852sg.; C. Ch.,
art. 1.655 sg. .-

.J. ~. P. - Compensado est debiti et orediti inter se coniribu
tio. Unusquisque creditol'em suum eundemçue debitorem petentem
summouet, si paratus est compensme. I deo compensado necessarui
est, çuia intereet nostra potius non soicere, 'luam solutum repetere.s-:
D. 1. 16, t. 2, 1-3.

- ·Etiam quod na/um debetw' venit in compensationem - ibi
dem, 6. - Liquidi cum illiquido rmlla est compensatio,

Ejus quod non ei debeiur, qui conoenuur, sed alli, compensatio
/ie1'i non potes:- C. '1. 4, t. 31, 9 e 14.

Qurecumque pei' eeceptionem perimi possunt, in compensationem
non veniunt. - D. 1. 16, t. 2~ 14.

81: quid a fideijussore petetu», cetissimum est eli[JeJ'e jideijusso
rem quod ipsi an çuod reo debetur, compensai'e mal1t:- Ibidem, {).
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Itt compensationem hoc soluto ooctuur quod ejudem gene1'is et
natU7'CB est; veluti pecttnia'curn pecunia compensaiurç- tritico cum tri
tico, vinum cum oino ; adeo ut quibiusdam, placeat non omnimod vi...
num cum vino aut tritico cum tritico compensandum : sed Ú a si 'ejus~
dem naturce qualitatisque s'it.-Gaius, Com. 4, 66. .

- Quod in die debetur, '110'11 compensabitus. aruequam dles ueni;
quamquám. dari oportetu. D. 1. 16; t, 2, 7 pro . .'

- Possessionem . . . alienam perfe1'am occuparuibus compensatio
11,012 tlatu», - C. 1, 4, t. 3'1, U, § 2.
. . .si custaipeouniam inoicem deberi, ipso jure pr'o soluio compen~

sationem haberi oportetex eo tempore, ex quo ab utraque parte bebe
tur ; utique quad concurrent quansiiates, - D. ·1..16, t. 2, 4. Ibidem
11 e 15.

:....... In causa depositi compensationi .locus non est, sed res ipsa
retlderula est.s-« Pauli, sentent.1. 2, t. '12, '12. .

Da tmnsacção{Cap. IX, arts .. 1.173-1.184)

Segundo se vê dos códigos mais conhecidoa, a transaoçâo é geral
mente tratada como uma espécie de contracto particular, e, conse
guintemente, subordinada ao titulo-geral que se occupa das especíes
particulares do contracto .

Faz excepção o Codigo Civil Argentino, o qual trata, della no Liv.
lI, seco I, segunda parte - Extincção das obriqoções. Provavelmente
o projecto seguiu o exemplo do codigo referido, e do qual tirou mesmo
varias das suas disposições. .
," Mas, convem dizer: no Codigo Argentino a' matéria se acha ar-
ticulada de modo mais completo.

. Cf: - C. F." art. 2.044 sg.; C. L, art. '1.764, sg. ; C. P., art.
1.710;;g.; C. A., art. 779; P. T. F., art. 1.196 sg.; P. C. R., art. 678
sg.; C. Ch., art. 2.446 sg., C. Arg., art. 866 e seguintes .

•.:T. R. P. - Transacta finitave iruelliqer« debemus , rum. solum
quibus corurooertia fuit, sed etiam, qum sine conirocertia sint pos
sessa - CD. '1.BO, t. 16,229 .

. Transactio, nullo dato, vel retento, seu promisso , minime pl'O
cedtte.- C.i. 2, t. 4, 38.

Sub prmtextu instrumenti post reperti, transactionem bona fide
finitam 1'esci~di[ura '11011. patiunttO'-Ib'idem; 19 e 29..

Si ex fatsis instnlmentú transactiones vel pactiones 'Í12'Ítm fue
rint, çuamoi« iUIJjw'andufh lâs interpositum sit, .etiam cioiliier falso
renelato , eas rectractari prcecipimue . . . nisi forte etiam de eo quod,
[alsumdicitur, controoertia orta decisa sopiatur.- Ibidem, 42.

- Si post rem judicatam quis transiqeri; oi soioerit, repetere
poter'Ít; idcirco ; quia platcuit transactionem nuliius esse momenti-«
D,1w1.2, 1. 6, 23, § 1. -Tmnsactio est 'instar' r·ejudicatm. ! •



- 1,27 -

Do compromisso (Cap. X, arts. 1.18/5-1.196)

. Como se sabe, o compromisso nada mais é do que uma modali-
dade de transacção , cujas regras lhe são em geral applioaveís. Já era
assim entendido no direito romano: um meio de regular um direito
disputado reciprocamente. A differença entre a transacçâo e o compro
misso está em que as partes, em vez de decidirem por si mesmas, es
colhem arbitro, que o faça segundo os poderes recebidos dellas,

Uma outra modalidade da transacção no direito romano era o
pactum de jureiurando eatrajudiciaii, que o projecto não contemplou
e está com effeito fóra dos nossos costumes .

. A matéria do compromisso, de que se occupa o projecto neste ca
pitulo, tem sido geralmente considerada e tratada como objecto de
lei processual. - Procedure Civile (de França), art. 1.003; Codice di'
Procedura (de Italia), art. 8; Codigo de proc. civil (de Portugal), ar
tigo 44; « Civil prozess-Ordnung» (do Imp , Allemão), art. 851 sg.
Acredito, porém, que não ha incorrecção alguma em inserir no pro
prio Codigo Civil as disposições concernentes ao dito instituto, como
se faz no projecto (Viso, Derecho Civil, p. 116 sg.).

O que se acha articulado neste confere, principalmente, com os
arts. 692 e seguintes do P. C. R.

J ..R. P. Compromissum ad simiiitudinem. judiciorum rediqi
tUI', et ad (tniendas lites pertinet, D.L 4,t. 7, 1 .

- Stari debet sententice arbiiri, quam de ea re diaerit, sive ac
quce sive iniqua eit; et sibi imputei, qui compromisit. Nam Ú div'i.
Pii rescripto adjicitu» : « Vel minus probaôilem senteruiam » acquce
animo ferre debet:

Si plul'es-arbitri fuerisu, et diversas senientias dixerint, licebu
seruentux eorum 11,011, stari sed, si major pa1's consentiat, ea staõitur-«
D. I, 4, t. 7, 27, § 2, 3.

Da confusão (Cap. Xl, arts. 1.197-1.200)

Cf': - C. Fr., art. 1.300; C. It., 11rts.1.296 sgs.; C. P., arts. 796
sg.; C. S., arts. 144; P. C. R., art. 573 sg.: P. T. F., arts. 1.187 sg.;
C. Arg., art. 896; C. Ch., arts. 1.665. Wiedscheid , ob. cit., pags. 463
sg.; Van-Wetter, loco cít., pag·. 331; Maíns, ob. cit., pag·. MH; Demo
lombe , Code de Napoleon, v. 28, pago 350 e seguintes .

•:T. R. P. - Confusio est, CU1n debiior et creditor una persona
~. I

. Hoc uerum est ; quia confusione perinde extinguiter obligatio, ac
sohuiane :-- D.L34, t. 3,21, § 1. .

. Debiti petitionem extingui pel' confusionem 11,011, ambiquitur.
C. It. 4, t,1.6, 5; D. I. 46jt. 1,50; ibi, 1,46, t , 3,107.
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Da remissão das dividas {Cap, XII, arts. 1.fJOf-l.203)

· . . A remissão da divida, conforme ri projecto e os códigos modernos
deixa suppor um acto da vontade unilateral; emquanto, segundo o
direito romano, para que a obrigação fosse considerada extincta, era
mister haver uma nova convenção das partes a esse respeito, e feita
pelos mesmos modos' pelos quaes havia sido celebrada a obrigação:
que se queria' remittír - Fere quibuscumqu« modis obligamul', iisdeni
in conirarium actis liõeramur -D.l.50, t. 17, 153. Dahi a invenção
da acceptilação (acceptilatio), segundo a qual se dava a remissão da
divida, isto é, simulava-se, pela estipulação, um acto de pagamento.
· Desde que a acceptílação era um pagamento, emborafictício, o
direito romano mostrava-se, certamente, logico em não admittíl-a sinão
pura e simplee ; e por isto todos os devedores solidarios ficavam igual
mente quites da obrigação.

Cf. - C. F., art. 1.282 sg. ; C. L, art. 1.279 sg. ; C. P., art. 8UJ
sg. ; C.A., art. 397 e 423; P. T.F., art. 1.214 sg. e 1.220; P. C.R.,
art. 578 sg.; C. Arg., art. 910 sg.; C. Ch., art. 1.652 sg ,

J. R. P. Acceptilatio est liberatio per' mutuam interroçctionem
çua utrinsçue continget ab eodem nexu absohuio - D. 1.46,1;, 4, 1..
Acceptilatio est imaqinaria solutio LI. tJ, 29.
·. In diem acceptiiatio faeta tiullius est rnomenti; nam solutloni»
exemplo acceptikuio solet liberaie . D. I 46, t ,4,5 - Acceptilaiio sub
condiüone fleri 11,011, potest - Ibidem, 4.
· Si ex plur'ibus obligatis uni, accepto [eratur, 11.011. ipoe solas libe/'-
atur, sed et hi qui secum oôiiqontu», Ibidem, 16 pr.

Consequencias da inexecução das obrigações (Cap. XIII,
arts. 1.204-1.206)

A inexecução da obrigação pode dar-se por dólo, culpa ou caso
(fortuito) de força maior. Daqui a necessidade de saber-se o que sejam
realmente essas figuras de direito e de disposições previdentes, que
lhes regulem a existencia e os respectivos effeitos.
· O projecto trata da matéria apenas em tres artigos. O que ahi se

articula está de accordo com a doutrina do direito romano, segundo o
qual, desde que ha ausencía de dólo ou culpa na execução da' obriga
ção (qualquer que seja a causa desta), o devedor fica exonerado da
mesma e livre de prestar perdas e damnos, O devedor não responde
absolutamente pelo caso fortuito ou de força maior, salvo si elle tiver
concorrido pa,ra a eventualidade do mesmo (casus dolo vel culpa de-
terminatus) . . .
• .. Entretanto, quer na parte em que tratou dos « actos juridícos » ,

quer no presente capitulo, o.projecto não cogita dO$g~'âos da culpa.

','.I
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- ('1) lata, leve, leoissima, - assim qualificada pelos interpretes do
direito romano e seguida pelos D. D (Pothier, TI', des oblig, «Apendico»
pago 497 sg.); não diz mesmo, quando a culpa sc dá, ou em que ella
consiste como figura jurídica. A mesma omissão nota-se com relação
ao dólo e ao caso fortuito ou de força maior.

- Dispensando-me, porém, de entrarem discussão sobre taes
pontos, limito-me a offerecer ao douto juizo da Commissão o pouco que
se segue.

- Quanto á culpa:

Art.' Dá-se a culpa quando o individuo procede sem o devido
cuidado ou negligentemente, a respeito di), prestação a que se obrigou.

Art. 1.205, 2a alinea~ Accrescentar ás palavras « ou dolo ».
Artigo additivo - O devedor também não responde por prejuízos

ou damnos quando a inexecução da obrigação se der por acto ou facto
do credor, ou quando a mesma tornar-se no todo impossivel, (C. A.,
art. 275.)

Não é preciso justificar a justiça desta disposição, .que ora se oífe-
rece como additivo. .

.J. R. P. - Culpam auteni esse, qúod cum a diligente prooi
deri poterit, non.essetprooisurn, - D. 1. 9., t. 2, 31. Lata culpa est
nimia negligentia, id noti intelligere quod omnes intelligunt; D,1. 50,
t. 16, 213, §§ 2 e 223. - Lata culpa plane dolo comparabitur. D.,
1.11,t.l.1,§1. \

Imperuia cuipo: adnunieratur - D., 1. 50, t. 17, 36 - Lusus
quoque nozius in culpa est: D., 1. 9, i. 2. 10.

Culpa est immiscere se rei ad se noti pertineiui, - D., 1. 50,
t, 17, 36. . ' .

Culpa abest, si omnia [acta sunt, quO] deligentissimus quisqu« ob
seruaturus fuisset,' D., 1. 19, t. 2, 25~ § 7. Culpa caret; qui seit, sed
prohibere non podest - D., 1. 50, t , 17. 50.

Quod quis etcsua culpct damnum senti: non.intelti,qitul' damnun:
sentire. - Ibidem, 203.

- Quanto ao dólo :

A.rt. Entende-se por dólo o acto proposital de prejudicar a. ou-
trem.e-- Dolus est consilium auerinocerc .

Na celebração de um acto [urídico, o dolo consiste em uma parte
explorar o erro de uma outra, para o fim de fazel-a celebrar o acto
(Yan-Wetter, ob. cit., v. 1°, pago 166); e na execução de uma obri-'
gação , o dólo consiste em proceder com fraude ou má-fé, isto é,. com.

(:I)' Como se sabe, esta theoría da culpa tripartulo. tem sido muito comba
tida; ainda que abandonada dita theoría, haja dívergeneía em determinar
os críteríos que devam rondar o effelto da culpa. nas diversas obrigações 
Lomonaco, loco cito, pago 470.

..
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astucia, machinaçãa, omissão proposital ou outro a1'tificio, afim de
apparentar um motivo ou causa legitima da inexecução da mesma.
, Os romanistas distinguem o dolus bonus do dolue malus. o. se
gundo é que é o dolo, propriamente dito, capaz de alterar a verdade ju-
ridica das obrigações. "
; ' •.1" '. R. P.- Dolus l1Ut!US est machinatio qucedcmalterius deci
piendi causa, cum aliud simulatur et aliud agitw' - D., 1.. .1;, t. 3,
'1, § 2, e 1.2, t , 14, 7, § 9. - Videtu» dohan malum acere, qui ex
alieno factlll'á lucrum qucerum, - D., 1. 14., t. 3, 17, § 4. [taque
ips~ .(Labeo) sic.defi?~it « dolurn,malum e.:se omnem calliditateam, fa~
taciani ,machznatzonem ad circumoeniendum, fallendwn, decz]Jt
iJndul'n attel'um adhibitam - D., 1, 4, t , 3, 1, § 2.

Dolus sempel' prestatur - Nemini doius, per occasionem [uris
~ivilis contra naturalern él3quitatem prodesse debet. -..:. Nemini dolus
'suus prodesse debet - Doius omnino punitur, D" 1. 4.4., t , 4, 11,
§L Non potest dolo carere, qui imperio tnaqistratus rum.parui: - D.,
1. 50, t , 17, 199.
, Semper qui dolo fecit, quominus haberet, pro eo habendus est,
acsi Iiaberet, - Ibidem, 157.

Dolo facit, qui petit quod reddituru« esi - D, 1. 44, t. 4, 8

pro. D L I fi " '/ d' l. .o o mata pactum t, quouens circumscrioen z a uertus causa,
aliud agitw' et aliud agi simulatur. D. 1, 2, t, 14., 7, § 9.

Non oidentur qui errant consentire - Ibidem, 116.
Dolus prél3sumitu1' in eo qui faeit quod tenetur non [acere - D,

I, 11, t. 1, 8, § 9. - Nemo oidetu« [raudare eos qui sciumt et con
sentiunt . D. 1. 50, t. 17, 1Mi.

Nemo oidetur dolo exsequi , qui içnora: causam, cur non debeat
petere - D. 1. 50, t. 17, 177, § 1. Alienus dolus nocere alteri non
.debet: D. 1, 44., t , 4., 11. Dolus non prcesumitur. . . .

Nunquarn. »oleruibus dolus inferiu» - C, 1. 2, t. 3, 34.
Nullus »idetu» dolo [acere, qui suo jure uiisu» - D. 1. 50, t.

17, 55.
Qui jussu. judieis aliquid faeit, non oidetu» dolo facere ; quia pa

rere necesse habet, - D. 1, 50, f. 17, 167, § 1.
Quanto ao caso fortuito : (i)

'. Art. Dá-se o caso fortuiu: ou de força maior, quando a inex
ecução da obrigação resulta de um acto ou facto necessario, cujos eífeitos
foram impossivel impedir.

. (1) O projecto também não define o que seja « Iraude » ou" má fé" nas
obrigações, muito embora empregue taes vacabulos em varios dos seus dispo
sitivos. Da minha parte deixarei igualmente de fazel-o; visto não ignorar-se,
que a cc fraude» e a «rná fé lls110 simples « modalidades II do proprio dolo. 
({ Fraus collídítatenr et fallaeiam sígníücat II ; cc inest ením dolo et íraus » 
D. :1. 2, t. 14, 7, § io.

,0/
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J. R. P. - Fortuitus casus est, qui nulloIiumamo concilio
providen' potest, Ea, que en: improviso casu potius quam (raud acci
dunt, lato pierunque, non nO.'E(JJ imputantu» - C. 1, 9, t. 16, 1. Casus
lortuitus a mora excusat, - Casus a nullo prestantur - D. 1. 50,
t , 17, 23.

Casus senti: dominus . - Major casus , cui humana infirmiias
rcsistere non potest- D. 1. 44, t. 7, 1, § 4.

Non. oidetur perfecte cujus qtte esse quod ex casu auferri potcst,
D.1.. 50, t. 17,1.39, § 1.

- Quanto ao impossioel na execução da obrigação, ou elle pro
venha do caso fortuito ou de outro motivo occorrente, nada precisa ser
accrescentado , -:- Nemo potest ad impossíbile oMigm·i. - Jmpossi
biti'llm nulla obliçatu: est - D.1. 50, t. 17, 185. - Ea, quo dari
impossibilia sunt vel qum in rerum natura non sunt, pro nom ad
jectis habentur - Ibidem, 135. .

Cf": P. T. F., arts. 828,834, 814 sg. a 1.228; P. C. n., art. 326
sg. c 335 seg; C. I, art. 1.224 sg. e 1.298.1299; C. P., art. 711; •
C. Fr., art. 1.136, 1.142, 1.146 sg. e 1.302; C. A., art. 249 sg; C. S.
art. 110 sg; C. Arg., arts. 922, 965 e 995; Van Wetter, ob. cit., p.,
17-33; Winscheíd, loc. cit., p. 51 sg. e 88; Borsari, oh. cit., p. 557
sg; Laurent, ob. cit., v. 18, p. 521 e 525; Accarias, Droit Romain,
vol . 2, p. 610 sg; Dalloz, oh .cit., P: '196 sg ; Lomonaco, loc. cit., p.
453 sg. .

Perdas e damnos (Cap . XIV, arts. 1.207-1."1.10). Juros legaes
(Cap. XV, 1.211-1.I!!1tJ) ,

As disposições articuladas nestes dous capitules mostram-se incom
pletas. Ahi sómente trata-se da responsabilidade do devedor nos casos
de inexecução de alguma obriqaçâo convencional; emquanto que a
responsabilidade por perdas e damnos, e mesmo por juros legaes, pôde
dar-se igualmente em consequencia de outros actos ou factos differentes,

Si, porém, entender-se por mais acertado que os alludidos capítulos
nada mais devam comprehender do que o disposto no projecto, neste
caso razão também não ha para que a matéria seja objecto de dous capi
tulos distinctos , Bastará articulal-a simplesmente em duas secções;
additadas ao capítulo anterior (cap. XIII), o qual tem precisamente por
epígraphe « Das consequencias da inexecução das obrigações. »

- Quanto ás perdas e damnos:
O projecto, não se tendo occupado no titulo « Modalidadedas obri

gações» - das causas qeradoras da obrigação juridica, não teve,
tambem, por isto ensejo para tratar elos actos não convencionaes, que
podem constituir uma dessas causas. Dahi a razão por que, ao dispor
acerca de perdas e damnos, não cogitou, realmente, sinão daquelles
damnos que proveem da inexecução de uma obrigação preexistente, -
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sem nada dizer' sobre os que se podem dar, independentemente de
qualquer obrigação prévia; e, notadamente, sobre o damno causado
por actos illicitos, isto é, o damnum injm'ia datum, cujas especies são
capituladas no direito romano, debaixo do titulo assas conhecido « ad
Legem Aquilliam. »

A defíciencia do disposto no projecto nesta parte é, pois, manifesta,
evidente.
. E' certo que, em titulo posterior (arts. 1.812 e '1.834), o projecto
se occupa da obrigação originada dos actos illicitos e dos damnos pro
venientes dos mesmos. Mas°menos que a esse respeito se podia arguir
é - a falta de boa classificação das matérias, separando-se o que devia
estar unido, isto é~ não guardando-se, como é de rigor, cotuineniia
materice em assumpto de tamanha relevancia,

Certamente não é correcto que a epigrapho de um capitulo de
codígo de leis posta de modo geral deixe, no emtanto, de comprehender I J
no todo a mataria que a. mesma epigraphe indica. No começo deste
relatório já me referi ao defeito de classificação que parecia haver nas
dífferentes matérias das obrigações; por isso não insistirei mais a esse
respeito (1).

Art. 1.210.
Do modo por que está redigido este artigo póde parecer em contra

dição com o disposto nos arts. 1. 013-1 . 017 .
A regra geral é: tratando-se de cousa certa - deõitor speciei in

teritu. rei liheranu«; tratando-se de cousa incerta ou de genero, preva
lece o contrario, - genus aut quantitas nunquan/' perito Além disto,
segundo o 'próprio projecto (art. 1.206), o caso jOl'tUitO e o impossicel
sempre escusam da satísfacção de damnos .
. . J. P. R. Quod diciiur damnwninjuria da/um Aquila pe1'
sequi, sic erit accipiendum: utoideatu» damnum Í1~juri(/' daõum quor!
darnno Í1~judU?n aüuierit; iÚS'Ímagna vi coçente[uerit [actutn. - D. ,
1, 9, t , 2,49, § 1-

In legeAquilia et Ieoissima culpa uenit, - Ibidem, 44.
Damnum in(ectum est damnum nondian [actum, çuod(utzt1'um

oeremur - D., '1. 39, t. 2. 2.
Neque enin Iucrum intelligit'W" nisi omni damuo deducto, neque )

damnum, nisi omni lucro deducto . - D., 1. 17, t. 2, 30.
Damnum pati videtur qui commodum amittit çuod consequi po~

terat, - D., L 43, f. 8., 2~ § 11. .
Nemo damnum (acit, nisi qui id(ecit, çuod facere jus non habet,

-:-D.,1. 5O,t,17. UH.
Is damnum dat, qui jubet dare - Ibidem, 169. - Ex qua pel'

sona quis lucrum capit; ejus [acturn prcestare debat - Ibidem, 149.

(1) Segundo A. Vinnio, o damno defíne-se « Ornnis tlectrtuio et diminutio
rei alience sivi Wa lucri causaf Ilut, sive nutlius lucri qratia, et sive solvis rebus
sioe perempti» au: corptis » - (Lomonaeo, loceit., p. 472.) .
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In quantum mea interfui: id esi, quantum mihi abest, çuan
tumque Iucrare , potui - D., 1, 46, to 8, 13.

- Quanto aos juros legaes:

O projecto não diz si as suas disposições sobre juros legaes só
se applicam aos pagamentos em dinheiro, ou si, também, a qualquer
outra prestação, uma vez computada ou convertida em valor mo
netario.

Limita-se a dizer o que sejam juros legaes, de modo que, a não
ser o caso unico apontado no art o 1.209, - não se sabe quando
devam ter logar os referidos juros.

Deve-se clahi concluir que os juros legaes da móra só sejam
devidos no caso do art. '1 o 209 citado?

Penso que não. Acho que elles são devidos em todos os casos de
móra, sempre que não haja estipulação contraria a respeito.

Si a prestação fôr dinheiro, serão contados sobre a importancia
conhecida da mesma; si fôr causa diversa ou um serviço prestado,
sobre o valor pecuniario, que se lhe der por arbitramento ou de
outro modo (sentença judicial, accordo das partes, etc.).

O art o 1.833, parte final cio projecto, parece de accordo com este
pensamento. Todavia o que ahi se dispõe sobre um caso, todo
restricto, não pócle ser tomado como regra da materia .

Outra questão. - O projecto admitte, ou não, a capitalização dos
juros - quer a destes com o próprio capital, a contar da móra (P o T. F.;
art. 941), quer a cios proprios juros sómente, de seis em seis mezes,
ou de anno a anno, segundo os usos do commercio ?

Talvez na mente do projecto essa capitalização (anastocismo)
deva ser prohibicla; ainda que haja codigos, que, como o italiano
(art. 1.238), a permittem expressamente. Entretanto, si o projecto
assim o quer, devia dizel-o de modo explicito.

C:f': - P. T o F., art. 939 sg.; C. F., art o '1.153; C. I. ,
art. 1. 231 sg.; C. Ao, arts. 246, 256 e 288; C. P., art. 720; C.s.
arts. 19, 21, -I- Cattaneo, ob. cit ., pag. 909 sg o; Windscheicl,
ob. cit., pago 64 sg. e 131; Van-Wetter, loco cit.., pago 95 sg.;
Mainz, Traité eles obligations, pag. 45 sg .

.,]f. R. JI:".- Usurce vice fructuum obtinent et merito non debent
a fructibus separari .- D., 1. 22, t. 1, 44. -In boncefidei contra
ctibus ea: mora usurce debentur - Ibidem, 32 § 2.

Iniquum est usuras ab eo exigi, qui fructus non percipt r--:

Ibidem, 16, 51.
Nullo modo licet cuiquam usuras prceteriti temporis 'Ixl futuri

in sorteni rediçere et earum iterum usuras ,~l'ípulari C., 1. 4,.
t. 32, 28. - Supra duplum autem usurce et usurarum USU1'(JJ nec
in stipulatwn de luci nec exigi possunt J' et soluta repetuntur .l

quem ad modum jZltura1'Um USUra1'U1n usuras - D., 1. '12, t. '1 (j,
26, § 1.

c. c, - VaI. rI 25



Ainda sobre o Titulo II

Conforme ao que [áfoi anteriormente QPI3<;lrYfl.dQ, O pr,Qjeçto, deixou
de incluir no titulo 11, cuja matéria acaba ele ser revista, .~ a « perda
da COUl3a,U resolução, a nullidade ou rescisão, e a prescrípção 'J) da
obrigação, institutos estes que OutlJOS codigos cémprehondemne titulo
da /, Extincção das obrigações » (C. 1., art. 1.~36; C. F., art. 1.234;
P. C. lI., art.1.086; C. Ch., art. 1.567). .

Ofa<1to explica-se, talvez , pelas seguintes razões:
Quanto á « perda da causa J), della tratam incidentemente Os

artigos do projecto, que se occupam das obrigações concernentes á
cousa certa ou incerta, e, conseguintemente, parecera desnecessario
abrir um capitulo ou secção especial a esse respeito

Quanto á resolução da ob'l'iga~ãol muito embora sejam insuffici-
entes as disposições consagradas no projecto, C01110 já tivemos occasião /.:\1
de ver, ""'" Ó de suppor, que predominasse o meamo pensamento;

Finalmente, quanto á 1itdlidade e á pl'escl'ipção da obrigação,
féra, sem duvida, dispensavel tratar dellas em especial neste titulo,
desde que oprojecto já havia estabelecido as regras de direito que
lhes podiam ser applicaveis, no titulo III daParto Geral.

~O projecto também não definiu, POl' qualquer modo, o qU!3 seja
a prescripçâo dos actos juridícos. For isto, restringindo-nos, embora, á
matéria especial de que se trata, talvez fosse conveniente additar
algum artigo neste sentido.

« Prescripção é a extincção das obrigações, porter decorrido um
certo lapso de tempo, marcado na lei, a datar do nascimento das
mesmas·.»-

Si em virtude da prescripção, o direito contido na obrigação
passa. ipso [acto Do outrem, ella toma o nome de prescripçâo adqui«
sitiva, quer dizer, o direito é adquirido ex-vi dg, prescripção (C. F.,
art. 2.2H); C. L, art. 2.105; C. cu., art. 2.514 sg.; G, .f\.rg.,
art. 4.054 sg.). .'

rrr , 1lI~ CESSÃO DE cnsnrro (arts. 1. 2.:1.4-1. 227)

Das disposições desse titulo vê-se a differença que 11a entre os
institutos dá novação e da cessâo ; aquella não se póde dar sem o
consentimento do devedor, visto ser uma, divida nova em substituição
da anterior, que fica extincta ; esta, ao contrario, dá-se som o consen
timento, e até contra a vontade do devedor, porque é uma simples
transferencia do credito contido na obrigação feita pelo credor a um
outro. .

Mas, pelo projecto não se sabe bem o que se entende por «(, cre
dito» . Significa o direito do credor, resultante de uma obrigação
qualquer, ou, ostrictamente, o credito como titulo de uma prestação
pecuniaria ?

li,;
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N;;t expressno -,,- cpeclito -t--e se 4fé)ye, IJ,q fUenQ81 ~Q:p1n1'ehepder a
« acç!io QJ;l ó Ç(iri'lit,o a ella». Crf!rJitqrmn ª:ppr;l?qtip.ne nrm, M (q,rlt?trr?
ctcçijJi~q/'t?(r, {jzli pecuniqm çrerjirl~nmt, q~ri9mn~~ (j~dQrlS ex qzçq,@(Jt
causa debetui. -:. D. L, 50, t. 16, II. . .. "

O prpj~ct9 ~Ç1,mpem nAo gi:>; ê~ é QU não p~p:n.itti4f+ 1), cessão de
cliypitQs HtígipEi9l?, e, l1Q CiJ,130 affirrp~tiYOl q!laes ~~(:l1l0,$ e ep:! glJO cop,:"
qlçqes. . . .

Of': -,,-ç. F~, fl,n~ 1.q8psg,j C, L, art· !·paS sg ,; C, P"
a1'1. 785 sg.; ç. A., 8,1't. 3~& sg.: c, S., art. tS~§g.; p. C, n.,
art. 4~g sg ,: ç, Arg" art , ~. 468 sg .'; C. q1., art , ~. 901 Eig,

.Jfr J!.~r =lP'. - C~s$iwwrú{s ~s.tpr(l çred,itrm:.-..,., çe$si(Jn((,rius Z{#t~{1'

}1(,r{1 c,eden#:.;.
. Dítepe'(i.dr!nt,e aptiQ?1~S? qUfJJ in j~{(liçfum (hclzfQ{q! ~u'll:t, " mi-:
nime transferri ab eodem actore liceat, tanquasn si nillil f'actum sit
lite niliilominus peragendÇl- G" I, 81 t , 37, ~:~ I1?:iZ?ricp'Z{?1? actio
in bonis nostris non computatur. asueçuam litem .contestemur -
D. L 1. 10,28. .

. Nominis »enduor quidquid, vel compensatione vel exactione,
(ue1'it consecuius, interrum ort/:ptW'{! restituere compelletur-»- D., L
4. 23, § 1. .

- Si certce summce debino: dictus site, in eam summam tenetur
oenditor e-« Ibidem, 5.

- Venditor actiones, quam aduersus principalem reum hahet,
omnejus~ qu'od ex causaei oompetite tam aduersus ipsum 1'eU1n~ quam
adoersus intercessorem Iiujus debiti cedere debet, nisi aliud actum.est.
- Ibidem 23, jJ1' . .

- Emptori nominis etiam jJignoris persecutio prestare debet;
ejus quoque quod postea vendito1' accepti : nam bene/ic#17n uenditoris
prodest cmptore . Ibidem, 6; c" L 8, 'to 17, 4.

- Qzti nomen, « çuale fuit», vendidit, duntaxat ut sit, non ut
ccJ:igi etiam, aliquid possit, et efolum p1y::e~tqr(] cogitwr -,- 1) ~, 1, ~1, 1

t , 2, 7%, § ~~. . . . .

EnI CONCLUSÃO

Tal é o relatório que apresento á illustre Commissão sobre a
tarefa que me foi distribuída.

Fiel á regra que tracei ao encetal-a, evitei entrar em longas
consideraçães ou exposições de motivos sobre as diversas questões que
a matéria, a todo o momento, offerecia.

Parecera-me inopportuno, pela. natureza do trabalho, e dispen
savel, sobretudo, desde que este tinha de ser submettido ao juizo de
uma commissão cujos membros teem saber e luzes provados, de que,
aliás, carece o humilde relator. '

. Assim, pois.' na~ 11"w~li/icações ou add"itCl1!?entos, que jul~ue~ CO~l.,.
ycmc!1tc suggenr, limitei-me, apena;;, a indicar as razões que pa!"p!
ISSO tinha . .
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:' Preoccupei-me, principalmente, de verificar a~ disposições ana
'Iogas dos códigos ou de outros. trabalhos semelhantes, .que serviram de
fontes ou de aroumentos comparatioos áquellas que se' acham ado
ptadas no projecto.

, Finalmente, ajuntei os textos do direito romano, concernentes
aos diversos institutos. Ainda que outros pensem o contrario, quanto
amim, - estou convencido çleque o cotejo dos preceitos do direito
'Tomano com'as disposições do direito civil dos povos modernos é ainda
o meio'mais prompto e proficuo de apurar o acerto ou a' boa razão das
mesmas. E fiz as citações em original, porque receiei diminuir ou
'enfraquecer o vigor e a expressão dos alludidos textos, dizendo-os em
nossa língua, sabidamente escassa, e, pobre em comparação com a
riq~issima língua dos Romanos. - Faciant ~nelio7'a potentes.

Rio, março, 1901 .- Amaro'Cavalcanti.

PAREOER

DO

Dr. Fabio Leal

(DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS)

Projecto do Codigo Civil Brasileiro

Apontamentos pe,l's, !l, discttssão dos c~pitulos V, VI e VII do tit'",lo V, d,o
livro UI do projecto do Oodigo Gi'l'il, e emenâss B tl},il'esent!ll' {;, com
missão a.o Instituto d.a. Ordem dos Ad'l'ogo.d.os, POl' Fabio Nunes Leal,
membro do mesmo Instituto.

Ar~. 1.325 a 1.481

CAPITULO V

DA DOAÇÃO

À doutrina adoptada pelo projecto em relação á DOAÇÃO me pa
rece boa, não só pOi' firmar um systema liberrimp e desembaraçado de
formalidades e solemnidades extrínsecas, que nada garantem na pra
tica, como por traçar os princípios essenciaes para. o assentamento do

f· \\
',<1'
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instituto, sem deixar-se prender ú. sub-regras, minudencias e casos
particulares, que não satisfazem, nem esclarecem, tornando muita vez
perigosa a interpretação da lei.

Não fosse a impropriedade da phraso, a pobreza e pouca firmeza
">, da terminologia jurídica, o arrastado do estylo e não raro sua obscuri

dade e nenhuma elegancia , pouco teria a retocar neste capitulo,
tanto me satisfez elle em sua generalidade, doutrina e exposição syn
thetica .

.Talvez se pudesse dizer alguma cousa em relação ao enqua
dramento da DOAÇÃO entre os Contractos e muito antes da Successão,
com que tem tão grande connexidade; quando seria mais logico e
natural collocal-a, em titulo especial, em seguimento á Successão, como
ponto de transição entre ella e a matéria elos Contractos: o autor elo
projecto obedeceu á classificação admittida em suas Preliminares.

Si compararmos a doutrina e o systema do projecto com a dou
trina e o systema das legislações dos paízes mais adeantados, verifi
caremos a superioridade do projecto, já como synthese da matéria, já
no conjuncto e harmonia de suas disposições, já como depuramento de
regras e preceitos secundarios e prejudiciaes, pelo casuistico de seus
dispositivos, que difficultam a applicação, sem conseguirem abranger
os casos todos, que surgem na vida pratica.

O projecto traça as regras gemes, e estas por si sós habilitam a
direcção completa no assumpto ,

Quer a legislação franceza, já bastante liberal e baseada no direito
justinianeo; quer a italiana, mais moderna, mais adeantada e ainda
mais livre; quer a portuguesa, vasaela nos mesmos moldes, embora
casuística, nenhuma comporta comparação com o projecto, que a. todas
ellas sobreleva em harmonia de doutrina, na restricção aos principios
mais essenciaes e superiores do assumpto, não perdendo por isso a
comprehensão completa delle. A analyse dos artigos fará verificar o
que levamos dito.

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

(Arts. 1. 325 - 1. 341)

Art. 1. 325. -- O projecto difine a DOAÇÃO:

. « Considera-se doação o acto entre vivos, pelo qual uma pessoa,
por liberalidade, transfere de seu património uma cousa jJm'a com ella
auqmentar o de outra, que concorda em acceital-a.»

Emenda.
- Considera-se doação o acto entre vivos, pelo qual uma pessoa,

por liberalidade, transfere todo ou parte de seu património a outrem,
que concorda acceítal-o,



te qdd; dH;; Ft;; lWi; sHi -:.« déptiui1je ddW&ii&tilEIPt &t Ü:rfJvd6ii,1J1eri:(MH i; •••
GÔd. Clt.It.; !iH: LO:j(J::": fé si sptigliit âttliii:Jmerité M iíirévéicaUiliiieiitê ili ..
Cod. Civ, Port .. art. 1.452,-« A doação é um éorítracto: .; e art: L453: Or(L
L. 4, Tit. 62; L. de 22 de setembro de 1828; L. 35., Cod: de donat ,»

doa9~ã~,~i ~~I:R~~sd~~el'%i~1.d:)~l~c~)a~~mlt6~iOad~bd~&d~i~lS;°ri1b
a1Hlinger umá Ou mais partes detle, como a expressão àiigiiúmiâj~ i

q~~r, .g,iz~r aq~~'f:sqen~a1~, quando J?~~\e, bem a,coMecer q11(3 ?, SloriâiiiHo
l1enhum patrmiomo tenha na occasiao da. cloa~ão . Á. <;letimção. elo su
bsiÜuii'\(o .é mais éorrêdá, não só,rió fundo, como nâfói'mà. Ncnl1ilni
dos codigos oits. seexpi,lri:id:nie1hoi;, sei}clo mesinó foi'~aaas ,ás signi~
:fieàçoes das palavràs aclíltJllement etÍ1'1'éVoéab/einéni do C; F., e
attualmente ,et 2Í'revocabZtmeiite do c. h. ,"-- dadas p~lós glosadOl:es,
O C; P. éonsidera,:çta definiçãO, ~ cloàção como um éàiiti'aélo, qtiiii1dó
em si e ern sua oi;igem é um àdo.

" Art; 1,326 (transferimos para este numero o art. 1,327 do
projecto, que deve anteceder áquel1e por sua materia , Invertemos
apenas 11 ordem e assim, osanelyaaremos.] ,'"

O corpo do art. 1.327 do projocto é conservado, devendo ser
supprimida a 2" alinea -" « E' liberalidade o excesso do valor doado
sobre o do encarqo ou dos seroiços» ,

Cod -, Cív. ti., art. 1.051; Coei. êiv. Port., arts. 1.454 e :1.4:55.

, Não, há, razdo qilÉi justlfiqu,e" em ,üm. código, estas aíineas explica
~i.vàs, quandO não timlifl,inpór fim,evitar urna duvida seda; e nem se
diga qiié foi coin o iíiliíito ele evità.i· os impostos, pôi'que estes sempl;ü
se pagam, quer nas doações por simples liberalidade, qiier nas i;emu:"
neratorías por serviços, que são verdadeiras dações em paçamento,
quer em outras quaesquer. Não foi também escripta aquella alínea
para firmar a noção precisa da doação, porque, no corpo do mesmo
artigo dá °projecto sempre o caracter de liberalidade a toda a espécie )
de doação, sem differenciações danatureza dellas, tornando-se, por-
tanto, inutil a alínea. O C. P. não considera -'- doação - a ONEROSA,
sinão na parte excedente ao Yf1lor dos encargos, pelo que, com razão
incluio no texto o art. i, ~ 455 ; ,a.Q passo que o projecto , que da a
toda dbaçrto o cál'atter, de liIJeVâliclâile, serh Ntl:;ão lhseriü aquolla
aliiiea, que propomos. ~ê.ia ,elil11ii1atla 1501' inútil eociosa.

Art. 1.327 (1.326 do projecto). ,,' ,
:- « O doadorpode fix,"!-r prazo para que o donatarió éÜ.íCl~ü'e si

à~êéitíi oH nãb a. d(jáçãO. Si o él6nataHó, scíenteâd pHizo, deixal-o
pã~sâi; sefilazêil tlêêlárâç1Ío, éntenUe-se qUê ô acéeitólI, si a dOâçkb nào
fór' sujeita a encargo» .



Emenda:
« A élôáçãô, nttó stljt:ütâ a m1cai'gd, ifidepende de declarâção de

acceitação por parte do donatario para inteira validade ,

. God....Civ, Port., art. 1.478; Cod. Civ, Fr., art. 932'; Cod . Civ, It .,
árts. L057 e 1.078.

. Para que estabelecer a faculdade de fixação de prazo para accei
taêão, qilandb dispeúsà o artigo â declrti'açíicJ da mesrtra ? O pj'azo só
corre da sciencia do donatário, e sciente elle, não precisa declaraçãõ
expressa para firmar a doação - para que, portanto, esse dispositivo? !
Para recusa da. acceitação ? Essa sempre se poderá dar, á vontade do
donãtario ; nada prohibe, entretanto, ao doador de estabelecer a con
dição da acceitaçâo ~Xp?'~ssa para f1 validade ,eladoação, é dentro de
um pr~zo deter~inado, Para que dispor sobre ISSO então, sem a menor
necessidade? E' ocioso,

Quanto ás doações sujeitas a encargo, bem j é essencial cond~çã.o
ti, expressão da acceitação, O C. li". exige a acceitação como condição
absolutanienteneoessaria á. exisiencia ela doação, e bem assím o c~ It.,
e quasi nos mesmos termos.

Art, 1. 328 (como no projecto).

üod. Civ. P01't.; art. :1..457.

Este artigo é copia do. art .. 1.457 do ê. 1). com melhor dicção.
Ápenas, no paragrapho unico não foi feliz a troca ela locução. adverbial
- « depois da» ~ pela preposição~ « jJO?'» Os CC. FI', e It . tratam o
assumpto deste artigo nas disposições successol'ias,.semnotal-o na parte
propriamente das doações, convindo notar que 9 C. FI'. trata mistu
rad.amente da doação e successão. Dahi a falta de correspondencia do
arngo daquellecodigo . '.'

Art. '1.329 (como no projecto).

Cod, Civ. Port., arts. 1.458 e 1.459; Cod, It ., art , LOBO; Cod, Cív, Fr .;
art. 931.

Este artigo está muito bem escripto, claro c resumido. Superior
ao C~ P. 11<1 fórrna, é melhor que os CC. Fr . c It , no fundo. O C. It ,
exige acto publico para a validade da doação; ti F1'., que seja elle
passado perante notaria. Os interpretes destes CC. entendem que elles
não se referem a todas as doações, mas a todos os actos que traçan:
em si uma doação, e affirmam serem COlDll1Ul1S DOS dous paizes as
doações manuaes ou Ieiias ele mito Ú nulo, Pelo pi'ojecto fica clara e
expressa a questão,
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Art. 1.330 :
«Si a doação fór feita a pessoa p01' nascer, compete a seus paes o

direito de acceital-a. ) .
Emenda:
A doação feita a nascituros precisa da acceitação dos paes destes

para a sua validade. . .

Cod. Civ. It., art. 1.059; Cod. Civ. FI'.• art. 906; Cod. Cív, Port ., art.
1.479.

A expressão P01' nascer é inutil neste caso, desde que temos o
vocabulo proprio - nascituro -, de uso geral e de significação [uri
dica conhecida.

O C. It , estende o direito de acceitação aos avós ou descendentes,
o que póde dar origem á questão, e é, em todo caso, uma invasão
ao patrío poder. O nascituro tem pelo menos a mãe viva, ao ser feita
a doação, e permittir que um qualquer ascendente do nascituro in
tervenha, é desconhecer o patrio poder, que pela nossa lei pertence
tambem á mãe. Os CC. FI'. e It. exigem que os filhos nasçam vivos
para tornar-se effectiva a doação.

Art. 1. 33'1 (como no projecto . )

Cod. Civ. Port., art. I .478 (abre excepção ao principio que estabelece no
art. '1.465, no qual imita os CC. Fr , e It.)

Talvez fique mais elegante, pelo menos, empregar o verbo
poder - no indicativo presente. Os CC. FI'. e It. não admittem a hy
pothese geral, como o quer o projecto ; exigindo a acceítação expressa
e estabelecendo designadamente as pessoas que podem supprír a in
competencia dos doados para acceitarem, não podiam estabelecer esta
bellissima regra. O C. P. os imita.

Art. 1. 332 (como no projecto , )
Nada ha a alterar, tendo sido esta regra do nosso direito e dos

nossos habitos , Esta presumpção cede á expressa disposição, na con
stituição da doação, na parte dos bens de livre disposição.

Art. 1.333:
- « Si o doador prometter uma subvenção que tenha de ser

dada por prestações periódicas, extingue-se a obrigação por sua
morte, salvo prova de vontade contraria. »

Emenda:
« A doação, sob a fórma de subvenção por prestações, se extingue

por morte do doador, salvo determinação expressa deste ».

I ·i:
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Não cogitaram os CC. cits. da especie, aliás, natural e commum.
Alterámos a redacção por; não nos parecer elegante, nem precisa.

Art. 1.334. (Como no projecto).

Cod, Civ. It ., art , 1.062; Coei. Cív, FI'. , arts. 1.087 B 1.088.

odispositivo do artigo é perfeito e de accordo completo com a
orientação do projecto . Com razão preveniu elle a dispensa da accei
tação da doação, que parecia necessaria á vista de outros dispositivos
anteriores. Fica assim a effectividade de taes doações apenas depen
dente da realização da condicional, que é o casamento. O C. P.,
tratando de hypotheses de doações em contemplação de casamento,
não previne o caso deste. artigo, talvez, por exigir sempre a accei-

. tação expressa para a validade das doações, a não ser nas puras,
feitas a pessoas que não podem contractar (art. '1.4.78). Os CIO'. FI'. e
It. fazem excepção á exigencia da acceitação expressa; sendo que
este, no 2u.. alinea do 'artigo, foi traduzido quasi literalmente para o
projecto ,

Art. '1.335:
- « O doador póde estipular que os bens doados voltarão ao seu

patrimóniopremorrendo o donatário (o mais como no projecto .)
Emenda:
- « O doador póde estipular que os bens doados voltem ao seu

patrimonio, si o donatario morrer antes delle» .

Cod. Civ. u., art. 1.071; Coe]. Civ. Fr., art. 951; Cod. Civ. Port.,
art, 1.473.

Esta redacção é ela Comrnissão de Revisão, que emendou para pelor.

Art. 1.336 (como no projecto.)

Cod. Civ, Port., art. 1.460; Ord. L. 4, tit, 70, § 3.

Esta disposição é reproduzida do nosso direito, em sua inteireza
e perfeita concepção. Ou devido ao nosso caracter ou á educação, ou
ainda ao meio em que desenvolvemos nossa actividade, não é raro
vermos desses desprendimentos irreflectidos dos bens da fortuna, pre
judiciaes á normalidade da vida. Os CC. Fr. e It. não previnem o
caso, talvez com razão, perante os habites e a educação elos' povos
para quem legislaram.



AH. 1.336.A: (áêch~sCilIÍ(j) . Ê! niilld a dbãção sób 6Ólldiçft.o ím
possível, c6n:thlÍ'ia li lei ou aos Íions cdstú:i:bljs.

Cod, Cív, H., àrt. 1.06:> ; Cod, Civ. Fr., art. 000.

, ,~~ta ,?i~p,~~içã?,,~~~. p~rec~u necessaria , e)?or ,~s~9 a!1doptamo~s,
de accottto ctJm a noç~o do Cotl. It. Nos testiin'ienios, em !:Íúé ml(~
saô ohvitlds os .B~hefiéiados;na(j "pbdt:\tll e~Ws pai'tWljJar dá íi1têi1ç:1o
HfpHfvrtda tId têstàddi'" de ir ae. ei1côiiti'b ás icisriUWra~s" êlvis e poll:. ,
ticas; pelas tóndi~ôesib:rp(jssiveis, ctiiiti'a àS leis e os boiisédSWii1e~ ; (
nenhuma culpa se lhesp6de atti'ibuir, c, ptWt~11tb, hão tia j'a:zho ijalil1
pti:hil'.ós; e bastá têi" cóiilÔ não esci'iptas táe~.clitUsu1as, cleixaht1tJ eni '

. vi~ói' os ]jeri~fi~i9s , -- rias ~alal'çõ~s,. d castl é div13rs
t
'ti ; o tlanâtàtib pál'- ,

ticipa, pelá atc(3Itaçãb dàqueâ iiitenção r13jrovat a ê devesoííref as
coriSêeplíJnc1áS de seu aetd,pêi'deiielb tis .' oa.ttoes, Í'eljUtcttlas, então, "i

ilúllas. Nos testitÍnentos, pela solemríidâdé do iÍlbti1ehto, em. que o
pensamento dti moNe iji;eocbtipa o iestãtkn', tião é prêsumivel o pi'o
posito de estabelecer taes condições, antes se deve crer que si se iiíi....
miscuiram ás suas disposições taes condições, foi por simples erro ou
perturbação-mendum, na phrase de Ulpiano . O C. Fr.reputa não
escriptas taes condições, danelo inteira validade á doação, ao j)asso que
Ü1)8 Mntl'áCttJs ella~ produzeín complêta iiülUdcttlê (hft. 1.112),pbrque /.,
nestes i1ãt:I pi'edomiim a i11ttlnção ela lihêí'ãlidadé, t\ôíiio tlaqdelltt .

. Árt. 1.337 (como no projeoto.) (

Cad; Civ. n., arts. .1.091 e 1.096; CaeI. Civ, Fr" arts. 02011 930; Cad. CiV/
Port., arts. L 492 li. 1. 505. . )

Eis a matéria da inolflciosidade tratada e resolvida completL
mente, e collocada onde deve ser, entre as nullidades, e não entre a$
reooqações, /

O C. It , trata do assumpto sob a denominação de Bidusioni delle
Donazioni, em capitulo especial; o Fi;. faz do J1i.ê~rrlo mõdo . , . 'i

Parece ser suffíciente estabelecer no capitulo das, Doações o qqe
ficou dito no art , 1.337, deixando o mais para o elas Successões. I

, O que se precisa saber aqui é °valor das doações que invadem ou
excedem o direito ele dispÔr por testamento, visto como a disposição
dós bens ainda soffre , infelizmente, restricções em nosso direito. \

oc. P, se occupa longamente da reducção, figurando varias eSr
pecies ele casos, para solvel-os. .., (

Pelo 11OSS0 art. 1.337, parece claro Cf-q.e, havendo mais de uma
doação, devem todas soffrer proporcional reducção, a tornar completa
a legitima. A precedencia do acto beneficiário não indica prefe
rencías.



Art. 1.338 :
~ «A dtlâi;ãO dÔMi1jugê adultero aJ~~li cliiripliê~j3ôtle,serctnnul

lddtt pelo outro ttitljtl!5e ou PÔ!' seus ltâtleiHj~' até qü'àt1'(j ànnos depdis
de dissolvido o matrimonio »,

Emenda:

- « São nullas as doações feitas pelo bblijuge ádtiltei'd i:t seu cum
plice , Esta nullidade, porém, só póde ser declarada a requerimento da

J mulher do doador ,ou dos herdeiros leg;itirq,at'ios, della , não podendo,
todaviâ, â t;espectivá âcçãõ,sei' ititl3hfada sifi&ü dentro ete doris annos,
depois de dissoívido o iuiÜi'in'iôi:iib li.

Cod. Civ. Port., art. '1.467.

A palavra - o:ulorgar (que é da Commissão Revisora) tem signi
ficação natural e .i uridica diversa da que lhe empresta o projecto.Qu
torqar é consenti}', da)' poderes; perrnittir, autorizar e :[UtO esteiuler,
dar, O C. P. exige declaração expressa do doador para se dar o direito
de accrescer nas doações conjugaes.

Art. 1.340. (Como no projecto).
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Art. 1.341:

~ 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, o Ministerio Publico póc1e
exigir sua execução, depois da morte do doador, si antes não o tiver
feito em vida.

A emenda é apenas de redacção ,
Emenda:

- Odonatario é obrigado a cumprir os encargos da doação.
l Si o encargo fôr de interesse geral e não tiver o doador em vida
exigido sua execução, ao Ministerib Publico compete promovel-a.

SECÇÃO Ir

REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO

Nesta secção tivemos necessidade de fazer uma refusão das dispo
sições antes, para dar a estas uma ordem mais natural e scientifica,
attendendo á correspondencia e mesmo ás dependencias elos assumptos,
do que para corrigir-lhes a fórma e dicção, embora sob este ponto ele
vista as retocassemos levemente, para maior clareza e segurança elo
sentimento jurídico, expressado nos variados dispositivos.
l Excluímos, entretanto, disposições ou já tratadas anteriormente ou
de que se occupa o projecto em outros capitules, c a que forçadamente
se subordina a espécie analysaela, não deixando, comtudo, de preencher
omissões que se nos figuraram perigosas. Esta secção é quasi exclu
siva .da Commissão Revisora. O Dr. Bevilaqua limitava a revogação
ao caso de ingratidão e dispunha bem sobre o assumpto .

Art. 1.342. A doação é revogavel, além dos casos em que o é
qualquer' coruracto :

1°, por ingratidão do donatario ;
2°, por inofficioaidade.
Art. 1.343. A superveniencia de filhos-legitimos, ou daquelles

a quem competir legitima, annulla de pleno direito a doação, si o
doador ao tempo delle não tinha algum filho ou descendente.

Art. 1.351. A doação onerada com encargo poderá ser revogada
por inexecução delle, desde que odonatario estiver em mora .

Emenda aos tres artigos, fundindo-os em um :
- A doação é revogavel:
1°, por inadimplemento das condições com que foi feita;

'..,
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2°, por ingratidão do donatario;
3°, por superveniencia de filhos com direito á legitima.

Cod. Civ. Port., arts. 1.1:82 e 1.483; Cod. Civ. Ital., arts. :l. 078, :l. 083,
e j .080.

Destes tres artigos do projecto formamos o art. 1.342, como deve
ser. O art. 1.342 do projecto é cópia do C. P. , com leve alteração.

Desprezámos como causas de revogação das doações - os casos
em que o são quaesquer coniractos - por não constituírem taes casos
uma especialidade das doações, e não estarem estas sujeitas aos prin
cipios geracs, que regem e regulam a matéria dos contractos ; sendo
ainda para notar que nem todos estes casos podem alfectar as do
ações.

1 .°A falta do cumprimento ou inexecuçâo de um encal'go, esta
belecido em uma doação, como verdadeira condição resolutiva, não
podia deixar de figurar entre as causas de revogação do projecto, desde
que, pelas condições especiaes do assumpto, era essencial prever, na
lei, as consequencis de tal revogação. O projecto reconhece a neces
sidade de especificar o caso, o que fez no art. 1.35'1, sem razão des
tacado dos outros casos previstos no art. 1.342, mas nada disse
sobre a liquidação final da revogação e suas consequencias.

Corrigimos a deslocação e supprimímos a omissão no logar com
petente.

2. ° Acceitámos o caso da 'ingratidão do doruuario, como motivo
de revogação da doação, que se justifica até certo ponto, e é reconhe
cida pelos CC. modernos, mas tivemos de excluir o n. 2 do artigo
y a inofficiosidade - por havermos concordado com a doutrina do
drt , 1.337, já analysado, que por si só satisfaz o caso de direito a
firmar, considerando nulla a doação na parte em que excede a porção
que o doador poderia dispôr por testamento, no momento da doação,
como se vê da analyse do art. 1.337, legar competente.

3. ° (art. 1.343). Incorporamos entre os casos de revogação a
superoeniencia de filhos, dando melhor e mais succinta rcdacção, a
qual, entretanto, abrange todas as hypotheses. Dizer, corno o fizemos
no n. 3 do artigo emendado, sob n. 1.342, superoenicncia de filhos
com direito á legitima, é não s6 estabelecer a revogação das doações no
caso de virem filhos de casamento já existente ao tempo da doação,
como no de filhos de casamento posterior á doação, e no de legitimação
por subsequente matrimonio, ou por escriptura publica, e abranger
em uma phrase concisa todos os casos admttidos para o eíleito. Dados
assim os casos de revogação da doação, pela mesma ordem, vamos
especificando as condições e consequencias jurídicas de cada um, para
afinal accrescen tal' as regras geraes que alcançam a todos elles.
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Art. 1.343. (Tendo incorporado p deête l~p.m~rQ no artigo ante
cedente, ap.royeit~rp.9§ (} rp.eF\mq numero p,éJ,rÂ' çHspQ~i9~9 npya, p,eces
saria e não cogitada no projecto).

- Verificada a condição resolutiva de falta do cumpri
mento do encargo imposto pelo doador, voltam as cousas
doadasa este, livres de qualquer ouusimpostos pelodonatário,
ficando aosterceiros prejudicados o direitode exigíremdeste .
as indemnisaçõesqus lhes competirem.

9s ~wts.. 1. 34ij, f1 i.347 tomamos ns. 4.348 e 1.350, papª, serem
coIlocados depois destes que recebem aqueIles numeros, por amor ao
methodo, ~ lwa coHoca"çgp ga.s materifl-$ i Ass.im ~emPs:

1\.).'t. :l ~ aH (1·34~ 40 prpje.pto).

Cod. Cív. Port., art. 1.. 448. Cºc1~ Civ, It., ar~. 1,Q&~. çoiJ. Çjy. Fr., p,rts, Qà.:~e 957. . .. . . . ... ,

Cod. Cív. Port., art. 1.491. Cod. Gív. It., art. 1.082.

A-rt. 1. 346 fI. 348 do projecto. )
- « O direito de que trátau artigo preç;qdqpt9 não se tra1lsmítt(3

aos herdeiros do doador nem attl'l?ue o~ do dqn,.atariQ ; n1fI,$q~fes pqçlf)m
proseguir na acção iniciada pelo doador, EJ f,()ntra q~.herçleiro$ dodona
tario póde ser continuada, si elle fallecer çlepois de cql1testa"QFt a lide» ~

Erp.eD,.da: .
~ « A acção da revogação da doação, por ingratidão, não pódo

ser intentada contra os herdeiros do donatarío ingrato] nem se trans
mitte aos herdeiros do doador; salvo si, iniciada por este, já se achar
contestada a lide ao tempo de sua morte. .

Coc1, Cíy. Port,,·;),I't. l.MJIj,. Cpd. Cív. It., art. 1.082.

NãO sq O termo q;ttingç :n;J,o écarrscto (3 nem representa, com fide
H4l1,de, ~ e~pre~sftq j1.J.riçHcq. CQ!J10 no segundo periodo.vo determinativo
,..-,. esses -,.- está (3vje!(3nteme11tqcp;'1J,dQ, pois esses só se póde referir aos
hel;deirqsçlo4p:n~t9;rj()~ qll.q,lll:].O pelQ ª,l?BUmpto se verifica que devia .'
referir-se aos do doador, e então - aquelles - deveria ser o deter
minativo certo.

\ ~,t



Ar t . L 347 (1. 349 ~10 proje.cto).

Art. 1. :348 (1. 3M do projecto).

(:04, Civ. Port., 'wt. 1, 3.8!~ - (JG~1. Civ , Ir" il-rt. 1.039.

Alterem-;so f}pel1R-~' visto 11, mudança de collocação, ~s pallJ,vr11.s
- essa causa --'-pelas - por superoeniencia de filhos.

Art. 1. 349 (1. 350 do projecto).

Cod. Civ. It., art. 1.087.

Eliminámos as palavras - por ingl'aticlão - porque entendemos
que, em qualquer dos casos mencionados no artigo, não ha razão que
justifique a revogação da doação. No projecto Bevilaqua se compre
hende essa especificação por ser - a ingratidão - o caso unico de re
vogação, mas transferido o artigo pama secção reformada e accres
centada pela Commissão Revisoria, houve descuido de conservar a
mesma redaccão ,

Art. 1 .350 (~ .345 do projecto).
Eliminamos tarnbem aqui as palavras - P01' ingl'atidãq - para

tornar extensiva a prohibiçáo a todos os casos de revogação.
Proponho, pois, que seja esta a redacção a dar ao capítulo:

CAPITULO V

DA DOAÇÁ.o

s~Cç:ií.O J

Art. 1.325. Considera-se doação o acto entre vivos pelo qual
uma pessoa, por liberalidade, transfere todo ou parte do seu patri
monio a outrem .

. 'Art.. ·1.326. A doação não perde o caracter de liberalidade por
ser feij;a em contemplação do mérito do donatário, ou em remune
ração de serviços prestados ou si fôr gravada de algum encargo.

AH, 1.327. A. doação não sujeita a encargo, independo de de
claração de acceitação por parte 40 donatario para inteira validade ó
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Art. '1.328. A doação, que tiver de produzir effeito por morte
do doador, tem a natureza de disposição de ultima vontade, e fica
sujeita ao disposto no livro IV, tit. III, deste Codigo.

Paragrapho unico . O disposto neste artigo não abrange a doação
para casamento, ainda que tenha de produzir effeito depois da 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, fór immediatamente seguida
de tradicão .

Art'. 1.330. A doação feita a nascituros precisa da acceitação
dos paes destes para sua validade.

Art. 1.331. A's pessoas que não podem contractar é facultado,
não obstante, acceitar doações puras.

Art. 1.332. A doação dos paes aos filhos presume-se adeanta
monto de legitima.

Art. '1.333. A doação sob a fórma de subvenção por presta
ções se extingue por morte do doador, salvo determinação expressa
deste.

Art. 1.334. A doação feita, em contemplação de casamento fu
turo 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, só ficará sem efleito, si o casamento não se
realizar.

1\..rt. 1. 33~). O doador póde estipular que os bens doados voltem
ao seu património, si o donatario morrer antes delle.

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' nulla a doação sob condição impossivel, con
traria. á lei ou aos bons costumes.

Art. 1.338. E' tambem nulla a doação na parte em que exceder
a porção de que o doador poderia dispor por testamento, no momento
ela doacão .

Ai-L, 1.339. E' nulla a doação feita pelo conjugo adultero a seu " :,1
cumplice. Esta nullidade, porém, só póde ser declarada a requerimento
ela mulher do doador ou dos herdeiros legitimarios della, não podendo,
todavia, a respectiva acção ser intentada sinão dentro de dous annos
depois de dissolvido o matrímonio ,

Art. 1.340. A doação feita conjunctamento a diversas pessoas,
sal vo declaração em contrario, considera-se feita por partes iguaes a
cada uma.

Paragrapho unico , Si os donatarios, porém, forem marido e
mulher, se dará entre elles o direito de accrescer.

Art. 1. Ml. O doador não é obrigado a pagar juros moratorios,
nem é sujeito á evicção, salvo a disposição do art. 357.
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Art. 1.342. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da.
doação. Si o encargo fôr de interesse geral e não tiver o doador exigido
em vida sua execução, ao l\1inisterio Publico compete promovel-a ,

SECÇÃO Ir

JWVOGAÇÃO DA DOAÇÃO

A.rt. ,1. 343. A doação é revogavel:

'10, por inadimplemento das condições com que foi feita;
2o~ por ingratidão do donatario;
30 , por superveniencía de filhos com direito á legitima.
Art .1. 3U. Verificada a condiçãoresolutiva. de falta de cumpri

mento do encargo imposto pelo doador, voltam os bens a este, livres de
quaesquer onus impostos pelo donatário, ficando aos terceiros o direito
de exigirem deste as indemnizações que lhes competirem.

Art . 1.345. A revogação por ingratidão só tem cabimento:
1. o Si o douatario attentou contra a vida do doador;
2. o Si commetteu contra eUe offensaphysica ;
3. o Si injuriou gravemente ou o calumniou ;
4. o Si lhe negou alimento, estando necessitado e podendo

dar-lh'o,
Art. 1.346. A revogação por ingratidão deve ser demandada

dentro de um anno, n contar do momento em que o doador tiver conhe
cimento do facto que a pode autorizar.

Art. 1.347. A acção de revogação de doação,por ingratidão, não
póde ser intentada contra os herdeiros do donatario , nem se trans
mitte aos herdeiros do doador, salvo si, iniciada por este, já se achar
contestada a lide ao tempo de sua morte.

Art. J. 348. A revogação por ingratidão não prejudica os di
reitos adquiridos por terceiros, nem importa obrigação de restituir os
fructos percebidosantes da contestação da lide, más sujeita o donatário
a pagar os fructcs posteriores e o valor médio das cousas que não puder
restituir em cspecie .

Art. 1.349. Revogada a doação por superveniencia de filhos, os
bens doados revertem, livres de encargo, e com os íructos, desde o
nascimento dos filhos.

Art. 1.330. Não estão sujeitas á revogação as doações pura
mente remuneratórias, as oneradas com encargo, as que se fizerem em
cumprimento de obrigação natural e as feitas para determinado casa
mento.

Art. 1.351. O direito de revogar as doações não póde ser de an
temão renunciado.

c. c. - VoI. lI. 2\)



CAPITULO VI

DA LOCAÇÃO

8ECÇAü I

DISPOSIÇÕES GERAES

A parte relativa á locação de serviços foi ampliada largamente
pela Commissão Revisora do: projecto Bevilaqua, e incontestavelmente
melhorada, seja na maneira de exprimir e na clareza, seja no methodo,
tendo mesmo procurado completar o assumpto. ,

Entretanto, parece que alguma cousa passou despercebida, quer
por não tratarem os CC. das outras noções da matéria a que nos vamos
referir, occupando-se della em leis especiaes ou nos CC. Iluraes, quer
pelo desconhecimento da necessidade de preceitos especiaes sobre ella,
que, aliás, tanto importa ao ramo mais desenvolvido da actividade na
cional- o rural.

E' verdade que no projecto existe um capitulo sobre a « parceria
rural», e talvez que, com as disposições geraes sobre a « locação de
serviços» e com os preceitos referentes á. II parceria», se contentassem
o projecto e a commissão, e que, considerando a II parceria» mais
uma especie de sociedade do que um ramo da locação de serviços, a
relegassem para logar mais apropriado, entre as diversas espécies de
sociedade; porém, ele certo, essas considerações, com o que nos 01Ii}
rece o projecto sobre locação de serviços, não nos satisfazem, pois que
é sabido que se não devem limitar a esses os preceitos referentes aos
serviços ruraes, como que ha muito de especial nelles, necessitando
menção á parte, porque, além dos serviços agrícolas geraes, tem o paiz
o serviço rural especial da cultura' de plantas vivazes, como o café, que,
em muitas de suas faces sahe fóra do salariado e mesmo da locação de
serviços ruraes communs, sem entrar, comtudo, na parceria propria
mente dita, determinando por isso a necessidade de ser regulado por
disposições especiaes. '

O serviço rural por si mesmo, e em sua generalidade, precisa ser
regulado pelo C. e muito principalmente desde que a Commissão Revi
sora deu o desenvolvimento de que fallámos á locação de serviços:
além disso, temos a especialidade da locação de serviços ruraes por
jJartilha de[ructos cultivados, que é uma especie sui qeneris, só nossa,
não, sendo nem a locação de serviços geral, nem uma verdadeira pm'
Geria 1'itral, faltando os requisitos desta, que, além de ser uma es
peCiede sociedade, participa da n~t\lreza da locação de serviço e dos
contractos de arrendamento, quando o que temos não se approxima
siquer dos preceitos ~este., Olocador dese~vfRo?por partilha.defructos,
como se dá entre nós, não ,l'ecebe a propriedade rural",' a herdade,
para adminístral-ae trabalhar nella com seus 1'ecw'sos. d,e explol;açãoí

( I" ! •
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mas em determinado numero de plantas feitas e em via de producção
para as beneficiar, elle proprio, e colher, repartindo os fructos, em
certa proporção, como pagamento de seus salarios.• e nada mais. Ora,
ninguem dirá que essa é a parceria, contracto de arrendamento míxto
11 outras especies, com partilha de todos os fructos da herdade entre o
colono parcíario e o proprietario, com todos os encargos, obrigações e
consequencias da administração da herdade rural, de que fica o colono
parciario de posse; largos deveres de gereneia e emprego de todos os
meios de execução da maior producção. Na especie, vulgarizada entre
nós, a obrigação unica do colono pareiario é a boa cultura das plantas
designadas, a qual se restringe quasi exclusivamente á carpas e á co
lheita dos fructos dessas mesmas plantas, entregues, no campo ou nos
terreiros, á partilha, nada tendo o colono com a herdade, nem o pro
prictario parte nas outras culturas, que lhepermitte fazer.

Dahi a necessidade de prover o novo Cod. ele disposições regula
deras da especie e por isso aventuramos a leüra TI ela secção IV do ca
pitulo VI.

Entendemos igualmente dar as regras geraes a que se acham sub
ordinadas ás diversas especies de locação, creando as DISPOSIÇÕES GE
RAES, por amor ao methodo por nós adoptado, que torna as materias de
cada instituto jurídico harmonicas, na sua generalidade commum,
para depois apparecerem as diíferencíações, que caracterizam cada es
pecie. Naquellas, mesmo, fizemos subdivisões necessarias á clareza e
boa intelligeneia da espécie, e introduzimos todas as fórmas de segu
rança para sua effectividade, não creando um direito de princípios me
ramente abstractos, antes procurando concretizar os casos, toda vez
que foi possivel, sem sahir da esphera do direito propriamente su
bstantivo.

Além dos serviços agrieolas, accrescentámos o operariado; que
.merecia referencias e disposições especiaes, não previstas com clareza
na nossa legislação, sobretudo em relação á responsabilidade dos
patrões pelas inhabilitações dos operarios nos serviços.

Alterámos muitas disposições e varias redacções por discordar
já da doutrina, o que em notas explicamos, já da redacção, que
corrigimos.

CAPITULO VI

DA LOCAÇÃO

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. (1.332 do Proj.) O contracto de locação tem por objecto
as cousas e os serviços, sendo a obrigação contrahida pal'l:j. o· uso
e gozo daquella, por determinado tempo e mediante uma retribuição
periódica, chamada aluguel ou renda; e a contrahída para execução,
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destes, por certo tempo ou para certo trabalho ou obra, e mediante um
preço ou salario ajustado.pelo tempo ou pelo trabalho empreitado e feito.

Cod. Civ.It.,arts. 1..568 a uno; Cod. C. Fr., arts. 1.708 a 1.711;
Cod. Civ. Port., i. 595 a L 605.

Locatio conductio est conoentio [aciendi vel fruendi aliquid,
certa mercedi, dizia o direito romano, abrangendo no mesmo enunciado
as diversas especies de locação e dando dellas a noção completa.
Tratando o Proj. de cada especie, em secção separada, como, aliás,
devia fazer para boa ordem e clara exposição, deixou, comtudo, como
seria para desejar o tivesse feito, de dar a noção geral do instituto
jurídico, que analysamos, mostrando que, embora variando em suas
especies, nos fundamentos é sempre o mesmo, obedecendo a uma
mesma orientação, subordinando-se, na essencia, aos mesmos pre
ceitos gemes.

Para attender ao methodo que temos seguido no estudo da parte
do projecto, que nos foi distribuida, tivemos não só de alterar a dis
posição das matérias, como de accrescentar este e outros artigos de pre
ceitos geraes, applicaveis a todo o genero, e ainda outros, nas secções
especíaes, para tornar completas as disposições necessarias ao instituto.

Art. O contracto de locação póde ser realizado independen-
temente de escriptura publica ou escripto particular, mas a prova
da existencia delle, em juizo, só se pôde fazer por testemunhas,
quando já tenha tido principio de execução.

Cod. Civ, Fr., arts. :1.,14 a L/lU.

Art. Na falta de contracto escripto, se deverão atteudcr,
para a solução das duvidas, na execução da locação, aos habitos, usos
e costumes do legar, quanto ao tempo e ás condições gemes: e quanto
aos aluguéis ou rendas, salários e valores das obras, ao que fôr
apurado pelo exame e laudo dos peritos.

Art. Podem locar todos os que podem contractar e dispor do
uso ou fruição da cousa locada.

Cod. Civ. Porr., art. 1.597.

Art. O preço da locação pólio consistir em certa somma de
dinheiro ou em qualquer outra causa que o valha, comtanto que seja
certa e determinada.

Cod. CiL Port., art. 1.603.

Art. A locação pode fazer-se pelo-tempo que aprouver aos
estipulantes, salvas as restrícções da lei.

Cod. Cív. Port.,art •. :1.600.
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Art. O contracto de locação se resolve pela perda da cousa
locada e por falta respectiva do locador e locatario e de cumprimento
dos compromissos.

Cod. Civ, Fr., art. 1.741; Cod. Civ. u., art. L:Hl:j,

Parece foram prevenidos, nestes artigos, os preceitos geraes
necessarios á orientação do instituto das locações. O mais são deter
minações particulares de cada cspecíe, Sendo, entre nós, geral o uso
das locações verhaes, sem condições nem garantias entre as 1)3,1't08
contractantes, devido principalmente aos habítos de desídia e aban
dono dos interesses e á boa fé do nosso caracter, provindo disso
grandes prejuízos e uma insegurança lastimavcl nesta ordem de
transacções, a lei deve tomar a si a correcção, prover os descuidos
dos contractantes.

SECÇÃO 1

LOCAÇÃO DAS CaUSAS

Disposições communs

Art. (1.352 do Proj.) Foi eliminado, porque o assumpto foi
incorporado no art. '1.352 da. parte nova, sob a denominação de
Disposições Geraes.

Art. ('1.353 do Proj.) Como no projecto, accrescentando-se,
depois da palavra - locado)', as 'seguintes - ( na locação das
cousas »,

Cod. Civ. Port., art. -l,006; Cod. Civ. Ir., arts. '1.575 a 1.576; Cod. Civ.
Fr., '1.719 a -1. 720.

Art. (1 .3M do projecto),

Cod. CiL FI'. art., -1.722; Cod. Cív. It., art. 1.:i78; Cod. Civ, Port.,
art. 1.611.

o C. P. faculta ao locatario requerer ao locador os reparos ne
cessaríos ou fazel-os por conta deste, com citação, ou rescindir o con
tracto em vez de exigir reducção proporcional.

Art. ('1.355 do projecto).

Cod. Civ. Port., art. -1.606, n, Jí,; Cod, Civ, It., art. -1.581; Cod , Cív,
Fr., art. -1.726.

Art. (L 356 do projecto).

Cod. Civ. Port., art. -1.608; Cod. Cív, It., arts. 1.583, 1.585 c LB87;
Cod, Civ. Fr., arts. L728 e '1.768.



Art. (1 .357 do Proj.)

C~~. Civ. Argt., arts. 1.607-2,1.608-2; Cod. Clv, u., arts. l.ii3q, o 1.!)88;
Cod. CIV. Fr., arts. 1. 729 a 1. 732.

Os CC. cíts. não dão ao locador o direito de rescindir o con
tra?to, no caso de damnificação, sim o deindemnização, o que parece
mais razoavelo

, Art, (1.358 do projecto): « Havendo estipulação de prazo para
a duração do contracto, 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 infracção. »

Elimine-se :

Parece inutil e inopportuno este artigo, sinão anti-jurídico.
O contracto a prazo determinado, seja de que natureza fôr, não pôde
ser resilido pela só vontade de uma das partes: a lei e os princípios
garantem sua effectividade. Como, pois, estabelecer uma disposição
destas? E si entre as partes contractantes se accorda, esponta
neamente a rescisão, elIas mesmas devem estabelecer o modo pratico
de a fazerem.

ArL (1 .359 do projecto).

Cod, Cív, It., art. 1.591; CoJ. Cív.Fr., art. 1.737.

Art. (1.360 do projecto).

Cod. Civ. It., art. L592; Cod, Cív, Fr ., art. 1.738; Cod, Civ. Pcrt .,
art. 1.624. .

Art. (1 .361 do projecto).

Cod, Cív, Port., urt , L6lU.

E' optíma providencia e uma garantia mais ao locador, não raro
desarmado contra locatarios remissos. Não se encontra disposição ,,'
semelhante nos CC. cits.

Art., (1'.362 do projeoto).

Cod. Civ. FI'., arts. 1.743 a 1. 750; Cod , Civ. It., arts. L 597 a 1.601; Cod.
Comm . Bras., art. 228.

Accresceríte-se O seguinte paragrapho: - « Não resalvando
o locador, na escriptura da venda, o contractoiescripto delo~ação

existente, fica sujeito a pagar ao locatario prejudicado uma inde
mnização igual á renda ou ao aluguel, relativo ao tempo que faltar para
o cumprimento do oontracto .» - A disposição do art. do projecto

I"
" 11
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vem da nossa legislação (Ord. Lív , 4, tit. 9, pr.) e é boa; porém,
deve ser completada com o paragrapho proposto. Em .verdade, o com
prador não tem obrigação de conhecer os con:promI~sos. do locador
em relação ás cousas locadas, mas o locatario, prejudicado com a
venda, deve ficar com direito firmado de indemnização pela falta de
cum primento do seu contracto .

Art. (1.363 do projecto).

Cad. Civ, Part., art. 1.61\); Cod. Cív. Fr., art. 1.7·12; Cod. Cív. H.,
art. 1. 596.

Art. (i. 365 do projecto),

Cod, Civ. Port., art. .1.61.4.

Art. Si no contracto não houver clausula alguma prohibitiva
-de sublocação, o locatario poderá sublocar livremente, ficando, porém,
sempre responsavel para com o locador pelo pagamento do preço
locativo e mais disposições derivadas da locação. . .

Cod, Civ, Port., art , L60:j; Cod. Civ. H., arts. 1.573 il i.:j74; Cod. Civ.
Fr .. arts. L717 e 1.7;)3.

Esta disposição é a mesma do art. 1.367 .do projecto, transplantada
para o logarcompetente, com as necessárias modificações de redacção,
para abranger toda especie de locação de cousas , corno deve' ser.
E' copiada do C. P., como costumamos fazer sempre que póde ser.

Art. (1.368 do projecto).

Cod. Civ, lt., art. 1.574; Cad. Civ, Fr., art. '1.753..

Art. (1. 369 do projecto).
Sem inconveniente poderia este artigo ser eliminado, porque, a

não ser na hypothose creada pelo artigo anterior, nenhuma relação
de dependencia jurídica tem o sublocatario com o locador, sinão
remotamente e por factos gemes que determinam responsabilidades

.communs, provenientes das garantias com que a lei cerca a pro-'
priedade ,

Art. ('1. 370 do projecto).
E' uma consequencia dos preceitos estabelecidos e dos principios

geraes do direito. A existencia do artigo em nada altera a situação
juridica elos que nelle figuram, já existentes, independentemente do
enunciado. Por essa razão outros CC. não tratam della,

SECÇÃO II

DOS AllRENDAi\lENTOS nos ]'IlEDIOS

Art. (1.366,do projecto).
« A locação de predios póde ser estipulada por qualquer tempo,

que não exceda de dez annos, salvo reconducçao. .
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Elimine-se :
Os Cods, FI'. e P. n..,ão limitam tempo, e de accordo com esse

pensar e com a nossa legislação vigente, foi previsto nas disposições
geraes (Cap. VI, art. ) de modo diverso do que estabelece o projecto.
Este quiz approxímar-se do Cod. Civ. It., mas não vemos razão para
isso, nem para estabelecer dez annos em vez de outro qualquer numero
arbitrario de annos.

Cod.. Cív, It., arts. 1,õ71 e 1.572.

Arts. (1.367 a 1.370 do projecto), transferidos para a secção I,
deste cap., Disposições communs, onde deviam estar.

Art. (1.371 do projecto),

Cod. Civ. n., art. 1. 580; Cod. Cív , Fr., art. 1. 723 ; Cod. Civ. Porü.,
art. 1.606.

Art. (1.372 do projecto).

Ood, Civ. It., art. 1.58'1; Cod. Civ. Fr.,art. 1.724.

" A disposição é melhor expressada no texto do projecto, do que nos
CC. cits , e por isso preferivel.

Art. (1.3n do projecto).

Cod , Cív, Fr., arts. 1.720 e 1. 754; Cod, Civ, ít., art. 1.575.

Accrescente-se ao artigo o seguinte paragrapho : - « As pequenas
reparações ou as reparações locativas, de estragos que não possam ser
attribuidos á acção natural do tempo e uso, taes como fechaduras e
vidros quebrados, papeis de forro, rasgados, janellas e portas, arreben
tadas, correm por conta do locatario, que é obrigado a' reparal-as. II

O art. do projecto, como regra geral é bom e deve ser conser-
vado; porém, ha reparações pequenas e provenientes de faltas do
arrendatário ou de pessoa de sua familia, as quaes se não pódem
considerar estragos do tempo e do uso, e que, portanto, devem correr
por conta daquelle , .

Art. (1.37~ do projecto).

Cod, Civ. It., arts. 1.585, '1.586, 1,;:i88, 1604; Cod, Civ, Fr., arts. :1.730,
1.731, :1.732, e '1.754.

Accrescente-se ao artigo o seguinte paragrapho: - « Caso não te
nha sido feita a. descripçâo do estado dopredio se presume que o loca
tario o tenha recebido em bom estado de reparações locativas, respon
dendo pelos estragos ou perdas que acontecerem durante sua locação,
a menos que não prove não ter sido causa della. II

I'"
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o projecto parece não ter entendido o alcance desta disposição,
tirada dos CC. FI'. e It., tanto que a acceita e traslada para o projecto,
tendo estabelecido neste a regra geral do artigo anterior, sem restricção
nenhuma.

Ora, desde que não dá responsabilidade de « reparações locativas»,
a que vem a « descrisione», do C. It., ou « un état des lieux », do C.Fr.,
necessarias para regular as obrigações do locatarío quanto a « re
parações locativas II !? Acceitamos o artigo, porém, com o para
grapho que additamos, porque fica completa e perfeita a materia,
O projecto, na precipitação da correcção, copiando este artigo, es
queceu o que dispunha o art. 15 do Proj. Bevilaqua, que dá razão
à « descripção do predio ». A censura toda pertence á illustre Com
missão Revisora.

Art. (1.375 do projecto).

Cod, Cív, It., arts. 1.589 e 1.490; Cod, Civ. Pr., arts, 1.732 a 1.734.

(O art. 1.376 do projecto irá em logar competente e devido,
segundo a matéria se referir a prédios urbanos ou rustícos).

A

Disposições especiae« aos prerl'ios urbanoe

Art. (1.377 do projecto).

Cod, Civ, Port., art. 1.623; Cod. Civ. n., art. Uj71.

A.rt. Presume-se renovado o contracto de arrendamento, si o
arrendatario se não tiver despedido, ou o senhorio o não despedir ao
tempo e pela fórma costumados na terra. .

Cod. Oív, Port., art. 1.624; Cod , Civ, Pr., art. 1.7;j9; Cod, Civ, It.'
art. 1.610.

A.rt. Nos logares onde se usarem escriptos, haver-se-ha por
despedido o arrendatario ou inquilino que os puzer, e será obrigado a
mostrar o interior da casa a quem pretender vel-a.

Cod. Civ. Port., art. 1.625.

Art. Onde se não usam escriptos, deve o arrendatario prevenir
o senhorio, ou este ao arrendatario ou inquilino da cessação do arren
damento, trinta dias antes deste findar.

Cod, Cív, Port., art. 1.6.29; Proj., art" 1.376.
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Art, O locador ou senhorio tem sobre os moveis que guarne-
.cerem os predios alugados privilegio para se fazer pagar por elles de
i preferencia aos outros credores.

Paragrapho unico. Os moveis que guarnecerem os predios alu-
· gados são reputados pertencerem aos locatarios ou inquilinos e su-
·jeitos ao pagamento dos alugueis toda vez' que terceiros que se apre-
· sentem como donos' não provem essa qualidade em documentos .:
· authenticadoa anteriormente á. locação. .

CodrCív, Fr«, arts. -1.71;2 e 2.102;Cod. Civ. lt., art -1.603.'

B

Disposições especiaes aos' predios rusticos

. Art. Oarrendamento do predio rustico, sem prazo determinado,
·se considera feito conforme o costume do logar, e, na falta deste ou
de duvida, nunca se presumirá por menos tempo que o necessario
para urna sementeira e colheita ou aproveitamento da colheita pen
dente do anno .

Cod. Civ. Port., art. '1.628; Cod. Civ, Fr., art. 1.711; Coe!, Civ. H.,
art. '1.622; Proj., art. 1.379.

Este artigo corresponde ao art. 1.379 do projecto. Para a boa
ordem e deducção da matéria o collocamos em primeiro logar e demos
fórma mais clara e completa, por isso que temos culturas de plantas
vivazes, como o café, que se não pódem considerar na classe das que

'o arrendatario planta e colhe annualmente.
. Art. (1.380 do projecto). O locatario por tempo indeterminado,

que não quiser continuar no prédio, deverá prevenir o senhorio com
a antecipação usada na terra, ou seis mezes antes que finde o anno

I agricola. O mesmo aviso deve fazer o locador: ..

Cod. Cív. POI't., art. '1.629; PI~O.i" arts. 1.380 e 1.376.

Nestas questões é preciso seguir sempre os usos do Iogar em que
se dá o facto, que a lei tem de regular, para que não se proveja de re
medios prejudiciaes, em vez de salutares. De um legar a outro, deste
vasto paíz, não só os habitas podem e devem variar, como variam

.muito asculturas, épocas de sementeira e colheita, entrada de. rlOVO

.em fazenda, com utilidade do novo arrendatário, e sahida do que no
deixa, sem prejuízo das culturas que fez, Acceitámos o prazo, aliás
arbitrário, de seis mezes, do projecto, porque em verdade dá margem
para duvidas, erros e prejuízos, que poderia trazer um menor prazo.'



-, .'

459 -

Art. (1. 378 do projecto).
Accrescente-se, depois das palavras - (C segundo o costume do

logar » - estas: - « ou pelos methodos scientiflcos »,

Cod. Civ.Port., art; '1.627.

Daria em absurdo o artigo como está no projecto. Si a obrigação do
locatario fosse cultivar - segundo o costume do legar - era impossi
velo progresso nas culturas, e condemnar-se a lavoura brasileira, na
mór parte da sua extensão, á eterna barbaria do facho e do machado,
das queimas e da devastação de nossas mattas. Não, as culturas podem
ser feitas como o entender e quizer o locatario, uma vez que por ellas
não damnifique nem estrague a terra e a fazenda. A agricultura,
para nós já sahiu dos methodos da devastação, que importam em ver
dadeiras damnificações, para o período do razoado aproveitamento
dos elementos de producção, e daqui para o futuro entrará no em
prego das culturas mais aperfeiçoadas, e não convem que encontre
mos, à sombra do nossoCod. Civ., o padrão do nosso atrazo, perpe-
tuado pela protecção da lei. .

Art. (substituidos os arts. 1.881 a 1.884, que são rejeitados,
'sua doutrina) - « O locatarío não póde exigir abatimento na renda com
por fundamento de esterilidade ou de perda de fructos por causa
fortuita, salvo ajuste em contrario». . .

Cod. Civ. Port., art. '1.630; Cod, Civ.lt., arts. 1.617 a 1.621; Cod, Civ,
Fr., arts. '1.769 a '1.773. .

Não é acceitavel a doutrina do projecto consignada nos arts. 1.881
a 1884, extrahida e compilada dos CC. FI'. e lt ~, citados, e da legislação
pátria actual. Não se trata aqui da parceria rural para que corram,
locador e locatario, os riscos da empresa da cultura ameias ou.a lucros
e riscos divididos em certa proporção. na ahi um verdadeiro arrenda
mente, com rendas convencionadas e certas, ficando os riscos da explo
ração inteiramente a cargo do locatário, que só obedece nesta ao im
pulso do seu interesse, culculos, e intuição agronomica. O resultado,
feliz ou infeliz, da cultura ao locatario pertence, como pertence ao 10
cataria de qualquer predio urbano, destinado a qualquer empreza
ou especulação, o resultado que der a mesma especulação, explo
rada em predio arrendado. Si a doutrina fosse justa e rasoavel, não
haveria motivo para ser paga a renda de um predio urbano, arren
dado, por exemplo, para espectaculos publicos, se fosse coroada de
insuccesso completo a empreza , por motivo de revolução ou outro
qualquer, que determinasse o desastre; nem a de outro empregado
em industria, que novas tarifas ou novos tributos anniquillasse.

O locatario, nestas hypotheses, não teria culpa; ter-se-ia encon
trado com verdadeiros casos de força maior ou fortuitos, iguaes aos
produzidos por « caso insolito » na agricultura, .e, entretanto, nem
o projecto, nem a legislação, que foi beber á antiga jurisprudencia
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romana, estabelecem preceitos idonticos para as hypotheses figura
das. Comprehende-se que, na parceria, soífram tanto o locador como
o locatario os prejuizos dos casos insolitos; mas no arrendamento, não.
Arrenda-se a fazenda, como se arrenda um predio urbano, para uma
exploração, independentemente de auggestões do locador e responsa
bilidades pelo exito da empreza, Póde o arrendatario exploral- a como
entender e quizer, uma vez que a não damnifique, cultivando as
plantas ou criando os animaes que bem lhe parecer, proprios ou im
proprios do clima ou das condições de successo ou ínsuccesso, sem
que o senhorio lhe possa ir às mãos ou intervir de qualquer maneira.
A seu risco c vantagens a explora o rendeiro ou. locatário ; não póde
a lei subordinar o locador aos caprichos, á ignorancía ou imbecilidade
do arrendatário, e nem é pratica a compensação de uns annos de
grandes colheitas, por outros de mais, nem a verificação de tal facto é
fácil. O fundamento, expendido por alguns Jcts, de que - « deve o
locador procurar ao locatário um uso e goso continuos e effectivos
.dos bens locados, ou dever-lhe garantir não sómente o direito abstracto
de perceber os fructos das terras dadas em arrendamento, mas ainda,
até uma certa medida, a faculdade physica e a possibilidade material
de colhel-os » -não vem da noção do arrendamento, por exceder os
seus predícamentos, nem decorre, como consequencia, siquer remota,
de uma natural equidade ; representa um esforço, sem valor, para
uma justificação sem base. A tendencia dos autores modernos, subor
dinada a noções mais sãs das sciencias sociaes, é pelo abandono de
semelhante doutrina. .

Al't. (1.385 do projecto).

CoJ. Civ. Fr., art. 1777; Cod. oi-. n., art. :1620.

. Art. Si ao expirar o arrendamento escripto, o Iocatario con
tinúa na posse do predio rustico e é deixado nelle pelo locador, se opéra
um novo arrendamento, cujos effeitos são regulados pelo art. '1.381.

Cod , Civ, Fr., art. 1.776; Cod, Cív, re., art. 1.62!~.

c
. Disposições especiaes sobr« as cottsas moveí's

. Art. São susceptiveis de aluguel todas as cousas moveis
não fungiveis, que estiverem em commercio ,

Cod , Cív , Port., art. 1.633.

Art. São applicaveis ao contracto de aluguel as disposições

)
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das secções anteriores, naquillo que forem congruentes com a índole
dos objectos mobiliarios ,

Cod. Civ, Porc., art. 1. (j3q,.

Estas disposições completam a locação das cousas e parecem has
tantos.

SECÇÃO IH

WCAÇXO DE SER VIÇOS

Disposições communs

Art. ('1.386 do projecto) . Como no projecto, eliminadas as pa·
lavras - « em dinheiro» - e todo o paragrapho unico,

Cod. Civ. Fr., arts. 1.779 e 1.780; Cod. Civ. re., arts. 1.l327 e 1.l328.

Não é da essencia da locação de serviço ser a retribuição « em
dinheiro» ; nem os CC. o exigem, nem a pratica diaría o confirma.
O « fado ut facias » é uma realidade na vida pratica e principio
acceíto em direito. Por isso não só eliminamos as palavras - « em di
nheiro» -no corpo do artigo, como todo o paragrapho unico , que
perdia a razão de ser feita a primeira emenda. O projecto no art. 1.~37

abre excepção á retribuição em dinheiro, e em artigo de pura lavra da
Commissão Revisora, que alterou o artigo do Projecto Bevilaqua
(art. '1.364" P. Bov.) cOl'l'esJ)ondente ao '1.386.

Art. (1.387 do projecto). Alteramos a redacção para. a seguinte
Iónna: - «Presumem-se sempre prestados em mira de retribuição os
serviços, quer profissionaes, quer outros que constituam meio de vida.
Si a retribuição não fór expressamente ajustada, será, na falta de ta
hellas ou tarifas legaes, a do costume do logar, ou fixada por arbitra
mento, conforme as circumstancías.

Art. ('1.388 do projecto) .
Art. ('1.389 do projecto),
Os arts. '1.390 a '1 .396 são supprimidos nesta parte para appare

cerem, os que teem de ser aproveitados, em legar competente. Sendo
esta a parte geral, nella não podem figurar disposições que se não
applicam sinão em casos especiaes de serviços sob determinada classi
ficação. O art. '1.390 foi supprimido por anti-jurídico e verdadeira
extorsão ao direito do credor; o art. 1.39'1 não é matéria-de Cod. Civ.;
o art. 1.394 fica, dispensado pela disposição geral do art. 1.393, que
vae com os de ns. 1.392 e 1.393, emlogar adequado.

Art. (1.397 do projecto),

Cod. Civ. Port., alto 1.389.



- 462 ~

Art. ('1.388 do projecto). Como no projecto, supprimidas, porém,
as palavras- «não tiver quem o represente».

Cod. Civ, Port., art. L 390.

6 menor tem pela nossa legislação e pelo próprio projecto sempre
quem o 'represente, pois que o juiz é obrigado em todos os 6asos a:
dar-lhe tutor e a zelar por e11e, não devendo nunca dar-se a hypothese
figurada no artigo, pelo que o supprimimos.

Art. (1. 399 do projecto).
Osarts. 1.400 a 1:.403 são supprimidos, para apparecerem os que

forem aproveitados, em lagar conveniente, visto como são disposições
particulares ap operariado ou aos serviçaes , Oart. '1.403 foi suppri
mido definitivamente, porque os serviços dos funccionarios públicos são
regidos por leis especiaes, fóra do Cod. Civ., e da exclusiva compe
tencia das leis especiaes ou de CodigosAdministrativos, e os dos colonos
ou immigrantes estrangeiros, não sendo diversos dos communs dos ser
viçaes ou operarios nacionaes, não ha razão para dar sobre elles no
projecto uma nota de especialidade, que não devem ter. Parece já mania
querer subordinar nossas leis e relações de vida ás nações estrangeiras,
que, aliás, teem, talvez, tanto ou mais necessidade de collocar os braços
que superabundam em seus limitadissimos terrítorios , do ([tie nós
pressa em chamai-os para povoar o nosso. A lei geral tem a vantagem
da .igualdade para todos os serviçaes e locadores de serviços; quel'
sejam nacionaes, quer estrangeiros, e evita duvidas diplornaticas con-

o tinuadas Si fosse possivel estabelecer que - « seriam tidos. para todos
os eífeitos legaes, inclusive os políticos, como cidadãos brasileiros todos
os estrangeiros que viessem para o Brasil empregar suas aptidões nos
serviços publicas ou particulares» - com certeza auferiria o paiz van
tagens o enormes e regulariamos melhor a vida nacional.

Art. (1;:)92 do projecto).
Art. ('1.393 do projecto).
Art. (1.390 do projecto).

A

SERViÇOS DOMESTICaS

Art. (1 .404 do projccto).

Cod, Civ, POI't., art. 1:370.

, Parece util accrescentar a palavra --to temporariamente 7' depois
da. palavra - prestado - do artigo, que Ó reproducção do C. o P.,
donde toda a matéria A desta secção foi copiada,

Arts. (1.405 a 1.410 do projecto).

Cod , Cív, Port., arts. :1..382 a 1.389.

( .,.
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Art. ('1.411 do projecto).

Cod, Civ, Porr., arts. :1..380 a 1.38!.

Parece preferível, no n. 30 do artigo, substituir a pala.vra
jallido -- que não abrange por nossas leis a ({ insolvencia civil», pela
expressão mais geral- « insolvencia » - O C. P. usou da palavra
- « quebra » - o que, aliás, admira, porque noart. 1.036 usa elle
do termo « insolvencia » para a « déconfiture » dos franceses. O caso
de quebra ou fallencia está regulado por lei especial a que se não póde
eximir o serviçal; o facto regular é a ínsolvencía civil, matéria do Cod.
Civil.

Arts. (1.412 a 1.413 do projecto).

Cocl. Civ. Port., arts. 1. 388 e i, 384.

Os arts. 1.415 e 1.416 do projecto sito meros enganos, pois
reproduzem as matérias dos arts. 1.410 e 1.ld2 do mesmo projecto e
por isso os eliminamos, e o art. 1.414 não é mnteria do direito civil.

Arts. (1.417 a 1.4'19 do projecto).

Cod. Civ. I'ort., arts. i, 385 e i, 388.

A disposição do art. 1.4.18 do projecto é preferivel ú do e. P.
por mais de accordo com o que se dá na. pratica, e a do art. 1.419,
excellente se vier a ter effectividade na pratica.

B

OPEIIAUIADO

Art. O operariado se rege pelos preceitos gemes da locação
de serviços e especialmente pelos da lettra A, no que lhe fór appli
cavol.

Arts. (1.400 e 1.402 do projecto).
Pareceu-nos, tendo sido mais ou menos especificados os diversos

ramos dos serviços prestados por locação, que se não podia deixar de
Iallar no C. do operariado, que comprehende igualmente toda a es
pecie de artífices, e é nesta parte que se podem incluir as disposições
dos arts. 1.400 e 1 .402 do projecto, si é que ellas pertencem propria
mente ao Cod. Civil, pois são antes verdadeiras regulamentações
administrativas.

Art. (novo). Os patrões respondem pela vida e inhabilitação para
o serviço dos seus operarias, indemnizando a estes ou suas famílias, se
por falta de seguridade nos edíficios, oííicinas, andaimes, minas, assen
tamento dos rnachinismos, forem aquelles mortos ou inutilizados.

Cod. Civ. Port.., art. 2 398.



c
Serviços immatei'iaes

Arts. (i. 420 a '1.423 do projecto),

Art. ('1.424 do projecto):
- « As disposições relativas aos serviços immateriaes applícam-se

aos de mandatarios que disso fazem profissão, ainda quando quem os
prestou seja representante do dono do negocio, como advogados ou
procuradores judícíaes, quando funccionarem sem procuração das
partes, e cobradores de dividas, quando diligenciarem a cobrança
mediante porcentagem ou commissão sem terem mandato do credor.»

Paragrapho unico (como no projecto).
Emenda:
- « As disposições dos artigos acima, ralativas aos serviços im

materiaes, applícam-se igualmente aos advogados c procuradores
judiciaes, quando representantes do dono do negocio a elles incum
bido, com ou sem procuração, e bem assim aos cobradores de dividas,
por porcentagem ou commissão, com ou sem mandato do credor ,»

Paragrapho unico (como no projecto).

Pareceu-nos obscura a redacção do projecto e temos, mesmo,
duvidas na acceitação da innovação, principalmente para os advogados
c procuradores judiciaes, pelo arbítrio e escandalos que é de temer
se deem, como actualmente com os medicos, herdeiros privilegiados
dos doentes que lhes Iallecem às mãos. Para não parecer' catonice,
não propusemos a eliminação, lembrando, porém, á illustre Commissão
que os advogados teem,. nos contractos, suíficíente garantia.

DOS SERVIÇOS DE TRA~SPOltTE

Art. (1.-1,26 do projecto).

Cod, Civ, Port., arts. LHO c 1.412; Cod. Civ, Fr., art. '1.583; Cod.
Ci\'o u., art. 1.587.

Art. (1.425 do projecto).

Cod. Cív, Port., art. r.coo.
Arts. (1.427 e 1.428 do projecto), fundidos na emenda, com

exclusão da parte em que repetiam o art. 1.426 do projecto,

Cod. Ci\'o Fr., art. 1.750; Cod. Cív, u., art. 1.1)7ij.
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- « Os que se occupam do serviço de transporte respondem por
si e pelos seus auxiliares, e são obrigados pelos objectos recebidos e
pelos que ficarem á sua disposição nos logares para esse fim desti
nados.

Art. (1.429 do projecto},

Cad. Civ. Part., art. :1.415; Cod. Civ. Fr., art. 1.784; Cod, Civ. n.,
art. :1.631.

Art. (1.430 do projecto).

Cod , Civ. Port., art. 1.41.5.

Art. (1. 431 do projecto).
Art. Os recoveiros, barqueiros, carregadores e todos os mais

que se empregam em serviços de transporte teem direito a haver, no
momento da entrega dos objectos ou em que concluírem o serviço, o
preço convencionado ou do costume e quaesquer despezas a que a
conducção dos objectos tiver dado causa, si por convenção ou costume
não são incluídos no frete.

Cod, Civ, Port., art. 1.413.

Esta providencia não podia deixar de ser incluida; era mesmo
da maior necessidade, visto não termos preceitos claros, nem costumes
generalizados a respeito.

Art. O recoveiro, o barqueiro e todos os mais que se in-
cumbem de transportes gozam do direito de retenção dos objectos
conduzidos.

Cod. Civ , Port., art. 1.414.

E' garantia que se não póde negar aos transportadores da carga,
e que já o nossoCodigo Commercial providenciara, tratando dos
transportes sujeitos á legislação commercíal.

F

Bmpreittuia

Art. (1.432 do projecto).

Cad. Civ. Port., art. 1.396; Cod. Cív, u., art. 1.634; Cad. Civ. Fr.,
art. 1. 787•

Esta disposição encerra duas especies de contractos - a locação
e a venda - mas é inteiramente sujeita ás disposições da lettra F,
apesar ele sua natureza mixta ,

c. C. - VaI. II 30
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Art. (1.4.33 do projecto) :
« Quando o empreiteiro fornece os materiaes, correm por sua

conta os riscos até o momento da entrega da obra a contento deqz(em
a encommendou, si este não estiver em môra de receber; Si estiver,
supportará por egual a importancia dos riscos.»

Eme:qdÇt,:
« Si o empreiteiro, além do serviço" fornece os materiaes, todo

o risco da obra correrá por sua conta, ~té 'ao Çtctq qa, entrega, salvo
si houve móra da parte do dono da obra em recebei-a ou convenção
expressa em contrarío .»

Cod. Civ. Port., art. 1.397; Cod. Civ. n., art. 1.63~; Cod. Civ. Fr.,
art. :1.788. .

NãO nOS pareceu clara a redacção, nem precisa e elegante.
Approsimando-a da do C. P. fica" muito, melhor e por isso não (. ,i
duvidamos alteral-a.

Arts.. (~, 4,34 ~ i, 444 ~o p~qjeQto.).

Cod, Civ. Port., arts. 1.398 a 1.405 e 1.408 ;Cod. Civ, It., arts. :1.635 a
1.645; Cod.Civ.lfr., art. 1.789 e :1.798.

\ Art. Si O dono ela obra antecipar, a favor do empreiteiro, ás
épocas do pagamento estípuladasao contraeto , tanto os vendedores
de"materia"es, como 0S operarios, terão acção contra o dono da obra
pelo que se lhes dever, até a quantia-cujo pagamento este antecipou.

Cod, Cív, Port., art. 1.405.

O art. 1.444. do projecto uão'resalva inteiramente, nem garante
o direito dos credores de materiaes e dos operarios nas empreitadas,
pelo que trasládamos, para complemento ele taesgarantias, a excel
lente disposição do, art. 1.405 do C. P.

Arts. (1,.445 a 1 .446 do proj,ecto).

Cod. Civ. !t., art. 1.646; God. G1v'. FI'., art. 1.799.

Art. Oempreiteiro de qualquer obra mobiliaria tem o direito
de a reter emquanto não fôr pago do preço.

Cod. Civ. Port., art. 1.1:07.

Parece-nos ficar assim completo o assumpto.

G

Dos fornecimentos

Em geral são pensadas as disposições da lettra G e nada pro..
pomos em relação a ellas, cumprindo, todavia, dizer que nos não
parecem necessarias taes disposições no Cod, Cív.. A matéria é pro-

(
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priamente commercíal, porque se reduz a um verdadeiro contracto de
compra e venda, sob condições e estipulações, que lhe não alteram a
essencia. Si o instituto julgar util a conservação da Iettra G, a acceí
taremos sem alteração.

II

Da aprend'izagem

A ser conservada no Cod., nada temos a alterar. São boas as
disposições e mais cautelosas do que, as do C. P. (arts. 1.424 a
1.430). Os dispositivos dos arts. 1; 456 ~ 1.458 completamperfei
tamente o assumpto e acompanham a pratica entre nós. O C. P: não
os traz, o que é uma falta, até certo ponto, embora uma destas
disposições se não compadeça com os habitos portuguezes.

Propomos seja dada ao capitulo a seguinte redacção :

CAPITULO VI

DA LOCAÇÃO

Disposições çeraes

Art. 1.350. O contracto de locaçãotem por objecto as causas e
os serviços, sendo a obrigação comrahida, para uso e gozo daquellas,
por determinado tempo e mediante uma retribuição periodica, chamada
aluguel ou renda; e a ccntrahida , para a execução destes, por certo
tempo ou para certo trabalho ou obra e mediante um preço ou salário
ajustado" pelo tempo ou pelo trabalho empreitado ou feito.

Art. 1. 3ã1. Ocontracto de locação póde ser realizado indepen
dentemente de escríptura publica ou escripto particular; mas a prova
da existencia delle, em juizo, só se póde fazer por testemunhas,
quando já tenha; tido principio de execução.

Art. 1.352. Na falta de contracto eseripto, se deverão attender,
para a solução das duvidas, na execução da locação, aos habitas, usos
e costumes' do Iogar, quanto ao tempo fi as condições gemes; e quanto
aos alugueis ou rendas, salaries e valores das obras, ao que fór
apurado pelo exame e laudo dos peritos.

Art. 1.353. Podem locan todos os que podem contractar e
dispor do uso ou fruição da causa locada.

Art. 1. 354. O preço da locação póde consistir em certa somma
de dinheiro ou em qualquer outra cousa que o valha, comtanto que
seja certa e determinada.

Art. 1.355. A locação pôde fazer-se pelo tempo que aprouver
aos estipulantes, salvas as restricções da lei.
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Art. f. 356 . O contracto de locação se resolve pela perda da
cousa locada e por falta respectiva do locador e locatario no cumpri
mento dos compromissos.

SECÇAo I

LOCAÇÃO DAS COUSAS

Disposições communs

Art. f. 357. O locador é obrigado, na locação das causas:
1°, a entregar ao locatario a causa locada, com suas pertenças,

em estado de servir ao uso a que é destinada, e mantel-a nesse
estado durante o tempo da locação;

2°, a garantir-lhe, durante o tempo do contracto, o uso pacifico
da causa.

Art. '1.358. Si, durante o tempo da locação, a causa se deteriorar
sem culpa do locatarío, póde este pedir reducção proporcional do
preço, ou resilir do contrato, no caso de não servir a cousa para o fim
a que era destinada.

Art. 1.359. O locador é obrigado a garantir o locataria contra
os embaraços ou turbações de terceiros, fundados em direito que
tenham sobre a causa, e responde pelos defeitos ou vicios della, an
teriores á locação.

Art. 'Í. 360. O locatario é obrigado:
10, a servir-se da causa alugada para os usos convencionados ou

presumidos, conforme a natureza da causa e as circumstancias, e a
empregar nella o cuidado que teria com causa sua:

2°, a pagar pontualmente o aluguel ou renda nos prazos e pela
fórma ajustados, e, na falta de ajuste, segundo costume do lagar;

3°, a levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros,
fundadas em direito;

4°, a restituir a causa, finda a locação, no estado em que a re
cebeu, salvas as deteriorações provenientes do uso regular.

Art. 1.36'1. Si o locatário empregar a causa em uso diverso do
convencionado ou daquelle a que é destinada, póde o locador rescindir
o contracto, e exigir perdas e damnos. O mesmo direito lhe cabe si,
por abuso do locatario, a cousa alugada fór damnificada.

Art. '1.362. A 10caç<10 por tempo determinado cessa de pleno
direito, findo o prazo estipulado e independentemente de notificação ou
aviso.

Art. 1.363. Si, findo o prazo, o locatario continuar na posse da
cousa alugada, sem opposição do locador, presume-seprorogada a
conducção pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado.

Art. 1.364. Si, notificado, o locatário deixar de fazer a resti
tuição da causa, pagará, emquanto a tiver em seu poder, o aluguel
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que o locador arbitrar e responderá pelo damno que a cousa venha a
soffrer, embora proveniente de caso fortuito.

Art. 1..365. Si, durante a locação, fôr alienada a cousa, não fica
o adquirente obrigado a respeitar o contracto, si a isso não se com
prometteu.

Não resalvando o locador, na escriptura da venda, o contracto
da locação escripto existente, fica sujeito a pagar ao locatário preju
dicado uma indemnízação igual á renda ou ao aluguel relativo ao
tempo que faltar para o cumprimento do contracto.

Paragrapho unico . Nos arrendamentos, porém, dos immoveis, o
novo adquirente não póde despedir o locatario sem observar os prazos
prescriptos no art. 1..380.

Art. 1.366. 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.

Art. 1.367. Não é licito ao locatario reter a cousa alugada,
excepto no caso de bemfeitorias necessarias, ou de bemfeitorias uteis,
feitas estas com o consentimento expresso do locador.

Art. 1.368. Si no contracto não houver clausula alguma pro
hibitiva de sublocação, o locatario poderá sublocar livremente, ficando,
porém, sempre responsavel para com o locador,pelo pagamento do
preço locativo e mais disposições derivadas da locação.

Art. 1..369. O sublocatario responde, subsidiariamente, ao se~

nhorio pela importancia que dever ao sublocador, quando este fôr
demandado, e ainda pelos alugueis que se vencerem durante a lide.

Neste caso, notificada a acção ao sublocatario, si não declarar
logo que adeantou aluguéis ao sublocador, presumem-se fraudulentos
todos os recibos de pagamentos adeantados, a menos que não constem
de escriptos com data authenticada e certa.

Art. '1.370. Salvo o caso do artigo antecedente, a sublocação
não estabelece direitos nem obrigações entre o sublocatario e o
locador.

Art. 1..37i. Rescindida ou finda a locação, resolvem-se as su
blocações, salvo o direito de indemnízação que possa competir ao
sublocatario contra o sublocador.

SECÇÃO II

DOS ARRE~~AMENTOS DOS PREDIOS

Art. 1..372. Durante a locação, o senhorio não póde mudar a
forma nem o destino do prédio alugado.

Art. 1.373. Si o predio necessitar de reparações urgentes, o
locatario é obrigado a consentir nellas,

§ 1..o Si os reparos durarem mais de 1.5 dias, póde pedir aba
timento proporcional no aluguel.
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§ 2. o Si durarem mais de um mez e tolherem o uso regular do
predio, poderá ser rescindido o contracto ,

Alt. 1.374. Incumbem ao locador, salvo clausula expressa em
contrario, todas as reparações que o predio precisar.

Paragrapho unico. As pequenas reparações ou as reparações
locativas, de estragos que não possam ser attribuidos á acção natural
do tempo e uso, taes como: fechaduras e vidros quebrados, papeis de
forro, rasgados, canos de distribuição '8 de esgoto, obstruidos, etc. ,
correm por conta do locatario, que é obrigado a fazel-as.

Art. 1.375. O locatario tem o direito de exigir do senhorio uma
descripção do estado do predio no momento de recebeI-o.

Paragrapho unico , Caso não tenha sido feita a descripção do
estado do prédio, se presume que o Iocatario o tenha recebido em bom
estado de reparações locativas, respondendo pelos estragos ou perdas
que acontecerem durante a sua locação, a menos que não prove não
ter sido causa delles.

Art. 1. 376. O locatario é responsavel pelo incendio do predíe,
si não provar caso fortuito ou força maior, vicio de construcção ou
propagação de incendio de outro predio ,

A

DISPOSIÇÕES ESPECIAÉS AOS PREDIOS URBANOS

Art. 1.377. Não havendo estipulação em contrario, o tempo da
locação do predio urbano será regulado pelos usos locaes.

Art. 1.378. Presume-se renovado o contracto de arrendamento,
si o arrendatario se não houver despedido, ou o senhorio o não des
pedir ao tempo e pela fórma costumados na terra (1 .363).

Art. 1.379. Nos logares onde se usarem escriptos, haver-se-há
por despedido o arrendatário ou inquilino que os pregar, e será obri
gado a mostrar o interior da casa, a quem pretender vel-o:

Art. 1.380. Onde se não usam escriptos, deve o arrendatario
prevenir o senhorio, ou este ao arrendatario ou inquilino da cessação
do arrendamento, trinta dias antes deste findar.

Art. 1.381. O locador ou senhorio tem sobre os moveis que
guarnecerem os predios alugados privilegio para se fazer pagar por
elles de preferencia aos outros credores.

Paragrapho unico . Os moveis que guarnecerem os predios alu
gados são reputados pertencerem ao locatário ou inquilino e sujeitos
ao pagamento dos alugueis, toda vez que terceiros, que se apresentem
como donos, não provem essa qualidade com documento authenticado
anteriomente á locação.
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DISPOSIÇÕES ESPECIAES AOS PREDIOS IlUSTICOS

Art. 1.382. O arrendamento do predio rustico, sem prazo de
terminado, se considera feito conforme o costume do logar, e, na falta
deste ou de duvida, nunca se presumirá por menos tempo que o ne
cessario para uma sementeira e colheita ou aproveitamento da colheita
pendente do anno.

Art. 1.383. O locatario por tempo indeterminado, que não
quizer continuar no predio, deverá prevenir o senhorio com a ante
cedencia usada na terra, ou seis meses antes que finde o anno agricola.
O mesmo aviso deve fazer o locador.

Art. 1.384. O locatario do predio rustico deve cultíval-o se
gundo o costume do logar ou pelos methodos scientificos e de modo
que o não damnifique, sob pena de sujeitar-se á rescisão do contracto
e ao pagamento de perdas e damnos.

Art. 1.385 i O locatario não póde exigir abatimento na renda
com fundamento de esterilidade ou de perdas de fructos por causa
fortuita, salvo ajuste em contrario.

Art. 1.386. O locatario que sahe é obrigado a consentir ao que
entra o uso das accommodações necessárias para que este comece o
seu trabalho; e, reciprocamente, o locatario que entra deve facultar
ao que sahe o uso do que lhe é necessario para a colheita, conforme o
costume do logar.

Art. 1.387. Si ao expirar o arrendamento escripto, o loeatario
continua na posse do predio rustico e é deixado nelle pelo.locador, se
opéra novo arrendamento, cujos effeitos são regulados pelo art. 1.382.

c
DISPOSIÇÕES ESPECIAES SOBRE AS COUSAS MOYEIS

Art. 1. 388. São susceptiveis de aluguel todas as cousas moveis
não fungiveis, que estiverem em commercio.

Art. 1.389. São applicaveís ao contracto de aluguel das cousas
moveis as disposições das secções anteriores, naquillo em que forem
congruentes com a indole dos objectosmobiliarios.

SECÇÃO III

LOCAÇÃO DE snnvrços

Disposições C011l7nuns

Art. 1. 390. Toda a espécie de serviço ou trabalho licito, ma
terial ou ímmateríal, põde ser contractado mediante retribuição.
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Art. 1..391.. Presumem-se sempre prestados em mira de retri
buição 0S serviços, quer profissionaes, quer outros, que constituam
meio de vida.

Si a retribuição não fór expressamente ajustada, será, na falta
de tabella ou tarifas legaes, a do costume do logar, ou fixada por ar
bitramento, conforme as circumstancias.

Art. 1..392. Sem accôrdo reciproco, a prestação de serviços e o
direito aos mesmos não podem ser cedidos.

Art. 1..393. O salario deve ser pago depois de prestado o serviço,
si por convenção ou costume não tiver de ser adiantado ou feito por
prestações.
. Art. 1..394. O contracto do serviço de menores só póde ser cele-
brado com a pessoa a cujo cargo estiver ou que os representar.

Art. 1..39B. Si o menor de 1.2 annos tiver sido recolhido em
tenra idade não terá direito ao salario, mas deve ser alimentado e
receber instrucção primaria á custa. da pessoa a quem presta ser
viços.

Art. 1..396. Depois dos 1.2 annos, o menor tem direito a salario
proporcional á sua idade, sexo e condição, segundo o costume do
logar.

Art. 1..397. 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 contractante.

Art. 1.398. Não havendo prazo determinado, póde qualquer das
partes rescindir o contracto quando entender, mediante aviso prévio.

Art. L 399. Havendo justa causa, podem as partes resilir do
contracto antes do termo fixado, sem observancia dos _prazos indi
cados.

A

Serviços domesticos

Art. 1.400. Considera-se serviço domestico o que é prestado
temporariamente em casa do amo, ou suas dependencias , por criado
ou serviçal para esse fim retribuído.

Art. 1.. 401. Este serviço póde ser contractado por tempo deter
minado ou sem determinação de tempo.

Quando não fôr ajustado o tempo, entende-se que o prazo é de
um mez na cidade e de um anno no campo, salvo costume local em
contrario.

Art. 1.402. O genero 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 compatível com suas forças, sexo e
condição e que o salario é o do costume, pago mensalmente ou' por
semana, conforme o genero do serviço e o costume do logar.
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Art. 1. 403. O serviçal contractado por tempo certo, sem deter
minação de tempo, não póde ausentar-se nem despedir-se sem justa
causa e aviso ao amo, dado com antecedencía de HS dias, nas cidades,
e de um mez no campo.

E' dispensado o aviso, occorrendo caso urgente e imprevisto.
Art. 1.404. Considera-se justa causa:
10, a necessidade de cumprir as obrigações legaes incornpativeis

com a continuação do serviço;
2°, o perigo manifesto de algum damno ou mal consideravel ;
3°, a molestia que impossibilite o criado de prestar serviço du

rante um anno;
4°, a mudança de residencia do amo para lagar que não conheça

o serviçal;
5°, a falta de cumprimento do contracto por parte do amo ou

qualquer excesso por elle commettído contra o criado, não sendo por
este provocado.

Art. 1.405. Ocriado que se despedir com justa causa tem di
reito a todo o salario vencido.

Art. 1.406. O criado que se despedir sem justa causa e aviso
opportuno, ou abandonar arbitrariamente o serviço perderá o direito
ao salário vencido.

Art. 1.407. Nãopoderá o amo despedir sem justa causa o criado,
excepto:

10, no caso de inhabilidade do criado para o serviço ajustado ou
de manifesta e persistente negligencia no cumprimento de suas obri
gações;

2°, tendo o criado vicias ou molestia contagiosa;
3°, cahíndo o amo em pobreza ou insolvencia;
4°, mudando-se o amo para outro município.
Art. 1. 408. O amo que despedir o serviçal sem justa causa,

antes de findo o tempo do ajuste, pagar-lhe-lia por. inteiro o salario
correspondente a todo o tempo ajustado.

Art. 1.409. O serviçal é obrigado:
1°, a cumprir as ordens do amo em tudo que não fór illicito ou

contrario ao contracto ;
2°, a fazer o serviço que lhe incumbe, com diligencia, cuidado e

boa vontade; .
3°, a vigiar pelas causas 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. 410. O amo póde descontar no salario do serviçal a im

portancía dos damnos que este lhe haja causado, salvo o direito do
serviçal de oppór-se ao desconto, no caso de injustiça.
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Paragraphouníco, Si o amo não fizer desconto no momento do
pagamento, não terá acção contra o serviçal, sinão durante um mez
depois de sua despedida ou do termo do contracto.

Art. 1.411, Si o contracto não foi celebrado especialmente em
attenção ao amo, a locação de serviços não se extingue com a morte
delle.

Art. 1.412. Terminado. o tempo do contracto, .p6de o criado
eXigir do amo um attestado escrípto do tempo êm que prestou o ser
viço e do modo por que o prestou.

B

Serviços aqricola«

. Art. 1.413. Considera-se serviço agrícola o que é prestado á
lavoura, 110 campo ou nas industriàa annêxàs, por salario em moeda
ou com partilha dos fructós cultivadospeló serviçal.

Art. 1.414. Os contractos de locação de serviço agí'icola podem
sei' feitos por esõripto particular, com duas testemunhas, perante a
autoridade local, judiciária ou policial, que lançará seu - visto - nas
duas vias dós contractos, Ou por simples .accordo werbal, devendo,
neste caso, ser exclusivamente regidos pelas prêscripções do Codigo, e,
em falta, pelos costumes do legar. .

Paragrapho unico, Quando feitos fóra do paíz, devem os con
tractos ser authenticados pelos consules ou vice-consules brasileiros,
e na falta apresentados ás autoridades do logar do serviço para serem
visados, depois de ouvido por ellas o servÍçal.

Art. 1,41!). Os menores de 21 annos podem assignar contractos
de locação de seus serviços, assistidos por seus paes : os orphãos, por
seus tutores, com prévia licença da autoridade que tiver [urisdicção
sobre elles, e, sendo estrangeiros, por seus consules. .

Art. 1.416. A locação de serviços, propriamente dita, abrange
os serviços prestados temporariamente ao dono da herdade rural, no

. cultivo do campo, na criação do gado, grosso ou miudo; e nas explo
rações annexas ás lavouras.

Art. 1.417. Não havendo tempo ajustado, se presume ser a du
ração do contractó a de um armo agrari«, que termina pela colheita
ou safra da principal cultura da herdade rural.. . . .. ..

Art. 1.418. O serviçal é obrigado à prestar o trabalho a que se
tiver proposto, conforme as ordens e a direcção do dono da herdade
ou locatario.

Art. 1. 419. O locatario é obrigado a sáÍÍsfazei' ':1 rôtribtiição pro
mettida, nos prazos estipulados, de accordo com o uso da localidade em
que se achar situada a herdade rural.

Art 1.420. O preço do salario se presume sempre estipulado
em moeda corrente, salvo accordo escripto ou porcentagem nos pro
duetos.
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Art. 1.421. O locador ou serviçal contractado, por certo tempo,
não póde ausentar-se ou despedir-se sem justa causa (art. 1.404),
antes de preencher o tempo ajustado.

Art. 1.422. O locador ou serviçal que se despedir, sem justa
causa; perderá o direito aos salarios relativos a esse tempo vencidos e
não pagos.

Art ..1.423. O locatario que despedir o serviçal, sem justa causa
(art. 1.407) antes de findo o tempo do ajuste, será obrigado a pagar
os salarios vencidos e os por vencer, correspondentes a tres mezes,

Art. 1.424. O serviçal despedido com justa causa só tem direito
ao salario vencido.

Art. 1.425. Ocontracto de locação de serviços agrícolas resolve-se:
1°, pela morte do locatario ou do locador; 2°, por qualquer dos casos
mencionados nos arts. 10404 a 1.407. .

Morrendo o locatario, terá o locador direito aos salarios vencidos
'e ao correspondente a 15 dias mais; morrendo o locador, só poderão
os seus herdeiros exigir os seus salaríos vencidos, e em falta destes,
deverão ser os salarios arrecadados pelas justiças locaes.para os fins
da lei.

Art. 1.4·26. Applicam-se á locação de serviços agrícolas com pa
gamento de porcentagem nos fructos cultivados e nos prcductos reali
zados pelo locador as disposições deste Codigorelativas áparceria rural,
que não contrariarem as disposições desta secção.

c
Operariado

Art. 1.427. O operariado se rege pelos preceitos geraes da locação
de serviços e especialmente pelos da lettra A, secção III deste capitulo,
no que lhe rÓI' applícavel.

AN. 1.428. Nas minas; fabricas e offícinas não se admittirão ope~

rarios menores de 12 annos.· .
Art. 1.429. Os operarios de 12 a 16 annos não sefão obrigados a

prestar serviços nas minas, fabricas e officinas por mais de seis horas
diarias.

Art. 1.430. O credor de serviços deve providenciar para que,
por falta de hygiene nos lagares da prestação do serviço ou nos dor
mitorios, quando por elle fornecidos, não aconteça damno á saude dos
operarios, sob pena de responder pelo prejuízo causado.

Art. 1.431. Os patrões respondem pela vida e .. ínhabilitação
parti: o serviço dos operarios, indemnizando a estes ou suas familias,
si por falta de seguridade nos edificios, offlcinas, andaimes, minas,
assentamentos dos machinismos, etc., forem aquelles mortos ou
inutilizados.
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i '

(, Art ; 1.432. Os serviços, ímmateriaes, a saber: aquelles em que
predomina o trabalho intellectual, podem ser contractados e pagos na
razão do tempo do trabalho ou do valor da obra ou serviço.

Art. 1.433. Aos que forem contractados ou deverem ser pagos,
em razão de tempo, teem applicação os arts. 1.398 e ,i .399. '

Art. 1 ..434. Quando não forem contractados 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 .importencia dos servicos, ,a reputação de quem os tiver
prestado e as pessoas dequem houver recebido. '
i Are. 1.435. Os contractos com escriptores, litteratos e artistas,
que se encarregarem da composição de certa obra para ser publicada
ou explorada, regem-se pelo disposto no Capo XI deste Titulo.
\ Art. 1.436. As disposições dos artigos acima, relativos aos
serviços immateriaes applicam-se , igualmente aos advogados e pro
curadores judiciaes, quando representantes do dono do negocio a elles
incumbido, com ou sem procuração, e bem assim aos cobradores de
dividas, por porcentagem ou commissão, com ou sem mandato do
credor.

E

Dos serviços qe transportes

Art. 1.437. Os recoveiros, barqueiros, carregadores e todos os
mais que se empreguem em serviço de transporte são havidos por
depositarios dos objectos que transportam, desde o momento em que
lhes são entregues. .

Art. 1.438. Si o transporte fôr organizado por empreza ou com
panhia, regular ou permanente, será regido pelas leis commerciaes ,

Nos outros casos regulam os princípios geraes dos contractos de
locação de serviços e do deposito, com estas disposições especíaes.
I Art. 1.439. Os que se occupam do serviço de transporte respon- "\
dem por si e pelos seus auxiliares, e são obrigados pelos objectos rece-
bidos e pelos que ficarem á sua disposição, nos lagares para esse fim
determinados.
I" - Art. 1 .440. As mesmas pessoas respondem, não só pela perda
das cousas confiadas á sua guarda, como pelos damnos ou avarias que
soffrerem até serem entregues ao destinatario, no legar de seu destino,
~abTºs~ se provar q.u~ os damnos ou avarias r~su1taram de defeito .da
causa ou do acondicionamento, notado no recibo, ou de força maiorou caso fortuito, independentedas referidas pessoas, dos seus prepostos
e da qualidade e capacidade dos meios de transporte.
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Art. i. 441. Respondem tambem pela móra, quando houver
prazo estipulado ou usual para o serviço, ou fór extraordinaria e não
justificada por força maior ou caso fortuito.

Art. i. 442. Tendo sido convencionado o modo por que deve ser
feito o transporte, o conductor que o fizer por outra fórma responderá
pela perda ou avaria, ainda proveniente de caso fortuito, ou força
maior, salvo si provar que aconteceriam, quando mesmo o fizesse pelo
modo convencionado.

Art. i. 443. Os recoveiros, barqueiros, carregadores e todos os
mais que se empregam em serviço de transporte teem direito a haver,
no momento da entrega dos objectos, ou em que concluírem o serviço,
o preço convencionado ou do costume e quaesquer despezas a que a
conducção dos objectos tiver dado causa, si por convenção ou costume
não são incluidos no frete.

Art. 1.444. O recoveiro, o barqueiro e todos os mais que se
incumbem de transportes gozam do direito de retenção dos objectos
conduzidos.

F

Da empreitada

Art. 1.443. O empreiteiro de uma obra póde contribuir para ella
com o seu trabalho sómente , ou tambem com os materíaes.

Art. i. 446. Si o empreiteiro, além do serviço, fornece os
materiacs, todo o risco da obra correrá por sua conta até ao acto da
entrega, salvo si houver mora da parte do dono da obra em recebel-a,
ou convenção em contrario.

Art. 1.4,4,7. Si o empreiteiro fornecer sómente a mão de obra, o
damno ou perda da cousa corre por conta do dono, salvo culpa do
empreiteiro.

Art. 1.448. Si no caso do artigo antecedente, a cousa perecer
antes de entregue, sem móra do dono e sem culpa do empreiteiro,
este perde também o seu salário, si não provar que a perda resultou
de defeito do material, e que, em tempo, .protestou contra a quan
tidade ou qualidade do mesmo.

Art. 1.449. 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. i. 430. Concluída a obra de accordocom o ajuste ou costume
do logar, o dono é obrigado a recebel-a. Poderá, porém, engeital-a si
o empreteiro se tiver afastado das instrucções e planos dados ou dos
preceitos tcchnicos em trabalhos da mesma natureza.

Art. 1.431. No caso do artigo antecedente, segunda parte, póde o
que encommendou a obra, em vez de engeítal-a, recebel-a com aba
timento.
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Art. 1.41';2. O empreiteiro é' obrigado a pagar os materiaes quo
recebeu, si por impericía os inutilizar.

Art. 1.453. Nos contractos de empreitada de edificios ou outras
construcções consideráveis, o empreiteiro de materíaes e de execução
é responsavel, durante cinco annos, pela segurança ou solidez do
edifício ou construcção, tanto em razão da qualidade dos materiaes,
como da firmeza do sólo , excepto si houver prevenido com tempo o
don o da obra de não achar o sólo sufficientemente firme.

Ârt. 1. 4í)~. Quando um arohitecto ou constructor se incumbir por
empreitada; de obra, segundo plano acceíto pelo dono, não póde pedir
augmento de preço por encarecimento dós salários ou do material, nem'
por alteração ou augmento no mesmo plano, salvo si apresentar' auto
rização escripta do dono da obra para essas alterações ou au ...
gmento,

Art. 1.451). O dono da obra pôde rescindir o contracto, mesmo
depois de começado o trabalho, indemnízando o empreiteiro das despezas
e do trabalho feito, assim como da metade dos lucros que poderia ter
si concluisse a obra ou uma porcentagem sobre o valor da obra feita,
considerada lucro da empreza, de accordo com o costume do lagar.

Art. 1.456. O contracto de empreitada resolve-se pela morte do
empreiteiro ou por impossibilidade de proseguir na obra, mas o dono
fica obrigado a pagar aos herdeiros, á proporção do preço ajustado, a
importancia do trabalho feito e dos materiaes preparados e postos na
obra, que puderem servir para a continuação delIa.

Paragrapho unico , O referido contracto não se rescinde pelo fal
lecimento do dono da obra. Os herdeiros deste são obrigados a cum
pril-o.

Art. 1 .457. O empreiteiro responde pela qualidade da obra e pela
idoneidade dos operarias que empregar.

Os artífices e operarias 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 emprei
tada.

Art. 1.458. Si o dono da obra antecipar, a favor do empreiteiro,
as épocas do pagamento, estipuladas nocontracto, tanto os'vendedores
de materiaes, como os operarias e artífices, terão acção contra Q dono
da obra, pelo que se lhes dever até a quantia, cujo pagamento este an-
tecipou. .

Art. 1.459. Osoperarias e artífices que contractam em globo e di
rectamente uma obra ou uma série de obras do seu offício, são a re
speito dellas, considerados empreiteiros e sujeitos ás regras dos artigos
antecedentes.

Art. 1.460. As disposições acima, sob a Iettra F, applicam-se
á sub-empreítada.

Art. 1. 46f.' O empreiteiro de qualquer obra mobiliaria tem o
direito de retel-as emquanto não fôr pago do preço.
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G

Dos [ornecimenios .

Sem alteração do projecto (8 artigos).

II

Da aprendizagem

Sem alteração do projecto (9 artigos). I

CAPITULO VII

DO EMPRESTlMO

. O capitulo VII do projecto, tratando do empréstimo civil, não co
gitou de estabelecer, sob o ponto de vista geral, os preceitos communs ás
especies desse instituto jurídico, preceitos que ·lhe dão o cunho par~

ticular e o discriminam, na larga série de contractos civis, nem accen
tuou, por maneira.bastante explícita, em cada uma especie, as suas
particularidades essenoiaes, fornecendo desde logo a precisa clareza.

Neste ponto, melhor andou o Cod. Civ, Port., já dando a natureza
commum das diversas espécies de taes contractos.jà discriminando-os
bem em suas particularidades, já ordenando estas methodicamente se~

gundo os assumptos, já excluindo, ou antes, relegando para secção
especial o empTestinw com interesse ou a juros, que é outra especie
de contracte de emprestimo, mas essencialmente diverso do mutuo
pela não gratuidade, corno o é o arrendamento do commodato.

Definindo o projecto, qnasi sempre as diversas ordens de insti
tutosjeridicos, de que trata, quando inicia as respectívasprescripções,
nesta não deu uma noção exacta e determinada, que a tornasse reconhe
cível pelos preceitos geraes, vindo dahi a necessidade de retocar desde
logo o texto, estabelecendo noções claras e precisas; e depois, e sobre
tudo, ma secção Il sobre o mutuo, não só a noção jurídica não está
expressa com precisão, como os preceitos se acham collocados desorde
nadamente, cheios ele minudencías excusadas, desde que se firmem
regras geraes na expressão da doutrina, o ql:le nos força a refazer,
nesta parte, o prejeeto, para! dar-lhes disposições essenciaes, que foram
omittidas; eliminar outras, que perdem o valor pela clareza da nação
jurídica dada ao. instituto; substituír a dicção, que em geral não agrada,
sendo, além do, mais, muito sensível! a falta de methodo e ordenação
das matérias e a mistura de dispositivos das duas espéciesde empres
times-e--os gratu:itos: e os' com interesse.
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Assim, não só propomos uma nova secção, ou antes, alguns ar
tigos de disposições geraes, além de substituições e emendas de alguns
da secção I, como o refazimento geral da lI, donde eliminamos artigos
referentes á UZU1'a para dar-lhes logar separado, attendendo ao mesmo
tempo á ordem dos artigos que sofiTe~'am simples correcção.

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Ai't. (1.4,64, do projecto). A cedencia temporaria de uma cousa a
qualquer pessoa, para uso e goso gratuitos, com obrigação de a restituir
em espeeie ou cousa equivalente, constitue o contracto de emprestimo.

Art. São transmissíveis, tanto aos herdeiros e representantes do
que empresta como aos do que recebe o emprestimo, os direitos e as
obrigações deste resultantes.

Cod. Civ, Port., arts. 1.1)06 a 1.1)09; Cod. Civ, Fr., art. L879; Cod.
Clv. It., art. 1.807.

São da natureza e esseneia do emprestimo civil a gratuidade e a
effectividade da entrega da cousa dada em empréstimo.

O empréstimo civil, pois, contém em si, sempre, uma liberalidade,
porque é da essencia e natureza querdo commodato, que é o empres
timo da cousa não fungivel,quer do mutuo, que se refere ás fungíveis,
ou consideradas taes, serem emprestimos gratuitos, degenerando o
commodato em locação e o mutuo em usura, quando perdem essa
qualidade essencial á sua natureza - a gratuidade.

Além disso, a e!!ectiva entreqa da cousa emprestada é condição
da existencia desse contracto, porque Hem effectiva entrega da cousa
emprestada será um contracto promissorio, preliminar ou como
melhor o queiram denominar, porém nunca contracto de emprestimo,
porque só neste se transformam aquelles com a tradição da cousa, e
nem haveria meio jurídico de o tornar effectivo, dependendo só da
vontade do prestador sua realização. .

O emprestimo civil é um contracto real.
É principio geral de direito que as obrigações e os direitos res

pectivos se transmittem aos herdeiros e representantes dos contra
ctantes , não só o uso e goso desses direitos, como as obrigações rela
tivas, mesmo nos actos e contractos de beneficencia e liberalidade,
que embora muitas vezes feitos em attenção á pessoa determinada,
nem por isso aos seus herdeiros ou. representantes se isentam, como no
commodato e no mutuo, da obrigação darrestituição da cousa empres
tada, apesar de não se lhes poderem transmittir o uso e goso della,
pelos termos expressos do contracto, ou evidentemente delle ou do
simples acto deduzidos. Mas a, responsabilidade dos herdeiros vai até a
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restituição da cousa emprestada e deixada por morte daquelle que a
recebeu em emprestimos, e não alem, salvo si entrarem effectivamente
no uso e goso della, porque, então, se amplia a sua responsabilidade c
se torna tão completa e effectiva como a daquelle, ou si, apesar de
desapparecida a cousa, quando móvel, entraram na posse da herança,
pelo pagamento.

8ECÇii.o II

DO comronaro

Art. (1 .464 do projecto) : .
O commodato recahe sobre causas não fungiveis ; é gratuito é

torna-se perfeito pela tradição.
Emenda:
O commodato ou o empréstimo gratuito de cousa não fungivel,

para uso e goso de terceiro, com a obrigação de restituil-a este, findo
o prazo convencionado, só se torna effectivo pela tradição, continuando
o que a emprestou com inteiro dominio sobre a mesma cousa.

Cod.Civ. Port., arts. i.ti07, 1.50S, e r.sro ; Cod. Civ. Fr., arts. 1.873
a1.8?\); Cod, Cív. lt., arts. 1.805 e 1.80G. '

Parece que definindo assim o commodato, abrangendo todos os
seus principaes predicados, torna-se clara sua noção j uridica e de facil
applicação e intelligenciaas disposições complementares. O que os
diversos CC. cito dispõem em diversos artigos, foi neste só resumido e
por maneira clara. Não é que sejamos aífeiçoados a definições na legis
lação, mas quando ha mister precisar noções juridicas nella, não se
póde fugir dessa obrigação, sob pena de escrever leis para juristas
apenas.

Art. ( 1.463 do projecto), Elimine-se.
Nem a indole dos cargos de tutor e curador, nem a natureza de

suas funcções, nem a nossa legislação ainda vigente permittem o em
prestimo dos bens dos tutelados e curatelados. Só se póde emprestar
ou fazer liberalidade com seus próprios bens e não com alheios e de
pessoas sobre cujos bens se não pode transigir.

O proprio juiz não tem, pela nossa legislaçãO) semelhante facul
dade, que lhe permitta autorizar actos de generosidade, que só se
justificam pela espontaneidade elo que a pratica, por um sentimento
todo intimo e personalissimo.

Emprestimos feitos por administradores se comprehendcm e
justificam, quando autorizados, e não carece lei para permittil-os.

E', portanto, inutil o errado o artigo, pelo que o supprimimos,
aproveitando o numero para o artigo novo seguinte:

Art ... Si não foi convencionado prazo para o commodato, pre~

sumo-se ser o necessario para o uso concedido, e, salvo o caso de
c. C. - Vol. Ir 31
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necessidade urgente e imprevista, reconhecida pelo juiz, não póde o
commodante suspender o uso e goso da cousa emprestada, quer durante
o prazo ajustado, quer durante o indispensavel para o 11::)0 concedido.

Cod. Civ. Port., arts. 1.151 I e 1.512; Cod. Civ, Fr., arts. 1.888 e 1.889;
Cod. ClV. n., arts. 1. 8it, e 1. 816.

o prazo ou tempo de duraçãodos contractos não póde deixai' de
ser prevenido em lei, não só para os casos omissos, como por seruma
das condições da existencia das obrigações. Não ha legislação que não
previna o caso, e é este o logar adequado da disposição.

Art. (1.466 do projeoto.)

Cod. Civ, Port., art. 1.514; Cod. Cív, Fr., art. 1.880; Cod. Civ. n.,
art. :1.808.

Art.. (1.467 do projecto.)

Cod, Cív. Port., art. 1.516; Cod , Civ, Fr., art. 1.881; Cod, Civ, lt.,
art. :1..809.

Art. " O commodatario, que, fôr·:; perturbado ou esbulhado da
causa emprestada, dará disto aviso, sem detença, ao commodante,
tomando a defesa dos direitos deste, até que elle proveja no caso como
cumprir, e si não der o dito aviso, ou não tomar a dita defesa, ficará
responsavel por perdas e damnos.

Cod. Civ. Port., art. 1.515.

E' artigo novo, tirado do Cod. Porto e materia digna de provi
dencia e necessarío estabelecer por escripto, Entregue a causa para
seu uso e goso, só o commodatario tem razão de saber das pertur
bações ou esbulhos desse uso e goso, e prover desde logo com os
primeiros remédios c avisar ocommodante do facto para que por si
e com os meios de melhor direito proveja ao caso, devendo ficar su-'
jeito ás perdas e damuos que, por desidia, forem feitos na causa em
prestada.

Art. (1.468 do projecto.)

Cod. CIV. Port., art. 1.518.

,A constitnição em môra determina a cessação do emprestimo, e
a reluctancia do commodatario em entregar a causa emprestada,exige
não só uma pena coercitiva, como uma justa retribuição ao commo-

r •
,0.1
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dante pelo não uso e goso de cousa sua. Embora não tratem da especie
outros CC., andou bem o projecto adoptando este dispositivo do
Cod. Portuguez.,

Art. .. As despezas feitas para conservação da cousa. empres
tada, ou para usal-a, não podem, em caso algum, ser repetidas pelo
commodatario. .

Cod. Civ. Fr., art. 1.886; Cod. Ci~. Port., art. 1.a19; Cod, Cív, It.,
art. 1.813.

Estas despezas são feitas pelo commodatario por sua propria
utilidade, para poder usar da causa.

Art. (1.469 do projecto.)
Cod. Civ. Port., art. :1.a20;Cod. Cív. Fr., art, 1.887; Cod, Civ. It.,

art. i .814.

Art. (1.470 do projecto.)

Cod. Civ. Port., <1rt.l.521 ; Cod. Civ. Fr., arts. 1.890 e 1.891; Cod, Cív,
It., arts. 1.817 e 1.8i8.

SECÇÃO III

DO lIIUTUO

Art. (1.471 do projecto. ) :
- « O mutuo recahe sobre causas fungiveis que pelo mutuário

devem ser restituidas no mesmo genero, qualidade e quantidade »,
Art. (1.472 do projecto. ) :
- Este empréstimo importa transferencia de domínio e correm

por conta do mutuario todos os riscos da cousa desde o momento da
tradição.

Emenda:
. - O mutuo ou empréstimo gratuito de cousa fungivel, quer se

consuma ou não pelo uso, feito a terceiro, a quem passa o dominio
com a obrigação de restituir, no tempo convencionado, outra, do
mesmo genero, qualidade e quantidade, torna-se perfeito pela entrega
da mesma cousa.

Cod. Civ. Fr., art. 1..892; Cod. Civ. It., arts. 1.8i9 e 1.820; Cod. Civ,
Port., arts. :1.507 e :1.a23.

Parece que, definindo assim o mutuo, fica sua noção completa c
clara, abrangendo suas particularidades e natureza especial.

Nem o C. F'r. é exacto, dando como característico do « mutuo » a
« consumpção » da cousa emprestada, quando ha cousas dadas em



- 484-

mutuo que se não consomem pelo uso, nem o POTt. e o It., apesar
de usarem de expressões exactas, dão noção completa delle.

Pensamos abranger, na emenda, os característicos essenciaes do
mutuo.

Art. .. Ocontracto de mutuo, quando em dinheiro, excedente de
conto de réis, só póde ser provado por escripto assignado pelo mu
tuario; e o de dous contos de réis para cima, por escriptura publica.

Cod. Civ. Port., art. 1.534.

Não sendo matéria commercial, mas contractos vantajosos tão
somente ao mutuario, e verdadeira liberalidade ou beneficiencia, o
mutuo deve continuar cercado de algumas garantias effectívas de sua
verificação, afim de evitar o emprego de provas que não oflerecem a
precisa segurança.

Com o augmento da riqueza publica e com o desenvolvimento da
movimentação dos valores, na vida social, já se não compadecem as
antigas taxas da Ord. do L. 3, tit. 39 e do Alv. de 30 de outubro de
'1793, pelo que as elevamos, no mutuo, tornando necessario o es
cripto particular de qualquer natureza para prova delle, só de um
conto de réis até dous, e escriptura publica, deste valor para cima.

As quantias inferiores verificam-secom qualquer genero de prova.
Art. (1. 481 do projecto) :

- « Não havendo prazo estipulado, a cousa emprestada deve ser
restituida logo que o credor a exija; e, nas dividas de dinheiro, depois
de trinta dias. »

Emenda:
-Si não houver convenção ácerca do prazo da restituição, ob

servar-se-ha o seguinte:
1°, si o empréstimo fór de cousas communs de uso e goso, o

tempo da duração será determinado pela declaração do mutuante;
2°, si de productos agricolas, quer para a alimentação, quer para

a sementeira, até a primeira colheita;
3°, si de dinheiro, se presumirá feito com o prazo nunca inferior

a30 dias.

Cod, Cív Port., arts. 1.524 G 1.528; G)d. Cív, FI'., arts. 1.899 e 1.000.

Nas cousas de uso commum é fácil a restituicão da cousa em
prestada pela natural abundancia dellas em qualquer mercado; nos
emprestimos de productos agricolas, seja para a alimentação do la
vrador, seja para sementeira, a presumpção é de falta delles e não
é justo forçar a restituicão nesses casos.
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E' de valor o prazo assignalado para os emprestimos de dinheiro
sem outra convenção; pois só pede emprestado quem necessita, e,
gasto o emprestimo, é .necessario .dar tempo ao mutuario para a re
stituição. A surpreza da restituição seria mais prejudicial do que a
prohihição e a impossibilidade do emprestimo.

Parece ficarem assim melhor acautelados os interesses das partes,
quando não tenham ellas estabelecido a condição do prazo.

. Art. .. A restituição do emprestimo será feita no lagar con
vencionado, e, na falta de convenção, no lagar onde tenha sido recebido;
e sendo dinheiro, no domicilio do mutuante.

Cod. Civ. Port., art. 1.ti29.

O methodo e ordem do C. Porto nesta matéria são dignos de nota.
Quer o C. Fr., quer o C. It. não foram felizes nas suas prescripções
sobre o emprestimo. Em falta de convenção providenciar sobre o
logar da restituição da causa emprestada, era uma necessidade, já
reconhecida nos empréstimos e transacções mercantis, no nosso Codigo
Commercial, que legislou com precisão sobre a matéria. Aqui dava-se
a mesma necessidade, era preciso suppril-a, e foi o que fizemos, trans
plantando o art. do C. Port., como temos feito em outros pontos.

Art. .. Si não fôr possivel ao mutuario restituir causa da mesma
espécie da emprestada, satisfará pagando o valor della ao tempo da
restituição, em moeda corrente.

Cod. Cív, Port., art. U;30.

Esta disposição é necessaria e salutar e não se afasta da natureza
do mutuo.

Ne1Je se consome a causa emprestada ou della se dispõe como
propría, e assim não podendo ser, por occasíão da restituição, en
contrada outra do mesmo genero, qualidade e quantidade, nem por
isso se deixa de cumprir a obrigação, restituindo, em lagar da causa,
o valor real della ao tempo em que devera voltar ao mutuante. Era
caso para se tratar na lei, e admira como o C. lt. não faz cabedal delle.

Art. (1.479 do projecto.)
Esta disposicão, aliás esquecida por outros CC., é de real valor e

deve ser mantida.

Art. (1.477 do projecto. )
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Art. (1.478 do projecto, )

Cod. Civ. Port., arts. 1.1.135 a 1.530.

A não ser o C. Port., não tratam os outros citados da espécie.
E' caso commum .o empréstimo a menores, para estudos e na vida do
commercio , Si oCod. Com. previne a espécie, não ha razão para
omittil-a o Codigo. . .

. Art. .. O mutuario constituido em móra é obrigado a pagar in
teresse dos valores em seu poder, na proporção da taxa legal dos juros.

Cod. Civ, Port., art. L533; Cod. Cív, Fr., art. 1.904,.

E' disposição necessaria, pois não sendo o mutuo só.de dinheiro,
não se poderia applicar um interesse a outras cousas ou espécie de
valores sem disposição expressa.

Foram eliminados os arts. 1.473 a 1.476 e 1.480, QU por disposições
ociosas em vista das alterações feitas, ou por serem próprios para con
tractos especificados, ou pertencerem á matéria do mutuo « com
interesse». .

CAPITULO VIII

DO EMPRESTIiIW COl\[ INTERESSE

Não tendo o « empréstimo com interesse 01.1 juros», denominado
com propriedade pelo Cod. Civ. Porto - « usura» -, o caracter fun- '
damental do « emprestimo civil », que é « gratuidade» do uso e goso
da causa emprestada, quer em commodato, quer em mutuo, não pode
nem deve fazer parte daquelles institutos jurídicos, e assim serem in
cluidas e misturadas as disposições relativas a tão importante parte do
direito moderno nas daquelles, como fez o projecto, embora possam
algumas de taes disposições ser applicadas a tal espécie ele empréstimo.

Por isso tratamos, em capitulo especial, como fez o Cod.Civ. Port.,
obdecendo a nova orientação das relações economicas, que teem de
ser attendidas neste instituto ele creação, sinão recente, pelo menos de
sancção plena muito moderna, pois que na própria discussão do pro
jecto do Cod. Civ. It. se revela a força das antigas disposições do direito
romano, cheias de preconceitos da época, de horrores contra o
« interesse) do capital, punido por lei e banido pelos costumes e
melindres sociaes. Hoje as questões de direito teem um aferidor novo,
de valor e força inestimaveis, que é a economia politica: a lei que
se afastar de seus princípios ou obedece a preconceitos menos razoáveis,
ou á falta ele legitima comprehensão do interesse social e não se jus
tifica, nem póde durar.

Sobre este ponto, o projecto foi tão descuidoso, quanto confuso, e
forçou-nos a fazer obra nova e completamente discriminada, aban-. , .

"

..f

I \



donando as minudencias (arts. 1.473 a 1.476) por inuteis, desde que,
nos preceitos geraes, dávamos a 'ellas solução completa, e a separar
matérias de sua natureza e essencía díssemelhante. Parece que os
artigos que formam o capitulo novo dão razão ao que fica exposto,
lidos em seguimento ao capitulo anterior.

CAPITULO VIII

DO EMPRESTIMO COM INTERESSE

Cod. Cív, Port ,, arts. 1.636 a 1.643.
Cod. Civ. Fr., arts. 1.905 a 1.916.
Cod. Cív, It., arts. 1.829 a 1.834.
(,Vid. no fim-arts. 1.498 a US03.
Proponho seja dada a seguinte redacção aos Capitulos VII e VIII:

CAPITULO VII

DO EMPRESTIl'tIO

SECÇÃO I

DISPOSIÇko GERAI,

Art. 1. 479. A cedencia temporária de uma cousa a qualquer
pessoa, para uso e goso gratuitos, com a obrigação de a restituir em
espécie ou Musa equivalente, constitue o contracto de emprestimo.

Art. 1.480. São tranamissiveis, tanto aos herdeiros e repre
sentantes do que empresta, como aos do que recebe o emprestimo, os
direitos e as obrigações deste resultantes.

SECÇÃO Ir

DO COlIUfODATO

Art. 1.481 (1.464 do projecto ). O commodato ou 'o empréstimo
gratuito de cousa não fungivel para uso e gOilC' de terceiro, com a
obrigação de restituil-a este, findo o prazo convencionado, só se torna
effectivo pela. tradição, continuando o que a emprestou com inteiro
dominio sobre a mesma cousa.

Art. 1.482. Si não fôr convencionado prazo para o commodato,
presume-se ser o necessario para o uso concedido, e salvo o caso de ne
cessidade urgente imprevista, reconhecida pelo juiz, não póde o com
modante suspender o uso e o goso da causa emprestada, quer durante
o prazo ajustado, quer durante o indispensável para o uso concedido.

Art. 1.483 ( 1.466 do prcjecto ). O commodatario é obrigado a
guardar e conservar a causa emprestada como si fosse sua propría, só
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podendo usar dellà pelo modo determinado no contracto, ou pela pró
pria natureza da cousa, pena de responder por perdas e damnos,

Art~ 1. q,8q,. (1.q,67 do projecto ). Quando o commodatario usa da
cousa demodo diverso do ajustado, ou além do' tempo ajustado, res
ponde pela perda ou deterioração, posto occorram por caso fortuito,
si não provar que por qualquer vicio intrinseco pereceria igualmente,
ouse deterioraria independentemente do mau uso ou da mora na re
stituição; mas, em todo o caso, deve o aluguel correspondente ao
tempo excedido. . ,

Art. 1. q,85. O commodatario que fôr perturbado ou esbulhado da
cousa emprestada, dará disso aviso, sem detença, ao commodante, to
mando a defesa dos direitos deste, até que elle proveja no caso como
cumprir, e se não der o dito aviso, ou tomar a: defesa, ficará re-
sponsavel por perdas e damnos, .

Art. 1. q,86 ( 1. q,68 do projecto ), O commedatario constituído em .. )
móra responde por perdas e damnos.

Art. 1.487. As despezas feitas para conservação da cousa empres
tada ou para usal-a, não podem em caso algum ser repetidas pelo com
modatario.

Art. 1.488 ( 1. 469 do -projecto). Si duas ou mais pessoas forem
simultaneamente commodatarias ficarão solidariamente responsaveis
para com o commodante, ,

Art. 1. q,89 ( 1.470 do projecto ). O commodante é obrigado a in
demnizar o commodatarío das despezas extraordinárias e inevitaveis
com a cousa emprestada, sem que por isso caiba ao commodatario
direito de retenção; outrosim, a reparar os prejuizos que o commoda
tario soffrer em razão dos defeitos da causa, si o não preveniu, tendo
conhecimento de taes defeitos.

SECÇÃO UI

1)0 iltUTUO

. Art. 1.490 (1.q,71 doprojecto). O mutuo ou o empréstimo gratuito
de cousa fungivel, quer se consuma ou não pelo uso, feito a terceiro a
quem passa o dominio, com a obrigação de restituir, no tempo conven
cionado, outra do mesmo genero, qualidade e quantidade, torna-se
perfeito pela entrega da mesma cousa.

Art. 1.491. Ocontracto de mutuo, quando em dinheiro, excedente
de conto de réis, só pode ser provado por escripto assignado pelo
mutuário, e o de dons contos de réis para cima, por escriptura publica.

Art. 1.q,92 (1.q,81 do projecto ). Si não houver convenção acerca
do prazo da restituição da. cousa emprestada, ohservar-se-ha o seguinte:
. 1.0 Sio emprestimo fór de cousas communsdeuso e goso, o tempo
da duração será determinado pela declaração do mutuante ,
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2.° Si de productos agrícolas, quer paraalimentação, quer para
sementeira, até á primeira colheita;

3.° Si de dinheiro, se presumirá feito com o prazo nunca infe
rior a 30 dias.

Art. 1.493. A restituição do empréstimo será feita no logar con
vencionado, e, na falta de convenção, no legar onde tenha sido recebido,
0, sendo em dinheiro, no domicilio do mutuante.

Art. 1.494. Si não fór possi-velaomutuariorestituir cousa da
mesma especie da emprestada, satisfará, pagando o valor delIa ao
tempo da restituição, em moeda corrente.

Art. 1.49õ (1.479 do projecto). Omutuante póde pedir garantias si
antes do vencimento o devedor soífreu mudança de estado: não sendo
dadas, considera-se vencida a divida e poderá ser immediatamente
executada. ,.

Art. 1.496 (1.477 do projecto). O emprestimo, feito a menores ou
outros incapazes, sem autorização dos paes ou tutores, não póde ser
exigido do mutuario, nem de seus fiadores ou abonadores.

Art. 1.497 (1.478 doprojecto). Cessa a disposição do artigo ante
cedente:

1.° Si o empréstimo fór ratificado pela pessoa cuja autorização
era necessaria;

2.° Si o menor, ausente a pessoa a quem competia autorizal-o,
contrahiu o emprestimo para seus alimentos; .

3.° Si o menor tiver bens da classe indicada no art. 479, § 2°.
Mas, neste caso, a execução do credor não poderá ultrapassar ás

forças destes bens. .
Art. 1.498. O mutuário, constituido em móra, é obrigado a

pagar interesses dos valores em seu poder, na proporção da taxa legal
dos juros.

CAPITULO VIII

DO EMPRESTIilIO COiU INTERESSE

Art. 1.499. O emprestimo, com interesse pago pelo mutuante,
pelo'uso c goso do dinheiro ou cousa emprestada, quer em moeda,por
porcentagem determinada no contracto ou segundo a taxa legal, quer
em mercadorias, com o augmento dado ás emprestadas, por parcelIas
ou ao findar o prazo da restituição, precisa para sua validade de es
cripto assignado pelo mutuário, com reconhecimento da firma por
offieial publico local, dentro de trinta dias da assignatura ou de escri
ptura publica, em notas.

Art.1.õOO. Oprazo para estes contractos é estabelecido por accordo
das partes contractantes, ficando, porém, ao mutuario a liberdade de
restituir o valor do empréstimo, na mesma especie, quando lhe
aprouver, fazendo effectivo, na mesma occasião, o pagamento dos in-
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teresses vencidos e dos a rvencer, não excedentes estes ultimos dos
relativos aos seis mezesseguintes á resilição do contracto.

Art. i.501.Não estabelecendo prazo o contracto, se presume não
exceder de seis mezes da data da assignatura delle.

Art. 1.502. Si o contracto tiver o caracter de renda vitalícia ou
fôr dos que se pagam por' via de annuidades, em que se compre
hendem os juros e uma parte destinada á restituição progressiva do
capital, não podem ser resilidos sinão por accordo das partes con
tractantes, ou por falta de cumprimento das obrigações por parte
do mutuario.

Art. 1. .503. Nos contractos de dinheiro, o logar do pagamento,
a fórma de realizai-o, a moeda, o cambio, deverão ser expressos no
texto; quando não o forem, observarão as praxes da praça commercial
do logar do pagamento ou <ta mais próxima.

Art. 1. .504. Os pagamentos parciaes, sem especificação da appli
cação, imputam-se, primeiro, para solução dos debites relativos ao
interesse, e o restante para amortização do capital.

PAREOER

DO.

Dr . Sbl1d:onro Leite

(DO INS1'ITU'fO DOS ADVOGADOS)

ObservaQôes sobre o 'Pl'ojecto do C:odigo Civil (Deposito, Mand.ato, etc.) P01' Se
lidonio Attico Leite (memb~o da. Oommissão do Institi:to dos Advogados,
incumbido a.e rever os arts. 1.48Z a 1.584 )

(I..'

Correspondendo á honrosa incumbencia que nos foi confiada,
examinamos o projecto de Codigo Civil Brasileiro, organizado 'pelo : "
Dr. ClovisBevilaqua e revisto por uma commissão de jurisconsultos, e
passamos a dar conta do nosso trabalho, occupando-nos primeira-
mente, em largos traços, da orientação seguida pelo emérito pro-
fessor da Faculdade do Recife, e entrando depois na analyse dos di-
versos capitulos, cujo estudo nos coube fazer.

Pareceu-nos que, em relação ao conjuncto, nos deviamos limitar
aqui a uma ligeira apreciação do espírito geral do projecto, cousa que
se deve ter em vista no estudo das diversas partes de uma codifi
cação, pois reflecte-se até na fórma .dos artigos, nos quaes ocodifi
cador deve imprimir a direcção que pretende dar á conducta social,
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como diz Cogliolo, cujo pensamento' é o mesmo expresso nas se
guintes .palavras de Veler Sarsfield (citadas pela Commissão

. de 1881); « Basta um artigo do código para decidir de todo o sys
tema que se ha de observar em sua composição ou tornar .impossivel
uma ordem qualquer» (1). .

Nada dizemos sobre os capitulos XI e XII, cujas disposições
foram com razão mantidas pela douta Commissão Revisora. Quanto
aos outros, porém, julgamos necessario apresentar emendas que jus
tificamos o mais succintamente possivel, amparando-nos com a au
toridade dos mestres, sempre que a discordancia nelIas traduzida
versa sobre questões de doutrina. Algumas referem-se apenas á re
dacção e distribuição dos artigos.

EM GERAL

Graças ao movimento de renovação jurídica, em que se teem
empenhado, principalmente na Italia, emeritos cultores do direito, já
é geralmente reconhecido que as codificações, reflectindo os varios
aspectos das condições socíologicas, devem attender ás novas relações
jurídicas resultantes das profundas modificações realizadas no mundo
economíco.

Os descobrimentos scientificos e artísticos, os progressos das
sciencias physicas e naturaes, a acção do credito e o espirito de as
sociação, operando verdadeira revolução industrial e economica, teem
alterado consideravelmente as condições sociaes e consequentemente
as relações juridicas que lhes servem de garantia.

E', portanto, natural que uma das principaes preoccupações do
codificador seja accommodar o direito nacional ás novas necessidades
sociaes.

Mas, nesse trabalho de adaptação, que constitue a maior das
innumeras difficuldades a vencer nas codificações, elle deve empregar
todo o criterio, tendo em vista a tradição nacional e a boa doutrina
scientifica, e distinguindo bem quaes as idéas compatíveis com o
genio do povo e, dentre ellas, quaes as que se acham sufficiente
mente vaccentuadas. E precisamente nisso consistiu a maior prcoc
cupação do autor do projecto que, com igual cuidado, preveniu o pe
rigo de ficar alheio á alma nacional C de oppor embaraços á recon
strucção social que se opera em nossos dias, e tratou de dar entrada
franca ás novas formas de relações jurídicas já em relevo, deixando
aberto áquellas, cujos contornos ainda estão indecisos, o campo no
cessario para que se desenvolvam convenientemente (Obs., pags .

. XIV e XXIII).

(f) O systema inteiro de um codigo dependo muitas vezes ele uma só
disposição ( Teixeira de Freitas - Consol., íntr., p. LIX).
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Muito se tem escrípto demonstrando a necessidade de se elimi
narem das construcções legislativas o dominio do espirito individual,
substituindo-o pelo espírito social. O Dr. Clovis, julgando preciso mar
char cautelosamente nesse.terreno, desprezou do individualismo o que
elle tem de exaggeradamente egoístíco e desorganizado; procurando
ao mesmo tempo não resvalar no socialismo absorvente e anniquillador
dos estímulos individuaes (Obs., pag. XXIV).
. O projecto não é doutrínario , como alguns codígos (o portuguez
por exemplo); traça os lineamentos. principaes dos institutos, evita
definições e regras dispensaveis, procurando esse meio termo, de que
falla Grasserie, entre as formulas demasiado concretas do Codigo Francez
e as formulas abstractas e muito ccmpreheusivas, e deste modo evita o
inconveniente salientado pela theoria symbolica de Ferrero, sem in
correr no defeito contrario.

De accordo com a orientação adoptada, esforçou-se por não .(!
coarctar o natural desenvolvimento do direito, dando aos artigos a
necessaria elasticidade para que nos princípios por elles estabelecidos
se possam integrar as hypotheses que não tiverem sido perfeitamente
comprehendídas na generalização. Neste particular não o acompanhou
a douta Commissão Revisora, preoccupada com a redação dos artigos,
que alterou, muitas vezes com prejuizo do espirito dominante em todo
o trabalho. Ser-nos-hía facil demonstral-o, mesmo limitando-nos aos
capítulos de que nos occupamos.

A Commissão também se afastou do projecto primitivo, dando
a alguns capitulos extensão (Iue o plano seguido não comportava e
introduzindo artigos completamente estranhos a um codigo civil. Ha
algumas disposições meramente processuaes, outras próprias sómente
de um Codigo Penal, ainda outras que só em um regulamento fica
riam bem.

Na parte cuja revisão nos foi incumbida, veem-se alguns desses
defeitos. Do mesmo modo que o Dr. Clovis, os illustrados juriscon
sultos, que lhe reviram o trabalho, não trataram do sequestro e do
deposito judiciaes (1) de que tratam (em secção especial) quasi todos
os códigos que examinàmos: entretanto, consagram ao mandato judi
cial uma secção á parte, onde consignam disposição de direito cri
minal, repruduzem artigos do Regulamento n. 737, de 1850, e dão
aos advogados e procuradores o direito de fazerem arbitrar os seus
honorarios, quando os não tenham ajustado por convenção.

De accordo com a douta Commissão, discordamos da opinião cor
rente, segundo a qual não deve figurar em um codigo civil o mandato
judicial; vemos neste (de que só tratam o Codigo Portuguez e o me
xicano ) alguma cousa de peculiar, a quo se não applícam as regras
do mandato ordinario, sinão princípios especiaes que, sendo da esphera

(1) Ha apenas o n. 1 do art. :1..499, considerando deposito necessarío o
realízado em cumprímento de obrigação legal. .
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das leis substantivas, não podem ser reservados para as do processo; e
até acreditamos que tal figura de contracto participa ao mesmo tempo
da natureza do mandato e da locacão de servicos, A razão do nosso
reparo, acima feito, está em terem" os preclaros jurisconsultos consi
gnado disposições completamente estranhas a um codigo civil.

Nas observações, que apresentamos, cingimo-nos ao plano do pro
[ecto,

OBSERVAÇÕES

DEPOSITO

Art. 1.482. Pelo contracto de deposito recebe o depositaria causa
movel para guardar, até que o depositante ou quem o represente a re
clame.

1- O capitulo é dividido em duas secções. Na primeira, em que
se trata do deposito coluntario, define-se « o contracto de deposito » ;
na segunda, consagrada ao deposito necessario, indica-se a particula
ridade deste, nos seguintes termos (art. 1.499) « E' deposito neces
sario : « 10, o realizado em cumprimento de obrigação legal; 20, o
realizado e consentido por occasião de alguma calamidade... »

. Parece que na definição constante do art. 1.482 o projecto visa
comprehender toda especie de deposito de que se occupa o capitulo,
mostrando no art. 1.499 quando é que o deposito (já definido antes)
se diznecessario. Sendo assim, não devia ter sido empregada naquelle
artigo a palavra « contracto », visto querer-se incluir no genero uma
especie que não é absolutamente contracto.

Os codigos (francez, art.1.91B; italiano, art. 1.830, etc.}, que
tratam do sequestro empregam, definindo o deposito em geral (com
prehendido o sequestro), a palavra Acto, para que a definição
comprehenda todo o definido (Aubry et Rau, § 400; Baudry-La
cantinerie, n. 1.009; C. Rocha, § 782). Ora, segundo o projecto,
é - deposito necessario « o realizado em cumprimento de obrigação
legal» : e este não é coutracto (T. Freitas, Cons., nota 1 ao art. 430 ;
Bevilaqua, Obr ., p. 289 ).
. Si fôr mantido o disposto no art. 1.499, n. I, será preciso modificar
a definição do art. 1.482 e dar duas definições distinctas: uma para
o deposito em geral, outra para o contracto de deposito.

E', porém, preferível não considerar deposito necessario o rea
lizado em cumprimento de obrigação legal, conforme propomos, ana
lysando o cito art. 1.499, n. I-fiel reproducção de art. 1.122, § 10, do
projecto do Dr. C. Rodrigues.

2 - A restituição da cousa depositada deve ser feita ao depo
sitante; mas, si este tiver perdido, por mudança de estado, a capa
cidade para a administração dos seus bens, será feita a quem
legalmente o represente.
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A este respeito diz oCoc1igo Francez (art. 1.940): « Si la perSQnne,
qui fait le dépot, a changé d'état ; par exemple, si la femme, libre
au moment ou le dépõt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve
frappée d'ínterdiction ; dans tous ces cas et autres de même nature,
le dépót ne peut être restitue qu'a celuí qui a l'admlnistration des
droits et des biens du déposant».

Um excessivo amor á concisão fez encerrar na definição de
deposito, em duas palavras (ou quem o represente ), o mesmo pensa
mento a que o legislador francez consagrou o art. 1.940.

Note-se que, depois de estatuir que o depositario recebe a cousa
para guardar, até que o depositante ou quem o represente a reclame
(parecendo ser indiflerente entregal-a a um ou a outro ), di? o p.rojecto
( art. 1.483): « O depositario deve ... restítuil-o (o deposito) quando lhe
fór exigido pelo depositante, com todos os seus fructos e áccrescidos.»

Julgamos conveniente supprimirem-se as palavras - « ou quem /i
o represente», dispondo-se, depois da ultima parte do art. 1.483 ( con-
forme propomos nas. emendas a esse artigo), o seguinte:

Si por qualque1' motivo o depositante tiuer sido prioado da ad
ministraçâo dos seus bens, a restituiçâo d,a cousa depositada só
será feita a quem legalmente o representar, .

Art. '1.483. Este contracto 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 diligencia de que é capaz, para o
bom desempenho do deposito, e restituil-o quando lhe fôr exigido
pelo depositante, com todos os seus fructos e accrescídos.

1 - Nenhuma relação teem entre si as duas partes do presente
artigo: a primeira, que se prende á disposição anterior, diz que o con
tracto de deposito, ordinariamente gratuito, póde ser remunerado; a
segunda, menciona as obrigações (as principaes ) de uma das partes
contractantes, que até, segundo o systema seguido em outros capitulas
( como o seguinte ), são reservadas para uma secção especial.

Além disso, o mesmo artigo começa dizendo: « Este contracto é
gratuito», como si a disposição fosse, em fórma de paragrapho ou
alinea, accrescentada á precedente, em que se define o contracto de
deposito.

2 - As palavras - « pelas partes» - devem ser supprimidas,
si fôr mantido o art. 1.499, n. 1, a que já nos referimos na primeira
das nossas observações, pois a remuneração não poderá ser esti

.pulada « pelas partes» quando se tratar do deposito, « realizado em
cumprimento de obrigação legal», ao qual tem applicação, pelo pro~

jecto, o disposto no art. 1.483 (vêr arts. 1.500, 1. 50i e '1.504 ).
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3 - O Direito Romano distinguia nas relações obrigacíonaes duas
hypotheses: a em que a pessoa obrigada nenhuma vantagem tirava
da obrigação, e a em que tinha nesta algum interesse. Na primeira
hypothese havia responsabilidade somente pela culpa lata, exigindo-se
na segunda os cuidados de um bom pai de família.

Isentava-se, porém, de qualquer responsabilidade a pessoa obri
gada que tivesse tido os mesmos cuidados que costumava empregar
na gestão dos seus proprios negocias (Maynz, v. 2, P: 17), preva
lecendo assim uma medida subjectiva da culpa (culpa in-concreto),
conforme observa Goudsmit i Cours des Pandectes, trad, de Veylsteke,
tomo I, § 76), em vez da medida objectiva ( culpa in-abstracta ).

Os codigos, que conhecemos, quasi todos adaptam aquella
distincção e acceitam para determinação da culpa a medida subjectiva,
fazendo o devedor responder apenas pela culpa denominada in-concreto.

O projecto, tratando da gestão de negocios, estatue (art. 1.558)
que «o gestor é obrigado a applicar ao negocio sua diligencia habituai»;
entretanto, no deposito, seja ou não remunerado, exige do depositario
todo « o cuidado e dilígencia de que é capaz)), expressão tomada do
Cod.Portuguez (arts. 1.435 e 1.336 ).

Ora, é sabido que a responsahlidade do depositário deve ser apre
ciada com menos rigor do que a do gestor de negocios e a do manda

I tario. Basta-nos invocar a respeito a autoridade de Pothier (T'l'aité du
contract de depôt, n. 26) e de P. Pont, que affirma (Du depõt,
n. 424): « Le dépôt est precisement I'un de ces contracts ou l'obliga
tion dont il s'agit est moins étendue, en ce queIle se modéle non pas
sursce type du bon pere de famille, qui est la regle commune... mais
sur les habitudes personneIles de celui à qui est imposée».

Ninguém ha que não seja capaz de empregar na guarda de alguma
cousa diligenciá maior do que a habitual, cuidados mais minuciosos.
Mas o próprio Direito Romano não exigia. taes cuidados, nem uma di
ligencia excepcional (Maynz, v. 2, p. 7, n. 5).

E', portanto, inadmissivel o novo critério adoptado no projecto,
São preferíveis as disposições dos codigos (Japon., art. 659 ; AlIem., art.
690; Fr., 1.927; ltal., L843) que se satisfazem com os cuidados que
o depositário costuma ter na guarda das suas próprias cousas, man
dando que haja mais rigor na apreciação da responsabilidade quando
O mesmo deposito tiver sido feito no interesse delle, ou houver remu
neração, ou finalmente se tiver estipulado que haverá responsabilidade
por qualquer culpa.

De conformidade com o exposto, propomos as seguintes:

EMENDAS: I. Ao art. ( 1.482 do projecto ) accrescente-se : .

No deposito póde haver remuneração.

lI. Art... O depositario deve prestar na guarda e conservação
da cousa depositada o cuidado e diligencia que costuma empregar



na guarda e conservação das suas, restituindo-a quando fór' exi
gida pelo depositante, com todos os seus fructos e accrescidos,

Si por qualquer motivo O depositante tiver sido privado da
administração dos seus bens, a. restituição da cousa depositada
será feita a quem legalmente o representar.

. . Art. 1.486. Neste ultimo caso deverá o depositario sob.tal
fundamento requerer que seja recolhida a cousa ao deposito pu-
~oo. .
. Art. L 487. Poderá tambem. requerer deposito da cousa
quando, não podendo conserval-a por qualquer motivo plausível,
e querendo restituil-a, o depositante recusar recebel-a.

I. O art. 1.486 está redigido como se fosse alinea ou paragrapho
do anterior; e o que se lhe segue não diz quem «Poderá também re
querer», de modo que, tomado isoladamente, fica sem sentido. Propomos
que sejam restabelecidas as seguintes disposições do projecto primi
tivo:

Art. 1.423. «No caso da ultima parte do artigo antecedente,
o depositario deverá participar sua suspeita á autoridade judi
ciaría, pedindo -lheque faça recolher a cousa ao Deposito Publico.»

Art. 1.424. «O depositario poderá também requerer o depo
sito publico da cousa quando, não podendo conserval-a por
qualquer motivo plausivel, e tendo querido restituil-a ao deposi
tante, este se tiver recusado a recebel-a.»

Art. 1.488. O depositario que por força maior houver per
dido a cousa depositada e recebido a importancia do respectiuo
seguro deverá entregar esta ao depositante e ceder-lhe as acções
que no caso tiver contra o terceiro a quem a perda fôr ímputavel,
O projecto primitivo dispunha (art. 1.425) :

« O depositario que, por força maior, houver perdido a cousa
depositada, e recebido outra em seu legar deverá entregar esta
ao depositante e ceder-lhe as acções que no caso tiver contra o
terceiro responsavel pela substituição da primeíra.»
A restricção feita pela douta Commíssão Revisora é, a nosso ver,

injustífícavel. Oobjecto ou a importancia recebida pelo depositario póde
não ser proveniente de seguro, e razão não existe para em tal caso
deixar de ser entregue ao depositante. .

Supponha-se um deposito de animaes, ou de generos alimentícios,
que o depositario tenha: sido. obrigado a entregar em occasião de
guerra, ou um deposito de desinfectantes feito em uma cidade, depois



- 497-

de invadida por terrível epidemia onde sómente com grande demora
poderiam chegar os necessarios recursos e elementos de defesa sanitarla,
Pelo facto de não haver seguro) em taes casos, segue-se que não devo
ser entregue ao depositante o que fôr obtido em legar do deposito?
Ninguem o dirá certamente.

Convem restabelecer a disposição do projecto primitivo, acima
transcripta, que está de accordo com 11 doutrina (Pothier, n. 44) con
sagrada em diversos codigos (francez, art. 1.934; ital., arts. 1.850
e outros).

Art. 1.1·92. O depositaria não póde servir-se da causa depo
sitada sem permissão expressa do depositante, sob pena de res
ponder por' perdas e damnos e reputar-se mutuo o deposito si fôr

. de dinheiro ou causas fungiveís.
1\rt. 1.467. O deposito de causas fungiveis no qual se esti

pula que o depositaria deve restituir causas do mesmo generó,
qualidade c quantidade, regula-se pelas disposições referentes ao
mutuo.

A.rt. Li97. O deposito de causas fungíveis no qual se es
tipula que o( depositaria deve restituir cousas do mesmo genero,
qualidade c quantidade, regula-se pelas disposições referentes ao
mutuo.

1 - E' patente a contradição que ha entre os dous artigos.
1\. illustrada Commissão Revisora, tendo admittido, contra o projecto
primitivo, o deposito de causas fungiveis, julgou conveniente deixar
Ióra de duvida que para reputar-se talo deposito das referidas causas
é preciso estipular-se a sua restituição em espécie e não por outra do
mesmo genero, qualidade e quantidade.

Mas da leitura dos arts. 1.492 e 1.4·97 vê-se o seguinte: si no de
posito de cousas fungíveis for estipulada a restituição de outras do
mesmo genero, qualidade e quantidade, ter-se-lia mutuo e não deposito;
si tal modo de restituição não fór permittido, exigindo-se as mesmas
causas em espécie, tambem será o contracto reputado mutuo, desde
que o depositaria se sirva das causas depositadas.

Emenda - Suppriinam-se as palavras.: «e reputar-se mutuo o
deposito, si fôI' de dinheiro ou causas fungiveis » .

Art. 1.499. (i) E' deposito necessario :
1 - Orealizado em cumprimento de obrigação legal.

2 - O realizado e consentido por occasião de alguma calamidade
como incendio, inundação, naufrágio, saque ou semelhante.

(1) Ileproducção do proj, C: Rodrigues, art., 1.122.
c. C.- VaI. II 32



. 1--- Julgamosnecesearlaa suppressãodo n. 1, ohservadaa mo-'
diflcação que propomos na observação sobre os arts. 1.500e 1.1')01 ..

( ) . E' verdade que a determinação legal ou o decreto judicial que or
dena o deposito (previsto no n. 1) estabelece a necessidade da SII,t
rcalização; 111as isto não basta para que se o considere depositoneces
sql'ioque, segundo a doutrina .corrente desde os romanos (l\'Iaynz,
vol . 2, ,§ 321, pag. 273; Pothier -s-Coruc . de Dépôt,n ~ 75), tem
como caracteristico o imprevisto do acontecimento que o determina ou
reclama, tornando-o urgente sem lhe tirar por completo O' caracter do
voluntariedade.
. ' .A necessidade é um elemento que se encontra em' toda a espécie
4eldeposito, até no voluntario ; mas no do que nos occupamos ella tem
uma feição especial: é resultante de um acontecimento imprevisto, a
que ordinariamente se acha ligada urna ídéa de infelicidade ou desgraça.
« La prima idéa que si presenta e que prevale, diz o profundo Borsari
( § 4.017'), é l'incontro fatale di un perícolo impreveduto e terríbile
nel quale le cose nostre sarebbero senza riparo si non si.trovasse per
sona cui affidarle ... L' impreveduto é lá condizione onde si qualifica
questo deposito, ed equivale all'ímproviso.»
, . Ora, o deposito judicial e o sequestro não são determinados por
acontecimento imprevisto, nem teem por objecto, como o deposito nc
cessario, cousas que o depositante precise pôr a salvo elos perigos e
effeitos de acontecimentos de tal natureza.
.' .AlélÍl. disso, não teem como condição indispensavel a entrega real
c eífectiva das cousas depositadas, accrescendo que as sobre que elles
recahem podem ser moveis ou immoveis,

Outras diíferenças podiam ser mencionadas. Basta, porém ,para o
fim que temos em vista, lembrar que o deposito judicial ou sequestro
nã? ~ contracto ; eJ)or isto mesmo não póde ser comprehendido na de-
finição constante o art. 1.182. I

2 ....... E' conveniente modificar-se a redacção do n . 2, afim de se
dar maior extensão ao deposito nelle definido. Dizendo - « por occasião
de alguma calamidade» - o projecto, parece-nos, exclue os depositas
que alguem precise fazer em virtude de algum acontecimento impre
visto.unas não funesto, de circumstancias inesperadas, embora não im-
portem desgraça ou infelicidade. '

Pont (n. 514 ) lembra o deposito feito por um cidadão que é obri
gado a partir immediatamente para um serviço urgente de grave in
teresse publico, ou por um embaixador. que recebe ordem para
incontinenti deixar o paiz perante oqual fóra acreditado.

. De conformidade com o expandido e com os codigos franoez (art.
1.969) e italiano (art.1.864) apresentamos a seguinte .

Emenda (ao art. 1.499 ) . Art... E' deposito necessarío o que
, fór reclamado em virtude de algum accidente , .como : incendio,



inundação, naufrágio, saque ou outro acontecimento ímpre
visto.

Art. 1.500. O deposito comprehendido no n. 1 do artigo an
tecedente será regulado pelas disposições da respectiva lei e, no
silencio ou deficiencia desta, pelas que regulam o deposito vo
luntario.

Art. 1.501. Estas disposições são tamhem applicaveis aos
depósitos comprehendides no n. 2 do mesmo artigo. Podem, en
tretanto, ser prouados por qualquer meio de prova.

1-Do modo por que está redigido o art. 1.501 parece dever se
entender que os depositos comprehendidos no n. 2 do art. 1.500
regulam-se também pelas disposições da lei relativa ao previsto no
n. J, e, só no silencio ou defíciencia destas pelas que regulam o de
posito voluntário.

Entretanto, não póde ter sido este o pensamento da douta Com
missão Revisora.

Não é só isso. Depois de dizer: Estas disposições são tambem
applicaveis (redacção mais própria de um paragrapho ou alinea), ac
crescenta o artigo: «Podem, entretanto » ••. , como si se tratasse das
disposições e não dos deposiios. . .

Ao art. 1.500 podia ter-se accrescentado oseguinte: applicaoeis
tambem aos deposites comprehendidos no n. 2 do mesmo artigo,
que podem, entretanto, ser provados por qualquer meio de pl'ova.

Julgamos, porém, preferivel supprimir (de accordo com o que
propuzemos na apreciação dos arts. 1.499 e 1.482) tudo o que se re
ferir ao deposito comprehendido no n. I, do qual se poderá tratar no
fim da secção ou em secção nova, em um artigo unico, concebido mais
ou menos nos seguintes termos:

Art ... O deposito ou sequestro realizado em cumprimento
de obrigação legal será regulado pelas disposições da respectiva
lei e, no silencio ou doficiencia desta, pelas que regulam o con
tracto de deposito.

Será então supprímido todo o art. 1.500, passando o art. 1.501
a ser redigido mais ou menos nestes termos :

Art. .. As disposições que regulam o deposito voluntario
são applicaveis ao necessarío que, entretanto, poderá ser pro
vado por qualquer meio de prova.

Art. 1.502. Aos referidos deposites é equiparado o das.ba
gagens dos viajantes, hospedes ou fregueses nos hoteis , alberga
rias ou casas de pensão onde estiverem seus donos. Os hoteleiros
ou alberguistas são por elIas responsáveis como depositarios
e pelos furtos ou roubos commettidos pelas pessoas que empre-
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garem ou admittirem nas suas casas, salvo provando que taos
factos não podiam ter sido evitados (I).

, :1-..!.. Devem prevenir as diffículdades a que a expressão « admit
tirem» poderá dar logar si ao depositante si não poup,'tr o onus da
prova da admissão que será muito difficil na maioria dos casos.
: No final do artigo se diz: « salvo provando que taes factos não
podiam ter' sido evitados»; mas, evidentemente, a prova de que os
furtos ou roubos não podiam ser evitados só a precisam dar os hotelei
ros e albergueiros, em face do projecto, sendo os furtos ou roubos com
mettidospor pessoas que elles tivessem empregado ou admittido nas
suas casas.

O codigo francez (art. 1.953) diz: « par los domestiques et pre
posés ... ou par dos étrangers allant et venant dans l'hotellerio. »

E os commcntadores entendem que a disposição é applicavel ainda
quando se trate de pessoas clue entrem e saiam furtivamente (Arbry et
Rau, tomo 4, p. 622; Pont, n, 537; Baudry-Lacantinerie, n, '1.205 e
autores por elle citados).
, Não queremos tanto rigor, sinão que se presumam admittidas,
para afim do artigo 1.502, as pessoas que entrem e saiam, salvo aos
hoteleiros e albergueiros o direito de provarem o contrario.

2 - Além da substituição de «' alberguistas », é conveniente a
suppressão das palavras íínaes (salvo .. , evitados) queserão incluídas
no artigo seguinte, para o qual se devem reservar todos os casos em
que. cessa a responsabilidade dos hoteleiros e albergueiros, não só
pelos furtos e roubos, como também por outros factos (deteriorações
etc.) pOI; que devam responder corno depositarios.

EMENDAS ... Art. Aos referidos depósitos é equiparado
o das bagagens dos viajantes e hospedes ou fregueses, noshoteis,
albergarias ou casas de pensão onde estiverem seus donos. Os
hoteleiros ou albergueiros suo por ellas responsaveis como deposi
tarios e pelos furtos ou roubos commettídos, pelas pessoas que
empregarem ou admittirem nas suas casas. ,

§ ... 'Presumem-se admíttidas nos hotéis, albergarias ou
casas de pensão as pessoas. (lue entram ou sahem ; cumprindo
aos hoteleiros e albergueiros a prova em contrario.

Art. 1.503. Cessa também a responsabilidade dos hoteleiros
ou alberguístas, no caso do artigo antecedente, occorrendo força
maior, como sejam : escalada ou assalto do exterior para o interior
do edifício, roubo ti mão armada ou facto semelhante.

L- Por ter dito no artigo anterior: « oshoteleiros são responsavaís,

(1) Heprqducção .do art., U2t).do projecto C.. Ilodrlgues..
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salvo provando ... », accrescentou o projecto (no presente artigo) :
« Cessa tambem ».

Ainda que outro motivo não houvesse para a suppressão do
« tambem », deveríamos propol-a , á vista da emenda apresentada ao
art. 1.502 o das observações sobro este feitas (n.2), ás quaes nos repor
tamos.

Propomos as seguintes emendas:

Art. Cessa 11 responsabilidade dos hoteleiros ou alber-
gueiros, no caso do artigo antecedente:

1°, si provarem que os factos prejudioiaes aos hospedes, via
jantes ou fregueses não podiam ter sido evitados;

2°, occorrendo força maior, como sejam: escalada ou assalto
do exterior para o interior do edificio, roubo á mão armada ou
facto semelhante.

Art. 1.50õ. O depositario, seja voluntario ou necessario o de
posito, deixando de restituil-o quando lhe fór exigido, além da in
demnização dos prejuízos, será compellido a fazel-o com pena de
prisiio não excedente de um anno,

. I - Propomos a suppressão elo presente artigo. A. indemuização
dos prejuizos está prevista em outros artigos e a pena de prisão, de
que somente se dá o máximo, deve ser regulada pelo Codigo Penal.

DO j\IANDATO

Art; 1.506. Tem legar o mandato quando alguém confere a
outrem poderes para que em seu nome pratique um ou mais
netos, ou administre um ou mais negocios.

A procuração é o instrumento do mandato.

I - A definição, constante deste artigo, deve SOl' completada de
accordo com a dos outros codigos (all., art. 762; fedo suisso, art. 392 ;
jap., art. 643; ital., art. 173; fr., art. 1.984). Não basta que os
poderes sejam conferidos, é indispensavel, para -que haja contracto, a
acceitação expressa ou tácita conforme o art. 1.509.

2 - O mandato figura de contracto , cujos contornos ainda não.
foram encontrados, segundo aíllrmam eminentes civilistas (ver Borsari,
§ 3.861), tem como caracteristico essencial, na opinião de bons autores
(Fuzier Herman et Darras e outros por elles citados no Code Civil.
Annot6 Pont-Du mandat, n, 810, A.ubl'Y et nau, Droit Civil, .vol. 4 t
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§4,10·; Mâl'cel Plailiol.. Tntité, voI. 2, il..2.232) o facto de nelle se
obrigar o mandatario a realizar um ou mais actos jurídicos por conta
do mandante,

.. O ultimo dos autores citados faz, 6111 seu recente Tratado; a se
guinte distincção: (CA Ilbca<;âo de serviços tem por objecto factos de
ordem material, que são trabalhos; o mandato tem por objecto proprl«
actos juridicos a realizar por conta do mandante». O obreiro ou o
.empregado trabalha por conta e no interesse de outrem; o mandatário
age juridicamente: faz contractos, pagamento, negociações pelo
mandante.»
. ," De accordo com estes ensinamentos, o projecto primitivo dizia:
«Tem logar o mandato quando alguem institue outrem seu repre

.sentante, conferindo-lhe poderes para que execute um acto ou uma
série, de actos juridicos»., '. ,

No mesmo sentido o Codigo Civil do Japão, art. 643. ,,I

3 - Deixando de parte a má collocação das palavras - (Cem sou
nome» -, pensamos não se dever desprezar a critica feita ao Codigo
Civil Francez (Merin-Repertoi?'e. V. Mandato; Troplong, Du mandai,
n. 8 ;Carpéiitier et Frei'ejouan"Repe1't. gene1'al alplt. -'-'- Mandar, et
'Lepoitvin, P. Pont -'-'- Mandat, numero L05!»), por dizer '- érn nome
Delamare ~o. masulant (pour le mandant et en soil.. hom): ' ,

Tal cntíca , bem fundada, segundo o mostra Borsari (§ 3.861), Ó
acceita por grande numero de autoridades (Marghieri - Dir , Com, n.l
'1.367; Supino - n. 244; Lyoil"-Caénet Reilault-e.jlla1i. li. 472; Boiste
11. 511; 'I'haller - Traité elem. n. 1..114; Fuzier Hermann et Darras,
t, 4, p. 630, n. 10) e foi tomada em consideração por muitos codigos
(alI., art. 662; fedo suisso, 395; [ap., 643 e 649; sax., 1..304; ital .,
1.737, e venez); accrescendo que ella faz desapparecer uma differença
desnecessária entre o mandato civil e a commissão mercantil, o que ó
conveniente para os fins da unificação do direito privado,

As palavras - «em nome do mandante» - indicam a necessidade
da representação; mas não é esta sinão a execução do mandato quo
constitue o caracteristico essencial deste contracto, cuja noção juridica
subsiste na esphera das relações entre o mandante e o mandatario ,
ainda que este tenha agido em seu próprio nome. (Ver observações ao
artigo 1.516 e Freitas, Cons., nota ao art. 456 in fine).

EMENDA --'-' Ai't. .. Tem logar o mandato quando alguem
acceita poderes que lhe são conferidos para praticar um ou mais
actos jurídicos pelo mandante.

A procuração é o instrumento do mandato.
Art. 1..513. Omandatario nada póde fazer contra ou além do

mandato, salvo si Ointeresse do mandante o exigir. '
1 -= Póde acontecer que, apesar de se não acharem rnenoionadôs

certos poderes naprocurãção Ou nas instrucçôes do mandante, seja. o
seu uso necessario 'Para o fim constante do mandàtn, ou justificado

",, .
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quer pelas oírcumstancías do momento, quer por serem ditos poderes
consequencias ou desenvolvimento dos conferidos .

. Em taes casos, si o mandatário, não podendo executar o man
dato litteralmente, ou não tendo os poderes de que precisa para
conseguir o fim nelle visado, vê-se obrigado a tomar por si uma de
liberação, visto hão ser possível OhtCI' Q, tempo, sem perigo, as neces
sarias instrucções, pode agir de conformidade com as eircumstanoías
do momento; consultando a intenção manifestada no mandato ou o
fim a que elle se propõe; em poucas palavras: pode fazer aqnillo que
deva acreditar seria permittidn pelo mandante, si fosse consul
tado.

Não havendo certeza sobre qual a solução exigida pelo interesse
deste, basta a presumpção, desde que não seja' possivel ao manda
tario que precise agir promptarnente, obter a devida informação;
nada importando que, depois dó assim proceder em circumstancias
que não foram previstas, verifique que seu acto não era exigido pelos
interesses do mandante, ou mesmo que os contrariou por motivos
cspeciaes que se não podiam prever.

Depois ele mostrar as condições de um devedor elo mandante, que
s~ propõe a pagar 50 % por saldo .da divida, é o mandatário auto
rizado a receber 60 "[«, dando quitação. O mandante sabe que o
devedor, apesar de não possuir fundos sufflcientes, nem ao menos
para pagar 20%, tem um amigo ou parente que o auxilia, habi
litando-o a pagar a todos os credores mais de 50%, afim de evitar
um procedimento judicial vexatório e já imminente, ou qualquer
outro desgosto, que fatalmente terá logar, si houver demora na qui
tação pretendida. Recebendo tal ordem, o mandatario, então sciente
de que o devedor não terá mais o auxilio com que contava ou que
vão se apresentar novos credores não esperados, emfim certo de que
havendo qualquer demora não mais receberá os 50 0/" propostos,
acceita-os e dá quitação, Tem bOJS razões para acreditar que o man
dante não procederia de outro modo si conhecesse a nova situação,
as círcumstanoias sobrevindaa. Entretanto, na mesma occasião em
que assim procedia o mandatario, recusava-se o mandante a transferir
o seu credito recehendo 55 «r.. Deve em tal caso o mandatario res- .
pender para com o mandante? Parece-nos que não; pois recebeu o
mais que era possivel receber, afastando-se das ordens do mandante
porr[1Je acreditava que só assim lhe evitaria prejuízos.

2.- Os códigos allemãc (665) e federal (395) permíttem ao man
datario afastar-se das instrucções recebidas, desde que as circumstan
cias lhe não perrnittam obter aviso do mandante e o autorizem a crer
que este approvaria a modificação, si conhecesse o estado das cousas ;
e o código japouez manda que o mandatario (art. 6q,4) se conforme
com o fim visado no contracto.

De accordo com os citados codigos, poder-se-hia modificar o
art. 1.513 do projccto, que aliás devia estar figurando na secção 2a

}



(obrigações do mandatario). E', porém, preferível supprimil-o, modi
ficando e pondo em seu logar o disposto no art. 1.521.

Art. 1.616. Si O mandatario agir em seu próprio nome, não
terá o mandante acção contra os que com elIe contractarem, nem
estes contra o mandante.

Em tal caso o mandatário fica obrigado directamente para
com a pessoa com quem eontractou, como si o negocio íôra seu.

1- E' outra'disposição que devia figurar na secção destinada ás
obrigações do mandatario.

2.- No mandato distinguem-se duas ordens de relações jurídicas:
. uma entre o mandante e o mandatário, outra entre estes e 'os
terceiros.

O desapparecimento de qualquer dellas não importa a insubsis
tenda do mandato. Assim, póde não haver relações obrigacionaes
entre o mandante e o mandatario menor (no caso do art. '1.514), per
manecendo as obrigações do dito mandante para com os terceiros; do
mesmo modo póde deixar de existir o mandato quanto a estes, subsis
tindo na esphera das relações entre o mandante e o mandatario - o
que acontece quando este age em seu proprio nome.

A disposição do art. 1.!H6 está de accordo com estes principies,
mas parece que o disposto no art. 1.ü06 a exclue, por contraria ao
critério da representação. E' reproducção do art. 1.071 do projecto do
Dr. Coelho Rodrigues, por quem foi copiada do codigo italiano, que,
como já notamos (ao art. 1.506), supprimiu, na definição do mandato,
as palavras do código francez - em nome do mandante - por isso
que «importavam o necessario effeito de representação».

No codigo italiano não ha antinomia entre os arts. 1.737 e 1.744 ;
mas no projecto se nota visivel contradição entre os artigos 1.506 e
UJ16 ; pois o primeiro só admitte mandato quando o mandatário age
em nome do mandante, ao passo que o outro trata de casos em que 0_
mandatario age em seu próprio nome, sem por isso deixar de haver

', mandato.
Sendo modificado o art. 1.506, como propusemos, deve ser man

tido o que ora analysamos, mas é conveniente collocal-o na secção 2n

(obrigações de mandatario), depois do art. 1.526.

Art. 1. 517 .. O mandatário 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 execesso de mandato.

. '.I
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Art. 1.519. Omandatario responde pelos prejuizos acontecidos
ao mandante por ter encarregado a outrem do cumprimento de
mandato sem estar para isso autorizado.

§ 10. Quando no instrumento houver poderes para substa
belecer, só serão imputáveis ao mandatario os damnos occor
ridos por acto ou negligencia do substituto si este fór notoriamente
inhabil ou insolvavel .

§ 2°. O substituto tem para com o mandante os mesmos di
reitos e obrigações que o mandatario.

1 - Do modo por que está redigido o art. 1.5'17, conclue-se que
o mandatario responde por todo o damno resultante de omissão, ainda
que não tenha havido culpa. Deixasse, embora, de agir por estar con
vencido de que assim consultava o interesse do mandante, responde
para com este, não obstante tratar-se de damnos occorridos sem culpa.

E inadmissivel. O mandatário deve até deixar de executar o man
dato si ao seu conhecimento chegar alguma circumstancia que o man
dante ignore e que provavelmente o levaria a revogar os poderes
conferidos. . .

Supponha-se que, verificando-se algum dos casos generalizados
por Pothíer (n. MS) e P. Ponto (n. 977), o .mandatario deixe de agir,
acreditando com bons fundamentos que o mandante revogaria o man
dato si conhecesse a nova situacão.

Na impossibilidade de obter informações, outra cousa não lhe era
licito lazer; entretanto, apesar de ser provavel que ao mandante não
mais conviria a execução do mandato, a verdade, que mais tarde se
verifica, 6 que elle não o teria revogado, ainda que soubesse da circum
stancia sobrevinda, tendo para assim proceder razões especiaes, que o
mandatário ignorava. Será este, em tal caso, responsável para com o
mandante, não obstante ter procedido de boa fé, na persuasão de
cumprir um dever? Parece que não.

2 - As palavras « nos termos. . . que lhe foi conferido », copiadas
do Cod. Portuguez (art. 1.3315), tornam ainda mais inacceitavel a
disposição. Muitas vezes, além dos poderes indispensaveis para o fim
do mandato, outros são conferidos, por mera precaução, para no caso
de se tornarem precisos, em virtude de oírcumstancías especiaes, não
haver necessidade de instrucções do mandante ou nova procuração.

_ 3 - O artigo de que nos occupamos e o art. 1.519, § 1°, devem ser
harmonizados. Aquelle diz que o mandatarío responde pelos damnos
que causar ao mandante « em consequencia de omissão, negligencia,
culpa ou excesso de mandato », ao passo que este, tratando dos damnos
causados pelo substituto menciona apenas os occorrídoe por acto ou
negligencia, deixando ú margem os provenientes de omissão, culpa ou
excesso do' mandato.

Não comprehendemos essa diíferença: pois todos os damnos P08
siveis em relação ao mandatario, podem ser causados por aquelle a



quem elle delegar os poderes do mandato. E si o substituto, noto
-riamente ínhabíl e insolvavel, causar, erneensequencia de omissão,
culpa ou excesso do mandato, algum damno ao mandante, quem res-
pende para com este? Certo que o maudatario. i

Por que então dispór o projecto, depois do estatuído no art. U.i17,
que « só serão imputáveis ao mandatario os. damnoa occorridos por
acto ou negligencia do substituto si este fôr notnriamente inhabil
ou insolvavel » ?

4, - O art. 1.519 provendo o caso de ter omandatário enearregado
a outrem do cumprimento do mandato sem estar para isso auto
l'izado,estatue no § 2, que « o substituto tem para C01l'l o mandante
os mesmos direitos e obrigações que o mandatário li. Parece que o
substituto de que se trata é o tomado pOI' mandatario que não estejl1
para isso autorizado. Mas i1 ausencia de autorização póde existir' com
ou sem prohihição de serem os poderes do mandato exercidos POI' qual!
quer outro que 11M o mandatario ; e o estatuído no § só deve' applí
car-se na segunda hypotheae, não obstante. a opinião de Pothier, ge
ralmente seguida (contra P. Pont., ns. 1.0'16 a 1.018 ); não póde com-
prehender substituto que não tenha sido tomado, apesar da prohihição
do mandante (Ver P. Pont., n. 1.023, Chil'oni----colpa conta, 11S. 194)
e 195). j

. De accordo com as observações feitas e no intuito rde malltíl'
uniformidade entre os arts. 1.517,1.!H9, § 1°, 1.1528; 1.5õ8eemend s
ao art. 1.5154; propomos as seguintas emendas, procurando aproveit r
as palavras empregadas pelá douta Commissão Revisora: )

! \
Art... O mandatário é obrigado a applicar na execução 2'0

mandato sua dilígencia habitual e a indemnizar qualquer plje
juizo causado por culpa sua ou daquelle a quem suhstabelecén,
sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente.

§ ... Si, não obstante prohibição do .mandante, o mand 
tario se fizer substituir na execução do mandato, responde á
para comuquelle por quaesquer prejuízos causados pelo subs i
tuto, embora provenientes de caso fortuito, salvo. provan o
que o caso teria sobrevindo mesmo si não tivesse havido o
substabelecimento.

§... ; Havendo poderes para substabelecer, só serão imp 
taveis M mandatario os damnos causados por culpa do substi
tuto, si este fôr notoriamente inhabil ou insoIVaveL

AI't. .. A responsabilidade do mandatnrio no mandato r
rnunerado deve ser cpreciadà vcom mais rigor do' que n
mandato gratuito. I

Art. 1.521. O mandatario que de boa fé executar .manda D

nullo ou exceder os poderes do mandato nullo, será considera o
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gestor de negocias, at6 que seus aotos sejam ratificados pelo
mandante, e será responsavel por perdas e damnos que causar
tanto ao constituinte como ao terceiro com quem haja contra
orado.

1 - Os termos em que está redigida a disposição autorizam a.
suppor-se que o mandatario, qualquer que seja o motivo da nul
lidade do mandato, será considerado gestor de negocias emquanto os
seus actos não forem ratificados, e que a ratificação 6 sempre facul
tada; quando a verdade é que, sendo nullo o mandato, os actos pra
ticados em virtude delle não po.clem, algumas vezes, ser ratificados
pelo mandante (arts. 1.515, arg. do art. 1.514; Pont, ns. 1.071
e 1.072 e autores e obras por elle citados, e mais Delamare et
Lep, - Droit.. Com.., vol. 2, ns. 126 e 127 ).

A. douta Commissão ampliou o disposto no art. 1.542 do projecto
primitivo, incluindo no actual art. 1.521 a expressão « executar man
dato nullo » ; mais nos artigos 1.n2J!S e 1.526 deixou de incluil-a, pre
vendo apenas, como aquelle projecto, os actos exorbitantes do man
dato.

2 - Analysando o citado art. 1.J!S21, podem-se figurar as seguintes
hypotheses : a) Os actos praticados na execução do mandato nullo ou
com excesso de poderes não foram ratificados pelo mandante; b) o
terceiro, com quem o mandatario contractou, ignorava a nullidade
do mandato ou a falta dos poderes usados; c) o mandante ratificou
os actos do mandatario ; d) o terceiro tinha sciencia da nullidade ou
da falta de poderes. Vejamos as duas primeiras hypotheses.

Diz o artigo: « O mandatario qu.e de boa fé executar o mandato
nulIo ou exceder os poderes do mandato será ... e será responsavel
por perdas e damnos que causar tanto ao constituinte como ao ter
ceiro com quem haja contractado. nA nullidade do mandato ou o
excesso de poderes não é razão para que o mandataric, não obstante
ter agido de boa fé, responda por perdas e damnos. Accresce que,
em face do artigo, quer tratando-se de mandato nulIo, quer de ex
cesso de poderes, o mandatario é reputado gestor' de negocios até que
os seus actos sejam ratiflcados-e assim perde toda a importancia
para a apreciação ela SUl1 responsabilidade o facto ele lhe não terem
sido conferidos os poderes de que usou.

Quanto aos terceiros, bastará o estatuído nos citados arts. 1.525
e 1.526 desde que, harmonizando o art. 1.521 com elles e com os
princípios geraes reguladores dos contractos, supprima-se a ex
pressão: « executar mandato nullo. »

3 e 4 - Na terceira. hypothese applicar-se-hão as disposições
constantes dos arts. 1.527 e 1.565 -'i'atiltabitio mandato fequipa
ratur ; e na ultima, o terceiro com quem o mandatário contractar
nenhuma acção terá contra este ( alto 1.526 ), por isso que a promessa
de ratificação é inadmissivel no caso do art. 1.521.
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Propomos a seguinte emenda, que passará a occupar o logar do
art. 1.1'H3 (disposições gemes) :

O. mandatario que exceder os poderes do mandato será con
siderado gestor denegocios, até que seus actos sejam ratificados
pelo mandante.

Art. 1.522. O mandatario não póde compensar os prejuízos
a que deu causa com os proveitos que, por outro lado, tenha
diligenciado para seu constituinte.

'.
I - A disposição pode dar logar a duvidas, tanto mais que sobre

a compensação, de que e1la se occupa, não ha accordo entre os au
tores .. (Fusier-Hermann et Darras, p.664, n. 52, autores por elle
citados, e mais Chironi - çolpa cont., p. 305, n -, 3). Para verificar
se que ha razão para. duvida, não obstante as palavras - « por outro
lado» -basta ler-se o que diz Pont., n. 999.

Propomos que, de conformidade com o disposto no art. 1.604,
supprímam-se as palavras « por outro lado», substituindo-as do
seguinte modo (de accordo com a emenda ao art. 1.506) :

em outro acto ,

Art. 1.523. Pelas sommas 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.

- Para que a disposição comprehenda o caso constante da
emenda ao art. 1.521, deve ser alterada de aocordo com o art. 1.340,
do Codigo Portuguez, ou do seguinte modo:

Art. .. Pelas sommas que devia entregar ao mandante ou
recebeu para despezas, mas que empregou em proveito proprio,
deve o mandatário pagar juros desde o momento em quo as
empregou.

Art. 1.524.
Em vez de -'- «funcções » - diga-se actos.

Arts. '1.527 a 1.533. (Obrigações do mandante.}

. 1 - O primeiro dos artigos dispõe: « O mandante é obrigado; .. e
póde ratificar ou impugnar as que o excederem. A ratificação deve
ser expressa Ou resultar de acto inequivoco, e tem effeito retroactivo. »
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.Notamos nesta disposição o mesmo defeito do art. 1.082 do p1'o
jacto C. llodrigues, que lhe serviu de fonte: inclue entre as obrigações
do mandante a faculdade que tem este de ratificar ou impugnaras
obrigações contrahidas pelo mandatário fóra elos limites do mandato,
bem como a fórma e os efIeitos da ratificacão.

2 - Entre as obrigações do mandante não foi mencionada a de
fornecer ao mandatário as quantias de que este precisar para despesas
imprescindíveis. O art. 1.õ28 diz que o mandante deve pa.qa1' as des
pezas feitas, accrescentando o art. '1.529 que as sommas adeantadas
pelo mandatario para execução do mandato vencem juros; finalmente,
o art. 1.533 dá ao mandatário o direitode retenção sobreo objecto do
mandato até ser embolsado doquedespendeu. Mas si por ter sobrevindo
mudança importante nas condições de solvabilidade do mandante, ou
por qualquer outro motivo não convier ao mandatario, apesar do di
reito de retenção, adeantar a importancia das despesas necessárias para
a completa execução do mandato, será responsavel, no caso de não lhe
terem sido fornecidas as quantias indíspensaveis ?

Julgamos conveniente seguir o exemplo dos Codigos Allemão
(669), Japonez (649), que além de obrigarem o mandante a pagar as
despezas feitas pelomandatario, estatuem que, pedindo este, lhe adeante
aquelIe a ímportancia precisa para as despezas necessarias,

Propomos, portanto:
a) Que se transporte para as disposições gentes a parte do

art. '1527 relativa á ratificação, que poderá ser redigida nos seguintes
termos:

Artigo. O mandante pôde ratificar ou impugnar os actos
realizadossem os necessarios poderes. .

A ratificação deve ser expressa ou resultar do acto in
equivoco, e tem effeito retroactivo :

ú) Queao restante do artigo ( depois de « conícrido» se acre
scente: - e adeantar a importancia das despesas neccssarias paro.
a execução do mandato, quando o mandatario a pedir (ver
emenda ao art. 1.523).

Arts. '1.534 -1.539 :
L-Determinando no art. '1.534 os casos de extincção do mandato

ordinário e no art. 1.550 os de extincção do mandato judicial, o pro
jecto, depois de estatuir: « O mandato acaba ... 2, pela renuncia ... 3,
pela morte » dispõe art. 1.550 ): « cessa o mandato judicial: '1, pelo
[allecimeruo 2, pela desistencia ... » Não procurou harmonizar as
disposições parallelas; ao contrario, no art. 1.550, que reproduz
( nos. mesmos termos) os numeres 1 e 3 elo art. 706 do Reg. 737,



de 1. 850, a unica l!1odificaçiío feita consiste em ter passado para o n.1
OCf.'1,so de fa,llcçúl?e?zto ql.].e, no citado .regulamente, figura em 30 Jogar,
QIldeQ convinha conservar ( empregando-se entãoa palavra morte), de
accordo com a ermmeraçãq feita no art. 1.534. Além disso, o confronto
dos dous artigos faz suppór que nos outros casos previstos no primeiro
delles, o mand(tto de que se OCCllpa a secção V, não cessa.

Gçmvérp. moqific1!-r o art. 1, õ34,de modo que possa ser applicado
ao ll1andª~o judicial (clel?prezadas as palavras que no art. 1.550
indicam meras fOrInalic,lades processuaes ).
, 4, --:-,.Ac mesP+a rl1,zão justificativa da excepção estabelecida no

art. 1;5;:19 p1!-ra o Cl1130 de morte-do mandante, existe nos casos de
in t0rdicção Oll ffilldança de estado.

Deve-se, portanto, generalizar 1), disposição afim de serem com
prehcndidas todas as hypotheses em que a extincção do mandato tiver
logar em virtude de uma CCJ,USa sobrevinda na pessoa do mandante
(Pont, n. 1.156). .

3. - Seguindo-se o exemplo dos cod . 1'1'. ( art. ) e ital,
( '1 .745 ), deve-se transporta» para a secção IIo disposto no citado
art. 1,539, que encerra uma obrigação do mandatario.,

Emendas ......,..Propomos as seguintes, dê conformidudc com o expan-
dido e com os cods. fed ., ( 4·02), jap., (651 ) e all., ( 671) :

Art. . . Cessa o mandato :
1~1, pala revogação ou pela renuncia;
,20, pela morte ou interdicção de uma das partes;

. 30, pela insolvencia ou mudança de estado que torna inhabil o
mandante para conferir os poderes, e o mrHlda,tn.rio paro, exercel-os ;

4,0, pela terminação do prazo, ou conclusão elo negado.
Paragrapho unico, Quanto ao negocio já começado, observar

se-ha, nos casos do n. 3, o disposto no art ... (\1,ctlla,l 1,539).

Art. 1.538 :
As palavras - ( O mandatario póde renunciar o mandato» são

uma repetição desnccessaria do estatuido no art .. 1.534. E' melhor
dizer-se: ._- « A renuncia do mandato deve ser communicada ao
mandante que, si fór prejudicado pela inopportunidade dolla ou pela
falta ... » ( o mais como está no artigo). . . . .

!\I4,j'1j)A.ro JUDICIA-L

l)ont (ns. 891 e 892 ), . depois de distinguir o mandato con
vencional do legal ou judicial e o mandatoad nerJotla do.mandato
ad. fitem, diz quanto a este {que o projecto, de accordocom o

( .
, I



Cod. 110r t. denomina mandato judicial): « Les rcgles qui lui sont
propres appartícnent a la procédure, .. »

Segundo, pois, opinião de Pont, que é a geralmente seguida, as
regras do mandato ordinario applícam-se ao mandato ad litem ( ou ju
dicial , conforme a technologia adoptada entre nós), cujas regras es
pociues pertencem ao domínio da, legislação processual, PenS[}U10S di
versamente. No mandato, de que ora nos cccupamos, ha alguma cousa
de peculiar que deve ser regulada na esphera das leis substantivas,
Impressiona desde logoser o mandatário pesf:!oa que recebo poderes em
virtude de uma profissão.

Examinando-se com attenção tlll figura de oontracto, verifica-se
que olla tem por objecto Urna prestação de serviços, apparecendo o.
mandato apenas como maio, embora indispensável, para que os ser
viços possam ser prestados,

E' Um contracto sui çcneris, bifronte. Distingue-se da locação de
serviços; já porque não tem como objecto trabalho ou serviços mate
riacs, sinão, ao menos, em regra, actos jurídicos, já porque os serviços
que lhe servem de objectosó podem ser prestados mediante mandato;
c distingue-se deste contracto : a) porque 08 poderes conferidos e
accoitos só podem ser exercidos por um profissional, sondo o proprio
mandante, em regra, incapaz para os desempenhar; b) porque apre
senta-se como meio indispensavel para a execução de outro contracto
que sempre faz suppor c cuja figura predomina; c) porque não
póde deixar de ser expresso , exigindo-se sempre a procuração que
lhe serve de instrumento e a cujo lado encontra-se um contracto (es
crípto ou verbal) de locação de serviço.

E' desnecessário mostrar que das differenças salientadas, outras
decorrem naturalmente.

Justificada assim ligeiramente a opinião que manifestamos no
começo do presente trabalho, passamos à apreciação dos arts. 1.543
a 1.5520 .

Julgamos prudente não apresentar emendas consignando as
idéas aqui timidamente emittidas, o que faremos depois, si os doutos
collegas de Commissão o julgarem conveniente. Convém, entretanto,
observar desde. já quuas referidas ídéas exigem lima restricção,
quanto ao mandato judicial, no § 2° do art , 1.535.

Art. 1.548. Depois que o advogada tiver acccitado o patro
cinio da causa n:10 poderá delle excusar-se, salvo motivo justo
declarado rOl' affirmação solemne e intimada a parte ou seu pro
curador para nomear outro advogado até a primeira audiencia,
pena de responder pelos prejuízos resultantes.

Copiando o disposto no art. 709 do Reg. n. 737, de 1850, aCom
missão Revisora deixou á margem o art. 7.05 do citado regulam.ento,
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restringindo, assim, aos advogados uma disposição que não póde
deixar de ser igualmente applicavel aos procuradores.

E' verdade que o estatuído no art. 705 só fica bem numa lei pro
cessual (do mesmo modo que a disposição ora analysada ), mas não
seria diílicil modificar-lhe a redacção ('1).

O Cod. Port , •. art. 162, dispõe: « Oprocurador ou advogado
, que tiver justo impedimento para continuar na procuradoria, não po
derá, ahandonal-a sem substabelecer D. procuração, tendo poderes
para isso, 0\1 avisar em tempo o seu constituinte para que nomeie
outro; aliás responderá por perdas e damnos, »

No caso de não se julgar preferível a suppressão do artigo, deve-se
redigil-o como o art. '1. 362 do Cod. Port., ou modifical-o do seguinte
modo:

Art. .. Depois que o advogado ou o procurador tiver acceitado '
o patrocínio da causa não poderá delle excusar-se, sal vo motivo justo,
avisando em tempo o constituinte para que nomeie outro, sob pena
de' responder pelos prejuízos resultantes. "

Arts. 1.549 a U')01. Propomos a supprcssão destes artigos,
dizendo-se em substituição do segundo delles :

Art. " Cessa o mandato judicial nos mesmos casos doart.·
(1.534.. ) e no que se prevê no artigo antecedente.

Art. 1.552. Este artigo, depois de dizer: « Os advogados e
procuradores estão sujeitos ás disposições dos regulamentos judícíaes e
ás penas disciplinares nelles estabelecidas» accrcscenta : « Além
disto e sob as mesmas penas, é-lhes terminasuemerue prohibido : 1 \
tendo acceitado mandato de uma das partes, procurar ou advogar pela.
outra na mesma causa ou dar-lhes conselhos ou instrucções, ainda que
deixem a anterior procuração; 2°, revelar á parte contraria os segre
dos 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
confianca, »

Deve-se supprimir tudo o que se segue á primeira parte do ar
tigo, desde - cc Além» por conter apenas disposições de direito pedal.

(1) Em nota ao citado artigo diz Orlando : « E' livre ao procurador não
acceítár a procuração ; mas depois de acceíta, deve desempenhal-a diligente
mente e responder por toda a culpa»., E citada Ordeno do Ilv, I,tit. 48, § 8,
a mesma que serve de fonte ao art. ,70\J copiado pela Commíssão.

(
, ,I

'I';.
I
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GESTÃO DE NEGOClOS

Art. 1.553.
1 - O projecto primitivo dispunha: « Aquelle que, sem ter pro~

curaçãc, encarregar-se de tratar de negocio alheio, deve dirigil-o se
gundo os interesses e a vontade presumida do dono do negocio
(art. 1. 470) ».

E' quasi litteralmente o disposto no Cod. Federal Suisso
art. 469.

A Commissão Revisora, alterando a disposição, de conformidade
com o art. 1.723 do Cod. Portuguez, supprimiu a expressão - « Aquelle
que», empregada neste e no projecto primitivo, substituindo-a pela
expressão « Oque». E, em vez de «com quem contractar em nome
delle », como está no Cod. Port., preferiu dizer- « com quem em
nome delle contractar. » .

Ambas as modificações são más. O - quem em fica ainda peior,
por vil' pouco depois de tambem ( que se não vê no. cit. art. 1.723).

2 - Não nos parece bom o accrescímo (tirado do Cod. Port.)
« com quem em nome delle contractar »,

Supponha-se a verificação de alguns dos casos previstos por
di versos codigos ( All. , art. 586 ) e autores ( Pothier - 2°, 3° e 4° casos,
á pago 243 e segs.) de erro sobre a pessoa do dono do negocio, tendo o
gestor, por exemplo, agido em nome de Pedro, suppondo ser deste
um negocio que é de Paulo. Não havendo a restricção feita no projecto,
applícar-se-hão os principios geraes, de accordo com a doutrina e os
codigos que preveem a hypothese ; mas estando expressamente con
signada a restricção, poderá haver duvida.

Accresce que o gestor, elo mesmo modo que o mandatario, pode
ria algumas vezes agir no seu próprio nome ( obs. ao art. 1.506) e
nãoha razão para deixar ele responder para com as pessoas com quem
assim tratar. (Ver art. 1.5'16).

Emendas - Diga-se: « aquelle que» em vez ele - (( O
que», e supprima-se « em nome delle ».

Art. 1.554. Si a gestão fór iniciada contra a vontade manifesta
ou presumida do dono elo negocio, responde o gestor até pelo
caso fortuito, excepto si provar que o caso teria sobrevindo em
bora não houvesse gestão, ou que esta aproveitou ao dono do
negocio, ou foi por elle approvada.

Provando o gestor que a gestão aproveitou ao dono do ne
gocio, fica isento de responder pelos prejuizos resultantes do caso

c. C.- VoI. Ir 33



fortuito, embora haja prova de que este não sobreviria si não hou
vesse a gestão. E' indefensivel a doutrina consagrada.
, Torna-se suspeito, culpado, quem se intromette em negocio de
outrem contra a vontade do dono. O ter havido na gestão algum
proveito não é bastante para que se devam pôr á margem a culpa com
que a mesma gestão foi emprehendida e o facto de occorrerem,
durante ella, prejuízos resultantes de um caso que não sobreveria si
o gestor não a tivesse emprehendido. Não existissem taes prejuizos, e
maior seria o proveito.

Tratando da gestão ordinária - emprehendida de accordo com a
oonuide presumida do interessado e fundada na utilidade (Chironi-:,
Colpa Conto n. 121.l\fazonni-Inst., vol, IV., 11)1), o projecto estatue
1;10 art. 1.1)60 « que o gestor responde mesmo pelo caso fortuito,
quando fizer operações arriscadas, ainda que o dono tivesse o cos
tume de as fazer »,
. Ora, si na hypothese do. art. 1.560 o gestor responde pelo caso

fortuito.não obstante ter emprehendido a gestão de accordo com a
vontade presumida do dono do negocio, com maioria de razão deve
responder na do art. 1.1)54, salvo provando que o caso teria sobre
vindo embora não houvesse a gestão. Não importa que tenha havido
proveito, cujos effeitos são os previstos nos arts. 1.1)1)1) e 1.1)62.

O Codigo Allemão (art .. 698) e outros, citados por Meullenaere
dispõem que no caso de ter sido a gestão emprehendida contra a
vontade manifesta ou presumida do dono do negocio, o gestor é
obrigado á reparação do damno resultante, ainda que nenhuma culpa
tenha tido.

3 - Quanto á ultima parte da disposição, julgamol-a perfeí
tamente dispensável á vista do art. 1.1)61), segundo o qual a rati
ficação do dono do negocio retroage ao dia em que começou a gestão
e produz todos os effeitos do mandato.

4 - Si a commissão do Instituto julgar conveniente que se men
cionem os casos excepcionaes em que a vontade do dono do negocio
não deve ser tomada em consideração, apresentaremos emenda nesse
sentido, de accordo com a doutrina consagrada em alguns codigos
( Abry et Rau, § 441, pago 726 do 4° vol; Cod. AlI., art. 679 e outros,
citados por Meullenaere ).

EMENDA. Restabeleça-se o disposto no art. 741 do projecto
primiti vo, que tem por fonte o Cod. Fed. (art. 4,70).
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Arl. 1.561.
Depois de dizer que « si o negocio fôr utilmente administrado,

o dono deverá cumprir as obrigações contrahidas em seu nome e
índemnizar o gestor das despezas necessárias ou uteis.•. » accrescenta
o projecto:

« A utilidade ou necessidade da despesa é apreciada segundo as
circumstancias do momento em que fór feita e não segundo o resul-
tado obtidss.» ,

E' sabido que a utilidade effectiva, exigida quando se trata da
versio in rem, não é essencial no instituto da gestão de negocios, em
que basta a utilidade objectivamonte considerada, a boa administração,
que nem sempre suppõe resultado proveitoso (Chironi - Colpa contr,
n. 121 ; Borsari - § 3.004; Dig. L. 3, til. 5; FI'. 10 ).

Disso não se segue que na apreciação da utilidade - fundamento,
do instituto, se eleva pôr inteiramente á margem o beneficio auferido,
que é incontestavelmente um elemento importante, embora não seja
con dição indispensavel.

Tres são os systemas seguidos neste assumpto: o que considera a
utilidade no momento em que a gestão foi iniciada - ab initio spe·
ctandum est ; o que aprecia de accordocom o resultado obtido; final
mente o que avalia, segundo as circumstancias, ora ab initio ora ab
affectu (IvJargbieri - Di?'. Com., voI. 2°, pago 558; n. 2.887 in fine;
Massé, Di?'. Com. vol, 4, pags. 482 - 483 ), cumprindo ao juiz apre-
cial-a em cada caso concreto. '

Esse ultimo systema é, a nosso vêr, o melhor.
A's vezes,observa Chironi, se deve ter em conta a utilidade sub

jectiva « che puó concorre ad accertare l'utilità óggettiva, quando si
valuti l'utilità secando la destinazioni deI patrimonio ».

Verificado que o negocio foi bem administrado, elevem ser indem
nizadas as despezas necessárias e uteis que são, segundo Borsari,
« per 101'0 natura quelle indícato della huona economia administrativa
avvegna cite non determinata dalla urgenza o benefiche soltanto in
tempo lungo e [ucuro » ( § 3.035 ).

Propomos que se restabeleça o disposto no art. 1.478:

Si o negocio fãl' bem administrado o dono deverá CUl11pl'Íl'
as obrigações contrahidas em seu nome pelo gestor e indernnizal-o
das despesas necessarias ou uteis que houver feito por occasião
da gestão. As somrnas adeantadas 'pelo gestor em despesas uteis
e necessarias vencem juros.

Rio, maio, de 1901. - Solidonio A. Leite.
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PARECER

DO

Dl'. Sergio L.oreto

(DO INSTITUO DOS ADVOG.;.nOS)

Estudo sobre o Instituto da Fiança

(Arts. 1. 765 a 1. 789)

De duas secções apenas consta o capo 18 do tit. 5°, liv. 3°, Parte
Especial:

1.a Disposições geraes.
2." Effeitos da fiança. .
Nesta ultima foram incluídas as disposições que regulam os casos

de extincção dessa garantia pessoal.
Não sabemos em que codigo ou livro de doutrina foi inspirada se·

melhante divisão.
Os mais parcimoníosos e resumidos que conhecemos são os que

distribuem a matéria, no minimo, em tres capítulos, ou secções :

1." Da fiança em geral.
2." Eífeitos da fianca.
3." Extincção da fiança.
Nem se póde comprehender, aliás, que disposições como as dos

arts. 1 .779, 1.787, 1.788 e seu paragrapho unico se possam intitular
Effeítos da fiança, quando tratam exactamente da extincção desses
effeitos. .

«Si o credor acceitar amigavelmente qualquer cousa em paga
mento, diz o art. 1.788, ficará o fiador desonerado, nem poderá Te
viver sua obrigação (1) ainda no caso de eviccão.»

Qual é ahi o eífeito da fiança? A sua extincção? ! O seu nenhum
effeito? !

Eis o absurdo.
Adoptada a distribuição da matéria em secções, é claro, pois, que

o accrescimo de mais uma é indispensável.

(1) Adeante nos occuparemos da redacção desse artigo.
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Isto quanto á distribuição. Quanto ao texto tambem se nos afiguram
indispensaveis alguns accrescimos, substituições ou reparos.

E o que vamos ver em largos traços.

o fiador obriga-se para com o credor a cumprir uma obrigação
de outrem, si este o não fizer, diz o art. '1.765.

Dizemosque se dá cumprimento a uma obrigação, quando se exe
cuta aquillo que propriamente constitue o seu objecto.

Ora, nem sempre o fiador se obriga a dar execução á propria obri
gação do devedor, tal seja a natureza desta; assume apenas a respon
sabilidade da sua inexecucão,

Mais acertado, pois, seria empregar o verbo -i-responder - em
vez de - cumprir - como fazem o Codigo Allemão (art. 765), Chileno
(2.335), Portuguez (8'18), ou mesmo - satisfazer - conforme o Codigo
Francez (2. OH), Italiano (1.898), Federal, das Obrigo (489) e tambem
de accordo com o eminente autor do projecto em seu Direito das Obrig.,
capo '13,§174.

O Cod. Argentino é ainda mais claro no art. 1.992:
«Cuando la obligacion principal no tuviere por objeto el pago de

una suma de dinero, ó de un valor apreciable em dinero, sinó la en
trega de un cuerpo cierto, ó algun hecho que el deudor debe ejecutar
personalmente, el fiador de la obligacion solo estará ohligado a satisfa
zer los danos é iruereses que se debanal acredor por inejecucion de
la obligacion.»

Que não é índiíferente o emprego dos dous verbos, nol-o mostra
o proprio projecto no art. 1.076:

« Aquelle que tiver promettido facto de terceiro, responde por
perdas. e damnos, quando este não executar a prestação promettida ».

A illustrada Commissão Revisora supprimiu o art. 1.602 do 711'0

jecto. Melhor seria, porém, que o não fizesse.
O artigo supprimido é o seguinte:
« Salvo o caso do art. 1.413, é permittido afiançar uma obrigação

annullavel em razão da incapacidade pessoal do devedor. )) .
Completando o pensamento desse artigo, o illustre autor do pro

jecto incluira na sessão 2a o art. 1.621 a.que corresponde o art. 1.786
da revisão, assim concebido :

« O fiador póde oppór ao credor todas as excepções que disserem
respeito á divida do devedor principal, si não forem pessoaes a este. »



Mantendo este e supprimindo aquelle, a egrégia Commissão,
além de incoherente, deixou margem para grandes duvidas pela obs
curidade em que ficou envolvida a sua intenção.

O fiador não tem o direito de oppõr ao credor as excepções pes
soaes do devedor - eis o que, por outras palavras, nos diz a douta
Commissão.

Supponha-se, porém, que o 'credor acciona o fiador, e este, de
accordo com o art. 1.776, exige que sejam excutidos antes os bens do
devedor, que, na hypothese, é um menor. O devedor oppõe então a .
excepção da sua incapacidade pessoal e a obrigação, por tal motivo, é
annullada ,

Subsiste, não obstante, a obrigação do fiador?
A. illustre Commissão diz-nos apenas que o fiador não tem o di

reito de oppór tal excepção.
No caso figurado, porém, essa excepção foi opposta pelo proprio'

devedor.
A opinião dominante é a que foi consagrada no artigo suppri

mido, isto é, que em tal caso subsiste a obrigação do fiador.
Nem cremos que seja diversa a opinião da nobre Commissão ,

apesar da suppressão do alludido artigo.
Pelo menos um dos seus dignos membros, o illustre Dr. Lacerda,

em seu livro Obrigações (2), nos ensina que póde uma obrigação ac
cessoria civil reforçar uma obrigação meramente natural.

A' excepção do Cod, Allemão que, segundo Meullenaere , rejeitou
como desprovida de valor pratico, a exclusão das excepções pessoaes
do devedor, todos os mais que conhecemos consagram, com pequenas
modificações, a validade da fiança, sempre que a obrigação principal
fór annullada por uma excepção meramente pessoal, o que aliás não é o
mesmo que dizer qne a obrigação principal seja meramente natural;
como fazem o mesmo Lacerda (loc. cit.) e Rogron commentando o
art. 2.012 do Cod. Francez.

Isto seria, quando menos, confundir as duas categorias de obri
gações naturaes - as de causa reprovada com as de causa tolerada.

A excepçao admittida pela segunda alínea do art. 2.012, dizem
Aubry e Ilau, relativamente ás dividas civis, tornadas puramente ,"
naturaes em consequencia da annullação pronunciada pela incapaci-
dade do obrigado, não pâde ser estendida ás dividas naturaes em
geral. (3) ,

E' verdade que Giorgi, aliás radical adversario desse principio,
contra o qual adduz sólidos argumentos, reconhece que a maior parte
dos escriptores opina pela validade da fiança accessoria de uma
obrigação natural :

(2) Obrig., § 47; Cauç., pag , 231.
(3) Not, 5 ao.§ 424, 4n ed.
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« Sarebbe vano dissimulare, escreve o eminente autor da « Teoria
delle Obligazione J) (vol. l°, n. 57), che la capacitá di produrre questi
effetti (novazione, ipoteca, pegno e fideiussione) fu dalla maggior parte
degli scrittori riconosciuta alla obligazione naturale. J)

A nosso ver, porém, o mais verdadeiro e o mais acceitavel é o
que nos explica Chironi :

« La fídeiussione e ammessaeccezionalmente per un' obligazíone
annulahile in virtú di una eccezione meramente personale all' obli
gato, come aouerebe delta étà minore, parendo de appuruo in ciô
abbia causa la garantia uoluta dal creditore. J) Instit. di Dir. Cív,
Ital., vol. 2°, § 314, n. 3).

Vejamos, porém, a incoherencía de que acima fallamos.
O illustrado autor do projecto resalvara o art. 1.413, em vir

tude do qual - o empréstimo feito a menores ou outros incapazes,
sem autorização dos paes ou tutores, não póde sei' exigido do mutu
ario, nem de seus fiadores ou abonadores.

A preclara Commissão reproduziu essa disposição no art. 1.477
do projecto revisto : mas no art. 1.786 vedou em absoluto ao fiador
o direito de oppôr ao credor qualquer eacepçâo pessoal do deoedor,

E então temos à seguinte contradição: - no art. 1.417 nega-se
ao credor o direito de exigir do fiado!' a importancia de um .empres
timo feito à um menor, e no art. 1.786 prohibe-se ao fiador a fa..
culdade de oppôr ao credor a excepção proveniente de tal obrigação!

De sorte que o credor não. tem o direito de exigil-a, ao mesmo
tempo que o fiado!' não tem o de negal-a I .

Vê-se, pois, que, em vez de supprimir o art. 1.602, a nobre
Commissão deveria apenas corrigir-lhe a forma, porque esta com-éffeito
não satisfaz, desde quê deixa de comprehender o principio geral sobre
a validade do contracto de fiança para tratai' apenas de uma res-
tricção a esse principio. '

O art. 1.767 pertence exclusivamente á douta Commissão.
« Com excepçao das mulheres casadas, todas as mais podem se

obrigar. por fiança. J)

Foi certamente a preoccupação de proclamar a capacidade juri
dica ela mulher o que ditou esse artigo. Infelizmente, porém, o pensa
mento do seu autor sahiu, por assim dizer, as avessas: 1°, porque
não é verdade que as mulheres casadas não possam prestar fiança; ,
2°, porque a 'incapacidade rclatioa das mulheres não assenta unica
mente no facto de serem casadas.

Quem nos diz que a mulher casada póde prestar fiança é a
própria Commissão no art. 3'10:

« A mulher não póde praticar, sem autorização do marido, os
mesmos actos que este não póde praticar sem consentimento delIa. »
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Ora, entre os actos que o marido não póde praticar, sem consen
timento da mulher, acha-se a fiança (art. 302, n. 3 ).
, Conseguintemente, obtida essa autorização, a mulher pode pres-
tal-a tanto quanto o marido.

Si, pelo simples facto dessa incapacidade relativa da mulher casada,
se pudesse justificar a excepção absoluta do artigo que ora analysamos,
logico e necessario seria incluir também um outro em que se dispuzesse :

,« Com excepção dos homens casados, todos os mais podem se
obrigar por fiança! »

Referindo-se a esse mesmo artigo, já o distincto presidente do Insti
tuto dos Advogados, em notavel estudo, que acaba de publicar no Jornal
do Commercio sobre o Senatus-consulto Velleiano, disse que, « conver
tido em lei, causaria certamente a admiração dos jurisconsultos ro
manos, porque estes não poderiam conceber a filiação jurídica das idéas,
de onde nasceu esse producto, que parece ter sido gerado pelo velho
Senatus-consulto romano em união adulterina com a mulher casada. »

Demonstrado cabalmente o absurdo em relacão ás mulheres ca
sadas, demonstremol-o igualmente em relação ~ - todas as mais,
que é a phrase do artigo.
, Os relativamente incapazes, ou os menores de 21 annos e
maiores de 14, diz o art. 100 do projecto revisto, serão autorizados
por. seus paes ou tutores nos actos que importem extincção de di
reito ou creação de obrigação.

E na alinea 1" do art. 518 diz também que essa autorização é
necessaria em todos os actos que ge1'arem ou extinçuirern, direitos ou
obrigações, e que sua falta importará nullidade.

Ora, a fiança é um acto jurídico que gera direitos e obri
gações e, portanto, será incontestavelmente nullo si fôr praticado por
um menor relativamente incapaz, isto é, maior de 14 e menor de 21
annos, seja qual fôr o sexo (arts. 5° e 6°), desde que não tenha sido
autorizado pelo pae ou tutor.

E eis o motivo por que affirmámos não ser possível que no ar
tigo em questão se pensasse em proclamar, como unica restricção
á capacidade da mulher para prestar fiança, o facto de ser casada.

Seria preciso, pelo menos em relação ás mulheres, revogar ás "i)

disposições anteriores do proprio projeoto, restrictivas da capacidade
dos menores, e disto seguramente não cogitou a illustre Commissão
quando confeccionou o artigo, cuja eliminação se impõe, sem que nos
seja preciso accrescentar mais ao que ahi fica.

Perfeitamente dispensavel nos parece o art. 1.769, tanto mais
quanto, na phrase do próprio autor do projecto, convém fugir ao
methodo infecundo da casuistica :

« Póde a fiança ser dada em garantia de dividas futuras; mas
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neste caso, não póde o fiador ser demandado sinão depois de tornada
certa e liquida a obrigação do devedor principal.»

Perfeitamente dispensavel, dizemos nós, porque semelhante dis
posição está virtualmente comprehendida, não só no artigo em que se
define o contracto de fiança, como ainda no em que se estabelece a
principal condição de sua validade.

A fiança póde acceder a todas as obrigações validas, e a res
ponsabilidade do fiador só se tornará effectíva no caso de falta do
devedor.

Sendo validas as obrigações contrahidas por dividas futuras, e,
sendo ainda certo que em virtude da própria natureza do contracto
de fiança, ellas só poderão ser exigidas do fiador si ao seu cumpri
mento faltar o devedor, claro é que nem ha necessidade de disposição
especial para declarar expressamente que se permitte afiançar taes
obrigações, nem também explicar que só serãoexigíveis do fiador
depois de tornadas certas e liquidas, pois tal exigencia só póde ser
feita após a falta do devedor, e, portanto, já tendo sido verificada a
existencia e a importancia da sua divida.

Dir-se-ha, porém, que, não sendo admissiveis as fianças de valor
superior ao da obrigação principal, duvidas poderiam surgir no caso
de ser tal obrigação de valor indeterminado, tratando-se, por exemplo,
de dividas futuras.

A objecção não tem, porém, razão de ser, deante de um outro
artigo do próprio projecto. .

A fiança de valor superior ao da obrigação principal não é nulla
sinão em relação á parte que excede o limite dessa obrigação.

Dádo , pois, ocaso que alguem afiançasse uma divida futura, e
desde logo determinasse o valor de tal fiança, já estaria prevista e re
gulada a hypothese de vir a ser esta superior áquella.

Repetimos, pois: o art. 1.769 é perfeitamente dispensavel; e si é
verdade que alguns codigos admittíram disposição identica , outros,
como o Portuguez, o Francez e o Italiano, omittiram-na ,

O Cod. Chileno (2.339) e () Arg. (1.990) também adoptaram-na ,
dando, porém, á fiança em taes condições um caracter todo especial
- o fiador poderá retractar-se emquanto não se verificar a obrigação
futura. Tal disposição não é acceitavel .

Si, porém, é este o pensamento da nobre Commissão, - corrigir
a redacção do alludído artigo e modifical-o por completo - é uma ne
cessidade que se impõe indiscutivelmente.

O art. 1.771, si bem que esteja de accordo com a boa doutrina,
não o está entretanto com a boa grarnmatica.

«A fiança pódeser de valor inferior ao da obrigação principal. ..
« Si porém, exceder ao ualor da divida ...
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A adversativa não tem relação logica com a principal. Permittir
ou admittir que uma obrigação accessoria seja de calor inferior ao da
principal, não é permíttir ou admittir uma disposição adversa á que
.faculta igualmente que tal obrigação seja de valor superior,

Si a douta Commissão tivesse dito antes, como o ÜtZa generalidade
dos codigos, que a fiança não pôde exceder ao ualor.da obrigação prin
cipal, então sim, a adversativa teria razão de ser, desde que se mo
dificasse a disposição geral prohibitíva, como no caso da alinca citada,

'I'ambem merece reparos o art. 1.'173.
Melhor fóra, aliás, que a egrégia Commissão não tivesse alterado

o artigo correspondente, confeccionado pelo illustre autor do projecto.
O deste é o seguinte:
«A pessoa obrigada a dar fiadordeve offerecer como tal uma pessoa

capaz, domiciliada no município onde houver de prestar a fiança e
proprietaria de bens bastantes para satisfazerem a obrigação (1.608).»

Está concebido nos mesmos termos o art. 2.350 do Cod. Chileno,
O da illustre Commissão é este:

, «Quando alguem fôr obrigado a dar fiador judicial, deve offe
recer pessoa idonea, domiciliada no municipio onde houver de prestar
a fiança e sufficientemente abonada para satisfazer a óbrigaçâo.»

Quando se diz que alguem é obrigado a dar fiador, indubitavel
mente se allude á fiança legal ou judicial. Dispensavel era, pois, que
se additasse o qualificativo judicial ao substantivo fiador, na hypo-
these daquelle artigo. .

Admittindo, porém, que tal additamento fosse necessario, seria
então preciso completal-o e dizer - fiador legal ou judicial.

O principio é applicavel a ambos e não é possível que a douta
Commissão pretendesse comprehender em uma só as duas espécies de
fiadores, cuja distincção os codigos e a doutrina teem consagrado.

«La fideiussione, escreve Pacifici-Mazzoni, econvcnzionale, legale
o giudiziale, secondo che viene costituita in forza di una convenzione,
di una disposizione di legge o di una sentenza concui il giudice di sua
autorità abbia imposto ad uno dei litiganti l'obbligo di dare cauzione
(1st. bi Dir. Civ. Ita1., vol. 5, n. 295). . .

«Sufficientemente abonada», diz ainda a illustre Commissão, em
vez de - «proprietaria de bens bastantes», - como dissera o autor
do projecto, referindo-se ao fiador.

Na technologia do instituto que nos occupa, abonador quer dizer
- fiador do fiador.

«Podem uma ou mais pessoas responsabilisar-se pela solvabilidade
do fiador. A estefacto chama-se abonação» (art. 827 do Cod.Portuguez].
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No art. 1.766 a egregia Commissão adoptou essa technologia,
dizendo:

« Si a responsabilidade do fiador fór garantida por outra fiança
ou abono, applicar-se-ha ao abonador as disposições deste capitulo.»

. Isto posto ternos que - fiador sulficientemente abonado - vem
a ser o mesmo que fiad01' su/ficientemente afiançado.

E, sendo assim, a douta Commissão exige que - quando alguém
fór obrigado a dar fiador, deve offerecer pessoa sulficientemente
alfiançada!

Mas isto não seria explicável e muito menos justiflcavel. Não pode
ter sido este o pensamento da nobre Commissão.

Ternos agora o art. 1.774, a que se não juntou excepção alguma.
« Si o fiador se tornar insolvaveI ou incapaz, o credor póde

exigir outro. » .
O Cod. Ilesp. (1.829), o Ital. (1.906) e o Franc. (2.020) ex

ceptuam o caso de haver o credor convencionado que se lhe désse por
fiador urna pessoa determinada. Ninguém contestará a justiça da ex
cepçao c por isso mesmo a sua conveniencia.

Mas, ha ainda uma outra que se nos afigura indispensavel. Suppo
nha-se que contra a vontade do deoedo» (art. 1.772), alguem lhe
afiançasse a obrigação.

No caso de insolvabilidade de tal fiador, o credor teria o direito'
de exigir outro?

A resposta só póde ser pela negativa.
E', pois, de toda conveniencia restringir a disposição do art. 1.774

aos casos em que o devedor seja obrigado a dar fiador.

Que a fiança poderá ser substituída por garantia real, desde que
em tal substituição accordem o credor e o devedor cremos que jamais
se contestou. Nem siquer nos parece discutivel tal hypothese. O credor
poderá accordar até na extincção, quanto mais na substituição ...

O art. t.775 não se justifica, pois, nem mesmo sob pretexto de
evitar urna duvida possivel, por mais especiosa que se possa imaginar.
Estamos convencidos de que é elIe o resultado de um equivoco.

Ha, em verdade, no Cod. Italiano uma disposição que talvez
tivesse inspirado esse artigo.

E' a seguinte:
« E' in facoltá di colui che deve dare una sicurtà, il dare in vece

un pegno od altra cautela che sia riconosciuta sufficiencie ad assí
curare il credito. » (Art. 1.922).
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Este artigo,porém, faz parte das disposições especiaes ás fianças
legaes e judiciaes, que são o objecto do capo 30, tit. 21. liv. 30 daquelle
Codigo. Nas fianças dessa naturezav.é justo e necessario mesmo, que
se dê ao devedor o direito de substituil-as por uma garantia real, visto
que se póde dar o caso de não encontrar o devedor uma pessoa 'nas
condições exigidas pela lei, sendo aliás obrigado a dar fiança.

Nesse caso, porém, a substituição da fiança não será o resultado
de um accordo entre credor e devedor, pois que, a fiança não é con
vencional, mas um. direito, urna faculdade que ao devedor se con
cede e que não pode ser recusada pela autoridade ou pelo juiz, a menos
que a garantia não seja sufficiente.

E aqui terminamos o estudo dá secção primeira.

Passemos agora á analyse da segunda - Eífeitos da fiança.
Reparos especiaes exigem os arts. 1.780, 1.781, paragrapho unico,

1.783 e 1.789, não fallando dos que se referem propriamente á ex
tincção da fiança, de que nos occuparemos depois.

Ao art. 1.780, discriminando os casos em que não tem logar o be
neficio de ordem, seria conveniente incluir mais um - o de haver o
devedor mudado de domicilio (C. Fed. das Obrig., 493; Allemão, 773·
Aust., 1.356; Sax., 1.462; Hesp., 1.831; Arg., 2.013; Portuguez, 830):

No paragrapho unico do art. 1.781 (alterado pela Commissão) se
diz que, estipulado o beneficio de divisão entre os co-fiadores, cada
um delles responderá unicamente pela parte que lhe tocar no paga
mento.

Qual seja essa parte, não diz...
E de presumir que. seja proporcional ao numero dos que não ti

verem determinado no contracto ( 1.782) a parte da divida que tomam
sob a sua responsabilidade. Melhor seria, porém, determinal-a, como
fizera o illustre autor do projecto, do que deixal-a á mercê de pre
sumpções.

E assim o fazem todos os coc1igos.

No art. 1.783 é indispensável supprimir as palavras-cont1'a
o devedor -, sob pena de se infringir gravemente a logicagrammatical.

, « O fiador que pagar integralmente a' divida fica. subrogado nos
direitos do credor contra o deoedor, mas sópóde demandar cada um
dos outros fiadores pela respectiva quota. »

I",
,/
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Ha ahi duas espécies de relações juridicas completamente dis
t~nctas - as do fiador para com o devedor e as dos co-fiadores entre
SI.

A primeira parte do artigo refere-se indubitavelmente áquellas,
emquanto a ultima trata exclusivamente destas. Nem a primeira
comprehende a segunda, nem esta lhe póde ser adversa. A subrogação
do fiador nos direitos do credor contra o devedor, nunca poderia
significar que tal subrogação abrangeria igualmente os direitos do
credor contra os co-fiadores.

Não se comprehende, pois, o motivo por que se estabeleceu uma
relação adversativa entre as duas partes do artigo.

O que parece é que se teve a intenção de tratar na primeira
parte da subrogação nos direitos do credor, em geral, e nã-o somente
contra o devedor; e dahi a restricção da segunda quanto aos co
fiadores, com o principio dominante em tedas as legislações.

Voltemos ao art. 1.786,de que aliás já nos occupamos, tratando'
da afiançabilidade das obrigações naturaes. O illustre autor do jJro
jecto, de accordo com o art. 2.036 doCod. Francez, dera ao fiador o
direito de oppor ao credor - todas as excepções inherentes á divida
e as que pertencessem ao deoedor principal.

A douta Commissão, porém, restringiu esse direito ás excepções
que disserem respeito sómente á divida do devedor principal.

Parece que o pensamento de tal modificação foi facultar ao fiador
somente as excepçães reaes, que são exactamente as que apenas dizem
respeito á divida principal, e não todas aquellas que são facultadas á
pessoa do devedor.

Commentando o art. 1.208 do Cod. Francez, em que se falla de
exepções que resultam da natureza da obrigação ( differentes de dolo,
erro, coacção ), diz Rogron que são essas as excepções reaes.

Tornou-se difficil apprehender o pensamento da nobre Commissão,
desde que, supprimindo as palavras - « que pertencerem ao devedor
principal», conservou, entretanto, as ultimas - « si não forem pessoaes
ao devedor »,

Estas depois daquellas indicavam que a condicional só se referia
ás cxcepções pessoaes provenientes de 'incapacidade, ao passo que, feita
a suppressão, a mesma condicional nos leva a uma disposição ab
strusa e desordenada: permittc-se ao fiador oppór ao credor todas as
excepções reaes, si não forem pessoaes ao devedor!

Em nosso entender, a redacção do artigo, par11 ser correcta e
acceitavel, deve ser identica á do art. 854· elo, Cod. Portuguez :

« O fiador póde oppor 110 credor todas as excepções oxtinctivas da
obrigação, que compitam. ao devedor principal, e lhe não sejam me
ramente pessoaes. »
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Em contraposição á generalidade dos códigos, o J}1'oJecto deixou
de prescrever os casos em que o fiador, antes mesmo de haver pago,
tem o direito de exigir do devedor - que cumpra a obrigação ou que
'o desonere da fiança.

Apenas no a1'1. 1.789 dá ao fiador o direito de promover a exe
cução do devedor,' e ainda assim no caso somente de haver sido esta
iniciada pelo credor,

Isto seria deixar o fiador sem nenhum recurso preventivo,
entregue aos caprichos, ás conveniencias ou á má fé do devedor.

a contracto de fiança, diz-nos Pothier (Tomo 2°, n. 365), não
gera sómente direitos e obrigações entre o credor e o fiador, mas
ainda entre este e o devedor.

Si a fiança foi prestada de accordo com o devedor, verifica-se
incontestavelmente uma espécie de mandato, pela regra de direito:
Semper qui non jJrohibet pro se interoenire, mandare creditur,
L. 60, ff. de Reg. JÚ1'.

Dado, porém, que esse accordo não exista, ainda assim teremos a
especie de quasí-contracto - neqotiorum çestorum,

No conceito de Pont, a fiança no direito moderno tem mais ana
logia com o mandatum pecunice credendce dos romanos do que com a
fideJussio ou com o pactum constitute pecunice: o mandator, .cuja
posição era analoga á do fiador, agia contra o devedor, como si fóra
mandatario deste. (Pont., vol, 2°, Du caut., n. 6. )

Apesar dessas affinidades, porém, convem desde logo dizer que a
fiança não se confunde jamais com o mandato e a gestão de negocios;
tem caracteres que a distinguem e a tornam independente dos outros
contractos, exigindo por isso mesmo regras proprias especiaes, Basta
considerar a simultaneidade das relações jurídicas entre o credor e o
fiador e entre este e o devedor, para comprehender facilmente a ne
cessidade de harmonizar essas relações por meio de regras próprias,
distinctas do mandato e da gestão de negocios.

Um direito do fiador para com o credor póde ser uma obrigação
do mesmo fiador para com o devedor.

a fiador, pondera Felicio dos Santos, não tem só o direito de ser
indemnizado quando paga pelo devedor; tem também o direito de se
gurar sua responsabilidade, de forçar o devedor ao pagamento quando
a divida seja exigivel. « Pidejussor antequam solvat, potest cum debi
'tore agere u: eum defendas an liberet {Bruneman ). .

a Cod. Allemão no art. 775, dados os casos neIle previstos,
confere ao fiador o direito de exigir do devedor que o desonere da
fiança, como si fôra um mandatário deste ou um gestor de negocios.

Em casos mais' ou menos semelhantes, conferem esse direito
muitos outros codigos: Port., 843; Hesp.; 1.843; Chil., 2.369; Arg.,
2.025 e 2.026; Franc., 2.032; Ital., 1.919; Nap., 1.904; Fed.,

I'",
"
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das Obrig., 511; Iloll., 1.880; Luisiana, 3.026; Aust., 1.365; Projs,
C. Rodrigues, 1.163 ; F. dos Santos, 2.482.

Não se trata, de certo, de disposições de natureza controvertida,
isto é) de natureza material ou formal, substantiva ou adjectiva.

A acção, modo de effectividade do direito, é um elemento essen
cial do seu conceito, diz o eminente autor do projecto em suas
Observações) de accordo aliás com o voto vencedor no Congresso
Juridico, realizado em 1900 nesta capital.

Não ha, pois, razão de se omittír no projecto os casos em que ao
fiador deve caber o direito de agir contra o devedor, antes mesmo
do pagamento, afim de evitar prejuizos possiveis e imminentes e de
tornar effectivas as obrigações deste paracom aquelle.

Passemos agora aos artigos relativos á extincção, que foram
incluídos entre os elfeitos.

Ao art. 1.614 do projecto a douta Commíssão accrescentou as
palavras-ao tempo da penhora (art. 1.779). Conseguintemente o
fiador, demandado pelo pagamento, que exigir antes a excussão do
devedor, nomeando os respectivos bens, de accordo com os arts. 1.776
e 1.778, não ficará desonerado da obrigação si os bens su(ficientes ao
tempo da nomeação ou indicação, não o forem ao tempo da penhora,
em consequencia de demora ou negligencia do credor.

Ao nosso ver, seria preferível que se adoptasse a disposição e
mesmo a redacção do art. 1. 910 do Cod. Italiano, ou 2.024 do Cod.
Francez :

« Quando o fiador tiver feito a indicação dos bens do devedor e
fornecido a quantia necessaria para as clespezas da excussão, o credor
fica responsavel para com o fiador até a concurrencia dos bens indi~
cados, desde que sobrevenha a insolvencia do devedor principal, pelo
adiamento do processo judicial. »

o art. 1.787 diz:

« Si por facto do credor, fôr impossioel a subroçação nos seus:
direitos e preferencia em favor do fiador, ficará este desobrigado,
ainda que seja solidario com o devedor principal. J)

Muito vaga a redacção desse artigo, mais ainda que a do art. 833
do Cod. Port., que lhe serviu de modelo. Subroqaçâo impossiuel
por facto de credor, cremos que não traduz bem o pensamento do
artigo.

A subrogação nunca é impossivel: o que se póde dar, e se
quer prevenir, é que elIa não aproveite ao subrogado, em virtude
de concessões anteriores, feitas pelo credor ao devedor.
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Parece-nos, pois, que o que se quer' dizer nesse artigo é o
'seguinte:

, « O fiador ainda que .solidario, fica desobrigado, desde que, por
facto. do credor, não possa ter e/leito a subroçaçâo nos seus direitos',
hypothecas e privilégios em favor do mesmo fiado1'. (Art. 1.928 do
Cod. Italiano.) .

Com eífeíto, o credor póde renunciar a um privilegio inherente
ao credito, a uma hypotheca ou a um direito de .penhor que o
garantisse, ou ainda ao direito contra um dos co-fiadores, e neste
caso não será justo que o fiador venha a ser prejudicado por essa
liberalidade do credor.

Quanto ao art. 1.788, basta confrontal-o com o art. 2.050 do
Cod. Argentino:

« Si o credor acceitar amigavelmente qualquer cousa em paga~

mento,dii aquelle, ficará o fiador desonerado, nem poderá remoer
sua obriqaçao, ainda no caso de evicção. »

Diz o Argentino:
. « Si o credor acceita em pagamento da divida outra cousa que a

que lhe era devida, fica livre o fiador, ainda no caso de evicção.» .
E' bom notar que a douta Commissão alterou a redacção dada

pelo illustre autor do projecto a esse artigo, e dessa alteração resultou
notável desconchavo na construcção grammatical,

O autor do projecto dissera - e a sua obrigação (do fiador) não
renasce na eventualidade:de uma evicção-; emquanto a Commissão
diz: - nem poderá (o fiador) reoiuer sua obriqaçâo,
, O fiador não poderá reviver a sua obrigação? !

Cremos que não foi, nem podia ter sido este o pensamento da
revisão. .

Tambem foi alterado o art. 1.624 do projecto
A illustre Commissão transformou-o em paragrapho unico do

art. 1.788, não sabemos por que.
Não ha nelle uma restricção, uma modalidade ou uma excepção

á regra contida neste.
E é tanto mais estranhavel essa transformação quanto é certo que

foi conservada ou dada a categoria de artigos a muitas outras dispo
sições, que só poderão ser bem comprehendidas e interpretadas si forem
relegadas para a classe dos paragrapos e alineas de outros artigos, com
que visivelmente se acham em relação de immediata subordinação.

Um frisante é o art. 1.777 (tambem alterado), em que se dispõe
que o beneficio de ordem ou excussão só póde ser apresentado até a
contestação da lide.

/.,
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Entretanto, em vez de um artigo isolado, tal disposição caberia
melhor no que o precede ( 1.776 ), accrescentando-se apenas a este as
palavras - até a contestação da lide.

O art. 1.776 ficaria então assim:
« O fiador demandado pelo pagamento da divida tem direito de

exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro excutidos os bens
do devedor. »

Aliás se poderia até omittir o disposto no art. 1.777, sem que por
isso se olvidasse ou preterisse um principio ou uma regra substancial
ao instituto da Fiança. Mais de processo que de direito, mais formal que
substancial, mais adjectíva que substantiva é, finalmente, a alludida
disposição.

E temos concluido o nosso estudo.
Para completar, porém, a tarefa que nos impusemos, pareceu-nos

índispensavel confeccionar o substitutivo que damos em seguida:

SECÇAO la

DA FIArrç,\

Disposições qeraes

ArL I. Pelo contracto de fiança o fiador se obriga para com o
credor de outrem a responder, na falta deste, pela respectiva obrigação.

Art. 11. As obrigações nullas não sãoaccessiveis de fiança, excepto
si a nullidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor.

Esta excepção não abrange o caso do art. 1.4,77.

Art. Ill. A fiança não se presume: deve ser expressa e nãoadmitte
interpretação extensiva. Sendo, porém illimitada, comprehende, além
da obrigação principal, todos os accessorios desta, inclusive as despezas
judiciaes desde a citação do fiador.

Art. IV. O fiador póde obrigar-se a menos e não a mais que o
devedor principal.

Si, porém, se obrigar a mais, a sua obrigação será reduzida aos
limites da do devedor.

C. c. - vei, I[ 3·\
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. Art. Y. É licito afiançar sem sciencia e mesmo sem consentimento
do afiançado, quer seja este o devedor principal, quer o seu fiador.

Art. VI. O devedor que é obrigado a dar fiador deve apresentar
pessoa idonea, domiciliada no lagar da obrigação possuidora de bens
sufficientes para a segurança da divida e situados na comarca em que
deve ser satisfeita a obrigação.

Tornando-se insolvavel ou incapaz o fiador assim prestado, o de
vedar é obrigado a apresentar outro.

Art. VII. No caso de fiança legal ou judicial, o devedor tem o
direito de prestar, em lagar da fiança, uma garantia real sufficiente.

SECÇÃO 2'"

EFFEITOS DA FIANÇA

Art. YIII. O fiador demandado pelo credor tem o direito de exigir,
até à contestação da lide, que sejam primeiro excutidos os bens do de
vedar; salvo:

1.0 Se houver expressamente renunciado a esse direito;
2.° Si se obrigou como solidario ou principal pagador;
3.° Si o devedor estiver insolvavel ou fallido, ou tiver mudado

de domicillio.

Art. IX. Si o fiador allegar o beneficio do artigo ante cedente,
deverá ao mesmo tempo nomear bens do devedor, sitos na mesma co
marca, desembargados e bastantes para a satisfacção da divida.

Art. X. Quando duas ou mais pessoas afiançam simulta noa
mente uma divida, ha solidariedade entre ellas, desde que não tenham
estipulado expressamente o beneficio de divisão, ou determinado no
contrac~o a parte da divida que tomam sob sua responsabilidade.

Paragrapho unico , Dada essa estipulação ou determinação" cada
fiador responderá apenas, no primeiro caso, por uma quota propor
cional ao numero dos fiadores solidários, e no segundo, pela parte a
que se tiver obrigado no contracto,

Art. XI. O ííador que paga pelo devedor fica subrogado em
todos os direitos, e acções do credor, cabendo-lhe ainda o ele exigir

'i
" .J
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elo mesmo devedor todas as perdas e interesses inclusive os juros da
móra pelas quantias desembolsadas.

§ 1.0 Havendo mais de um fiador, o que pagar terá acção contra
cada um delles pela porção correspondente em rateio geral.

§ 2.° Sendo insolvente algum dos co-fiadores, o rateio do respe
ctivo quinhão terá legar por todos os que se acharem solventes.

Art. XII. O fiador póde oppór ao credor todas as excepções ex
tinctivas da obrigação, que compitam ao devedor principal, si não
provierem simplesmente ele incapacidade pessoal, salvo o caso do
art. 1.477.

Art. XIII. O fiador, ainda antes de haver pago, póde exigir que
o devedor satisfaça a obrigação, ou o exonere da fiança, nos seguintes
casos:

1.° Si a divida se tornar exigivel pelo vencimento do prazo;
2.° Si antes mesmo do vencimento do prazo, o credor tiver direito

de exigil-a ou de accionar o devedor por motivo de insolvencía ou
outro semelhante;

3.° Si o devedor obrigou-se a exonerar o fiador dentro de certo
espaço de tempo e este já houver decorrido sem que o devedor tenha
cumprido a obrigação; .

4.° Havendo decorrido dez annos, não tendo a obrigação prin
cipal, por convenção ou natureza, praz.o para o seu vencimento.

SECÇÃO 3"

EXTL"lCÇÃO DA FIANÇA

Art. XIV. O fiador que, allegando o beneficio de ordem, fizer
a indicação dos bens do devedor e fornecer a quantia necessária para
as despezas da excussão, ficará desobrigado até a concurrencía dos
bens indicados, se sobrevier a insolvencia do devedor pelo adiamento
do processo judicial motivado pelo credor.

Art. XV. O fiador, ainda que solidario, fica desobrigado, desde
que" por facto do credor, não possa ter eífeito a subrogação nos seus
direitos, hypothecas e privilegias.

Art. XVI. Si o credor acceitar em pagamento outra cousa que
a que lhe era devida, fica livre o fiador, ainda no caso de evicção.
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. Art. XVII. A prorogação de prazo concedida pelo credor, sem
consentimento do fiador, importará a extincção da fiança.

Ficamassim reduzidos a dezesete apenas os vinte cinco artigos (lo
capitulo analysado, sem que para isso nos fosse preciso alongal-os o
incorrer. no defeito, que Raoul de La Grasserie notava no projecto de
Cod. Civ. Allemão,

Não omittimos nenhum principio e nenhuma regra essencialao
contracto, e na redacção dos artigos, tivemos o cuidado de evitar qual
quer obscuridade, sem descer, entretanto, a minudencias escusadas e
a particularidades naturalmente decorrentes 'desses principies e dessas
regras, cuja applícação deve ficar ao criterio dos que tiverem de exe
cutal-os,

Que se não veja no nosso humilde trabalho o mesquinho intuito
de depreciar ou deprimir a grande obra do distíncto professor, em
quem não sabemos o que mais admirar - si o extraordlnario talento
e a profunda erudição, si a dedicação constante e ininterrupta pelo
trabalho sempre fecundo e proveitoso sempre.

Quando mesmo isto não bastasse para que essa obra se impusesse
ás nosssas attencões c deferencias, bastaria a autoridade moral <los
illustres jurisconsultos que a subscrevem e rocommendam .

Rio, abril, 190'1. - Serçio Loreto,

PAREOER
DO

TI r . llilella dos Santo);!
(DO INSTITUTO DOS ADYOGADOS)

Projecto do Codigo Civil Brasileiro

DIREITO DAS SUCCESSÕES

AUTS. '1.898 a 2.020

Obser'Vt',ções por :Ileoa",to CI. V'Üelb dos S",utos, membrc élt:l. eJommissão ao
Iuatit1.1.to dos Ad,vog"d.os Bl'!\sí.leil'os, enco,l'l'ego.d.o dI;) dEU' 11m'coar sO~'Jl'e est::>
parte do mesmo projeo'6o '

EPIGRAPHE

A parte doprojecto do Codigo Civil Brasileiro, de que fui incum
bido de relatar, abrange os titulas 1°, 2°(arts. 1.898 a 1..9(0) e parte do
3° (até o art. 2.020 do liv. 4,0, que trata do - Direito elas .successõesí.

..Y
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Igual epigraphe se lê no liv. 4°do projecto do Dr. Coelho Rodrigues,
mas parece-me que elle melhor exprimiria o seu objecto se tivesse
como titulo sómente-D{~ successâo :-- como teem o titulo 4°, liv. 3°,
do projecto do Dr. Felicio dos Santos e o livro 4° do Direito Civil
Brasileiro do Dr. Carlos de Carvalho;

O termo - successâo - tem dous sentidos; o objectivo e o subje
ctivo, isto é, a totalidade dos bens que ficam de alguem que morre,
com os seus encargos; e o direito que uma ou mais pessoas teem a
esses bens; o singular exprime ambos, o plural é empregado ou para
significar as especies de successão - causa 1J201'tlS - e só abrange
um, ou para comprehender também a successão entre vivos, de que
não seoccupa o livro 4° do projecto.

O proprio Teixeira de Freitas, que o adoptou no plural quando
annotou e accommodou ao foro do Brasil 0 tratado de Gouvéa Pinto,
reconheceu que « fugia do rigor grammatical, limitando o plural a.
um sentido especial», manteve-o « para indicar a superior importancia
da successão por morte» (nota 308 add.) , e a Commissão Revisora,
sob a epigraphe - Da successâo em geml"::- do titulo 1°, pela qual
substituiu a do projecto primitivo, não só trata do direito de succeder,
como define herança c herdeiro, o que mostra a procedencia do
reparo.

O Codigo Portuguez denomina - Das successões - o titulo 2°
do seu livro 3°, mas isto não basta para justificar a sua adopção no
livro 4° do projecto, cuja redacção deve ser apreciada com attenção,
pois em alguns artigos se Icem termos que não são classicos no direito;
em outros encontram-se palavras que não teem o sentido restricto
que lhes é attribuido, e ha expressões diversas para significar a
mesma cousa, o que reputo - grave defeito - em um Codigo .

Como essa observação, outras me suggeriu o estudo da parte
referida do livro 4°, as quaes passo a expor:

CAPITULO I

Art. 1.898

Dá em um sóperiodo as definições de herança, herdeiro e legatario.
Julgo conveniente separal-as como no art. '1.736 do Cod. Portuguez,
no qual sito iguaes às do projecto as ele herdeiros e Iegatario.

Quanto á de herança prefiro esta - o património ele uma pessoa
fallecida com todos os seus encargos. E' mais clara e mais concisa.
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Só se oceupando o livro 4° do projecto de' succossão - pai'
morte- parece-me inutil o qualificativo - hereditaria-:« pois é in
tuitivo que se refere á herança.

CAPITULO n
TR~NSMISSÃO DA HE~4.NÇA.

Al'tS. 1.904 a 1.908

El assim redigido o art. 1.904: - « a, successão abre-se pela
morte do - auior da herança e no lagar do seu ultimo domícílío.»

A expressão - autor da herança - é a do Codigo Portuguez
( arts. 1 .937 e 1.938) e, do Argentino (arts. 3.282 e 3.286). O pro
[ecto do DI'. Felicio dos Santos também adaptou-a no art. 1.395, mas é
ella nova no nosso direito, no qual é usado e - por todos conhecido
- o de cujus.

Certamente por isso o DI'. Coelho Rodrigues adoptou esse termo
ao portuguez - de cujo- ( art. 2.397 do seu projecto ) e o art. 1.905
do projecto emprega-o - desde a morte do de cuju« - o que mostra
que o habito fez esquecer a nova expressão do art. 1.905.

Ainda no artigo seguinte --1. 906 -lê-se - « se o fallecido
deixar conjuge meeiro» - e o art. 1.948 emprega a expressão
«irmãos do defuncto »,

A palavra - de cujus -não sendo portuguesa, deve ser substi
tuida, porém - autor da herança não significa proprietário do patri
monio, sim seu factor, e não exprime bem a idéa, pois muitos tran
smíttem heranças que de outros houveram, sem terem para ellas
contribuido; por isso eu preferiria o termo empregado peloDr. Coelho
Rodrigues.

Faço extensiva esta observação a todos os artigos em que o
projecto emprega a expressão - autor da herança.

("
, )'1

Art. 1.906

« Si o Iallecido deixar conJuge meeiro, com quem estivesse vi- L,I '
vendo ao tempo da morte, será este mantido provisoriamente na
posse e administração dos bens communs até a partilha; si não
houver conjuçe.sobrevivente, a posse e administração competirá ao
herdeiro designado pelo juiz, se outro não o, tiver sielo no testamento. »

Não 6 claro o artigo. Na 1" parte trata do conjuge meeiro e na
2" prevê o caso de não sobreviver conjuge; mas esquecida foi a hy
pothese de sobreviver conjugeque não seja meeiro.

Não v~io razão para excluir este, uma vez que elle tambem é
herdeiro, sínão no caso de outro ser nomeado em testamento e por
isso eu redigiria assim o artigo:

« Se o fallccido deixar conjuge meeiro, com quem estivesse vi.,

, )
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vendo ao tempo da abertura da successão, será este mantido na posse
e administração dos bens communs até a partilha, e o mesmo se ob
servará quando deixar conjugo, que não seja meeiro, uma vez que
outro herdeiro não tiver sido nomeado em testamento.

Se, porém, não houver conjugo sobrevivente, a posse- e adminís
tração competirão ao herdeiro escolhido pelo juiz, se outro não o
tiver sido em testamento. ))

Art. 1.901

« Sendo á mesma herança chamadas simultaneamente varias pes
soas, 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 póde, neste caso,
pedir a totalidade da herança, sem que o demandado possa oppor~

lhe a excepção de que a herança não lhe pertence por inteiro»,
E' reproducção dos arts. 2.015 e 2,0'16 do Cod. Portuguez, com o

accrescimo no paragrapho unico das palavras - « neste caso ».
Por esse paragrapho o co-herdeiro póde pedir a terceiro que não

tenha direito á herança que lh'a restitua e, como o direito a esta é in
divisível, o pedido tanto póde ser feito pOI' um co-herdeiro, como
por todos, sem que o terceiro possa obstar a entrega, sob o funda
mento de não pertencer ao autor todos os bens, visto haver outros
co-herdeiros.
. Digo - pedir a terceiro-c- porque si fór co-herdeiro que esteja

de posse ela herança, o caso não é de - acção - e sim - de inven
tario - no qual aquella caberá ao que tiver em seu favor a prefe
rencia legal.

E, se assim é, devia ser mais claro o paragrapho, como ficaria
se dissesse - (C a terceiro que esteja de posse da herança, sem di
reito a ella, póde cada um dos co-herdeiros pedil-a em sua totalidade
sem que elle possa OppOl' a excepção de que a herança não lhe per
tence por inteiro ».

CAPITULO III

DA ACCEITAÇÃO E RI~PUDIO DA HERANÇA

Arts. '1.909 a '1.923

O projecto primitivo trata dessas rnaterias em dous capitulas de
nominados: - Da acceitaçâo da herança - Da renuncia da herança.

Não comprehendo a vantagem da alteração feita pela Commissão
Revisora, nem quanto á rcducção a um só capitulo, nem quanto á
substituição pelo termo - repudio - da palavra - renuncia,

E' certo que essa ultima expressão é a do Codigo do Uruguay
(livro 3°, tit. 4°, capo 3°); elo Codigo Portuguez (livro 3°, cal). 4°,
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secção 2a ) ; do Codigo do Chile (livro 3°, tit. 7°); do Codigo Argentino
(livro 4°, tit. 2°); do Codigo Francez (livro 3°, tit. 1°, capo 5°) e
talvez de outros ; mas o que é fóra de duvida é que - renuncia - é
classíca no nosso direito, onde foi sempre empregada como synonymo
de - recusa - e exprime melhor o pensamento de repudio - que
significa a recusa com desprezo OlI repulsa. .

O Codigo Italiano usa - Da renuncia - (livro 3°, capo 3°, secção
.2a, ) ;0 próprio projecto emprega o termo no ar], 1.960 e o Dr. Coelho
Rodrigues que adoptou o - repudio - usa tambem da renuncia - 110S

arts. 2.611 e 2.618 e nos da secção 3a ( 2.625 e seguintes ), que trata
do - beneficio do inoeruario e dos seus elfeítos.

O projecto não se occupa dessa especíe de acceitar a herança,
usada entre nós e consignada no Cocligo Portuguez (arts. 2.019,2.0.1..4
\lo seguintes) ; no do Uruguay (art. 1.036); no do Chile (art. 1.247);
no Argentino ( art. 3.357 v) e no da Itália ( arts. 929, 955 e seguintes) ;
e apenas no cito art.1. 916 dispõe que « o herdeiro não responde por
encargos excedentes ás forças da herança, incumbindo-lhe, porém, a
prova dessa excusa, salvo o caso de inventario judicial, que faça certo
Q valor dos bens herdados».

Art. 1. 912

Esse artigo dispõe que:
« Considera-se corno tendo repudiado a herança o herdeiro que,

notificado da abertura da successão, não se manifestar no prazo de 30
dias. »

OCodigo do Chile ( arts. 1.232 e 1.233 ) e o do Uruguay ( arts. 1.045
e 1.046) consignam disposição identica ; mas reputo-a, apesar disso,
injusta e perigosa.' .

Injusta, porque a renuncia deve ser sempre expressa e nunca
presumida, como o exige o próprio projecto no art. 1. 917.

Perigosa, porque a certeza que hoje todos teem- de que a revelia
nos inventarios não é punida com pena tão grave, poderá motivar
serios prejuízos. .

A negligencia de muitos, a ignorancia da maioria da população, e
até as difficuldades de communicação em grande parte do nosso ter
ritorio, contribuirão para esses prejuízos, sem vantagem para o direito
e só para os que mais espertos forem.

Por isso, e de accordo com o art. 2.041 do Codigo Portuguez, eu
concluiria o artigo de modo contrario, dizendo: - entende-se haver
acceito a herança - em vez de - entende-se liaoer repudiado a he
rança,

Art. '1.913

Ha um erro de impressão na referenda ao art. 1 ;8981 quando
devia ser ao de LI, 1.908.
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CAPITULO IV

DA HEnA~çA JACENTE

Ar~. 1.92& á 1.926

Determina os casos em que a herança deve ser considerada ja
cente; dispõe quanto á guarda, conservação e administração dos bens
e diz quando deve ser declarada vacante.

Segundo o art. 1.926, passa ao Estado, no qual se tiver dado a
declaração de vacancia, a propriedade dos bens recolhidos aos seus
cofres.

Pelo disposto no art. 32.. 11. 1, da lei n. 221, de 20 de novembro
de 189&,reproduzido no-art. 127, parte 111

, do decreto. n. 3.084, de 5 de
novembro de '1908, esse deposito eleve ser feito sempre nos cofres da
União, á qual é devolvida a herança vacante.

A Constituícão nada. dispõe que contrario o direito vigente e
muitos motivos me convencem de que é melhor mantel-o que alteral-o.

CAPITULO V

DOS INDIGNOS DE SUCCEDER

Arts. 1.927 a 1.93&

Apesar dessa epigraphe, o art. 1.927 usa da expressão: .« São
excluidos da successâo », a qual não está de accordo com clla.

A exclusão é a consequencia da indignidade e sobre esta, e não
sobre aquella, é que o projecto dispõe.

Não exprime, pois, a idéa a expressão do artigo, que eu substi
tuiria pela adaptada no art. 2.339 do Cod. Allemão : - « São in
dignos de succeder n ,

O próprio projecto, no art. 1.998, dispõe que - « o que supprimir
o codicillo será indigno ele succeder », e não - será excluído da
successão .

O n . õ do art. 1. 927 menciona como indigno - « o que por
violencia ou fraude tiver impedido que se faça o testamento, houver re
tido ou occultado o testamento jiL feito ou obrigado o autor da herança
a testar, a romper ou alterar o testamento».

Parece-me que o art. '1.898 acima citado ficará melhor collocado
como um numero do de n . 1.927, do que no capitulo - Dos codi-
cillos - anele se acha. ..
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A1't. 1.928

Nesse artigo é denominada - contenciosa - a acção pela qual
deve ser declarada a indignidade.

Não ha essa especíe de acção no nosso direito processual, e o pro
[ecto primitivo não usou de tal qualificativo, limitando-se a dizer: 
« a indignidade deve ser pronunciada judicialmente, mediante provo
cação dos interessados e audiencia do indigno» (art. 1.765).

Eu prefiro a redacção do artigo revisto, supprimida a palavra con
tenciosa - o qual fica assim: a indignidade deve ser declarada por
sentença em acção movida por interessado.

TITULO II

Successão legitima.

A1'tS. 1.935 a 1.937

Diz o art. 1.935 que não póde ser herdeiro legitimo o que não
era ainda, concebido ao tempo da abertura da successão ,

Reputo desnecessaria essa disposição, visto como o projecto, ao
tratar das pessoas naturaes, deixou claro no art. 4° que a garantia dos
direitos eventuaes no nascituro só podia ser dada após a concepção.

CAPITULO II

DA VOCAÇÃO HEREDlTARIA

A1'ts. 1.938 a 1.954

Esse capitulo modifica profundamente o direito vigente, pois:
I} - extingue a incapacidade dos filhos espurios, equiparando aós

legítimos os naturaes reconhecidos;
lI) - só reconhece a successão dos collateraes até o 6° gráo;
IlI) - dá ao irmão unilateral metade do quinhão que couber ao

irmão germano ;
IV) -- chama á successão com os irmãos e sobrinhos do fallecido

o conjuge sobrevivente, o qual também concorre com os descendentes
e ascendentes, si O' regimen dó casamento não fór o da. communhão ; e

. V) - regula a sucessão do filho adoptivo, que por sua vez é equi
parado ao legitimo.

('", h

).
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Al't. 1.940

Divirjo da disposição desse artigo que equipara aos legítimos os
filhos naturaes reconhecidos, não quanto ao principio estabelecido, mas.
porque o projecto:

I) - nada dispõe quanto á época em que deve ser feito o reconhe
cimento;

II) - nem distingue entre os naturaes propriamente ditos e os es~

purios, como se vê dos arts. 440 a 41)4.
A.o contrario, o art. 444 permitte o reconhecimento dos filhos es

purios, e na exposição de motivos que precede ao projecto o seu illustre
autor procurou justificai' o primitivo art. 421, que menciona o reco
nhecimento do - filho adulterino ou incestuoso.

Estou nesse ponto afastado das innovações. Nenhuma razão de
ordem social ou juridica conheço que justifique a perturbação da fa
milia com as surprezas de reconhecimentos, nem tão pouco o' direito
concedido aos filhos naturaes, em detrimento dos legitimas.

Si pela falta dos paes não devem ser os filhos punidos, muito mais
razão ha para não prejudicar os que proveem de um matrimonio va
lido.

Isto quanto aos naturaes, porque quanto - ao adulterino e ao
incestuoso - não comprehendo como possa a lei equiparal-os aos filhos
legitimas, sem quebra dos princípios de moral que devem reger a so
ciedade.

Nos codigos que consultei só encontro disposições prohibitivas do
reconhecimento dos filhos espurios, e foram estes: o da Ilespanha
(art. 119); o Argentino (arts. 338 e seguinte) ; o do Uruguay (arts. 203
209 e 222); o do Chile (art. 270); o Francez (art. 335); o da Itália
(art. 180) e o Portuguez (art. 122, ns , 1 e 2).
. Do mesmo modo se manifestavam em seus projectos : o Dr. Fe-
lieio dos Santos (art. 753) e.o Dr , Coelho Rodrigues (art. 2.145).

A minha opinião é que deve ser mantido o direito actual, que
exige - para que os filhos naturaes reconhecidos concorram com os
filhos legitimas, que o reconhecimento seja anterior ao casamento do
qual proveiu a prole legitima ou refira-se a filhos concebibos c nas
cidos após a dissolução de tal casamento.

Ouanto aos direitos do filho adoptivo, o meu parecer é que não
devem ser iguaes aos dos filhos legitimas que sobrevenham ao adoptante;
nem superiores aos ascendentes destes, caso elle falleça sem descen
dentes legitimas.

O Codigo do Uruguay só chama o filho adoptivo á successão na
falta de descendentes e ascendentes, e juntamente com os irmãos o
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conjugee os filhos naturaes do adoptante, cabendo-lhe a 4" parte da
herança (art. 1.002).

Julgo que poderiam ser conciliadas as disposições dando-se ao
filho adoptivo, quando concorrer com legitimes, metade do quinhão
de cada um destes e quando o adoptante só deixar ascendentes, um
~uinhão igual.

Arts. 1.941 e 1.9{g

Nesses artigos é conferido ao conjuge sobrevivente odireito de
succeder, juntamente com os descendentes e ascendentes - « sempre
que o regimen matrimonial não lhe der direito ti, meiação em todos os
bens ou sômerue nos adquiridas» (art. 1.941)- « somente dos adqui-'
Tidos» (art. 1.942). :,',,1,'
" Nilo sei, ao certo, como devem ser entendidos esses finaes, tão
obscuros são.
I Si, elles querem dizer que da herança não é excluído o conjuge so
brevivente quando sua meiação - fór somente nos bens adquiridos na
constancia do matrimonio - são inuteis, pois já estão comprehendidoa
nas palavras anteriores - meiação em todos os bens. .

Si, porém, querem significar que a meiação - só nos bens adqui
ridos - também impede o conjugo sobrevivente de ter o seu quinhão,
constituem uma restricção que considero injusta.
• Semella.o metraccordoé completo.

Nos arts. 3.570 e 3.1)71 tem o Codigo Argentino disposições iden
ticas.

Ar!. 1.943

Dispõe - « que o quinhão do conjuge sobreoioo, quando con
correr com os ascendentes, será igual ao de cada um delles, e si houver
desigualdade nos quinhões destes, elle tomará o lagar de um na linha
onde íôr menor o seu numero» .

Nilo comprehendo bem a 2" parte, pois não sei quando haverá a
desigualdade a que elle se refere e assim a supprimiria , i,i,

O termo sobrevivo deve ser substituido por sobreoioente, já em-
pregado pelo projecto .

Art. 1.9·1(}

Esse artigo, no qual impropriamente 6 empregada a palavra 
posteridade - para significar - descendencia - dispõe que: « si o
filho adoptivo fallecer sem descendentes e sem paes, 6 ao adof}tante de
volvida a herança, de preferencia aos outros ascendentes naturaes do
íallecido » .

Por que crcar essa oxcepçao á ordem da successão já estabelecida?
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Art. 1:948

Pelo direito vigente, que esse artigo não innova, « si o filho fallcco
sem testamento o sem descendentes o deixa bens herdados do seu pac
ou. mãe, este ou esta lhe succcdem, mas sijá houver contrahido ou vier
a coutrahir outras nupcias, só terá o uso o íructo durante a vida, per
tencendo a propriedade delles aos irmãos germanos do fallecido, exis
tentes <10 tempo da abertura da successão » •

Na pratica, entretanto, por vezes se tem agitado a questão de saber
si o pae ou mãe que em estado de viuvez succedeu a filho, que deixa
irmãos, nesse estado dispõe dos bens e depois contraeoutro casamento,
praticou acto valido.

Penso negativamente, porque a successão nesse caso é limitada; a
herança devolve-se com d.ominio resoluve], operando-se a resolução
com o novo casamento; mas já intervim em questão dessa espécie, e
como o fim da disposição da primeira parte do artigo é garantir os irmãos
do Iallecido, cu a redigiria elo seguinte modo: - si fallecer o filho sem
descendentes e sem testamento e deixar bens herdados de seu pae c de
sua mãe, succedcr-lhe-lia nesses bens o pae ou a mãe, mas só terá o uso
c Iructo durante sua vida si o fallccído deixar irmãos germanos, aos
quaes pertencerá a propriedade dos mesmos bens.

Essa disposição não terá legar se só sobreviverem ao pae ou mãe,
netos, filhos ele algum ou alguns irmãos germanos do fallecido ,

Assim, nenhuma duvida mais haverá e evitar-se-hão os abusos e
prejuízosque de outro modo poderiam dar-se.

Al'f.. 1.949

Determina que - « na falta de descendentes, serão chamados á
successão com o conjuge sobrevivente não divorciado, os irmãos do fal
lecido e os sobrinhos deste que concorrerão com os tios na partilha da
herança. Não havendo irmãos nem sobrinhos, a herança pertencerá in-
teira ao conjuge sobrevivo». .

Renovando a observação sobre o termo - sobrevivo - já feita ao
art. '1.943, penso que o artigo não está completo, porque: não diz
.que quinhão cabe ao conjuge, nem se elle succede qualquer que seja
o regimen do casamento, como aliás o fez, quanto a este, nos arti
gos '1.941 e '1.942 e quanto àquelle no art. '1.94.·3.

De accordo com esses artigos, parece-me que o quinhão deve ser
igual ao de cada irmão e que o conjuga só deve succeder si não tiver
meiação em todos os bens.

Art. 1.950

Dispõe que em falta do conjugo serão chamados á successão os
collateraes do fallecido até o 6° grao ,



omesmo limite na successão dos collateraes estabelecem o Codigo
Argentino (art. 3.080), o do Chile (art. 992) e o da Hespanha
(art. 950). ,,'

Na exposição de motivos do seu projecto justifica o illustre
Dr , Clovis Bevilaqua essa disposição de modo satisfactório. .

Art. 1.951

omesmo digo quanto a esse artigo, que dá aos irmãos unilateraes,
.que concorrem com os germanos, metade do quinhão que couber a
cada um destes, estendendo a disposição aos filhos do irmão unilateral,
que concorrerem com seus tios ou primos.

Preceitos identicos conteem: o projecto do Dr. Felicio dos Santos
(art. 1.420) e o do Dr. Coelho Rodrigues, (art. 2.412), o Codigo da
Hespanha (art. 949), o da Itália (art. 741, 20. parte), o Francez
(art. 752) e o Portuguez (art. 2.001). . i}

Art. 1.954

Renovo a observação feita ao art. 1.926 sobre a devolução aos
Estados dos bens vagos.

TITULO IH

Do testamento em g'eral

A1'tS. 1.961 e 1.962

o 10 artigo define testamento - « o neto revogavel pelo qual
alguém, de conformidade com a lei e as formalidades nella estabele
cidas, dispõe, para depois de sua morte, de todo ou parte de seu
patrimonio» . ,

Do mesmo modo define o Codigo do Uruguay no art. 754 com a
unica dílferença de dizer - de conformidade com as leis - que ex
prime bem o pensamento, pois abrange tanto as que dizem respeito
á capacidade para testar, como as que estabelecem as formas e requi
sitos do testamento.

Definição identica é a do art. 2.439 do projecto do Dr , Coelho
Rodrigues.

O 20 «prohibe o testamento conjunctivo, s~ja simultaneo, reciproco
ou correspectivo». E' a suppressão do testamento de mão commum e
por isso parece-me que ao termo conjunctivo deve accrescentar-se-s-
ou de mão commum - mas estou de accordo com a disposição :

1) porque não é praticado entre nós esse test~mento. Os conjuges
desde que estão de harmonia sobre o modo de dispór dos seus bens,
preferem fazel-o separadamente;
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2) porque reputo difficil conciliar o principio essencial da revo
gabilidade do acto com o pacto que contém esse testamento, quando é
reciproco ou correspectivo.

Tambem não admittem : o Codigo Francez (art. 968) ; o Argentino
(art. 3.618) ; o do Chile (art. 1.003); o do Uruguay (art. 756); o da
Italía (art. 961) e o Portuguez (art. 1.753).

Os projectos dos Drs , Felicio dos Santos (art. '1.602) e Coelho
Rodrigues (art. 2.441), consignam disposição identica ,

Parece-me, entretanto, que o artigo ficaria melhor collocado no
Cap. III, que trata das formas ordinárias ou especiaes do testamento.

CAPITULO II

DA CAPACIDADE TESTAMENTARIA ACTIVA

Substituiria a epigraphe por esta - Da capacidade para fazer tes
tamento - de accordo com o projecto , que denominou o Cap.X
Da capacidade para adquirir p01' testamento- enão - Da capa
cidade testameniaria passiva.

Art. 1.963

Diz quaes são os incapazes de testar e no n . 1 menciona os me
nores de 14 annos. E' uma innovação ao nosso direito, que mantém a
differença das idades, segundo o sexo, sendo a de H. annos para os
homens e a de 12 para as mulheres (Ord. liv. 4°, tit. 81, pr.).

Essa idade foi uniforme para todos os actos da vida civil até a
applicação do decreto n. 181, de 24 de janeiro de 1890, que a elevou
para o casamento, no § 8° do art.7°, a 16 e 14.

O projecto mantém essa disposição (art. 226, n. Il), mas extingue
pal;a os outros actos a differença das idades conforme o sexo.

Tendo em vista a razão da lei que estabelece o minimo da idade
para os actos da vida civil e attendendo :

I, que é incontestavel que na mulher o desenvolvimento physico
se opera com mais rapidez que nos homens;

lI, que o desenvolvimento moral e 'intelleetual, inseparável do
physico, é, entretanto, mais lento, constituindo excepções os casos em
que o contrario se verifica;

III, que quanto mais elevado fôr o minimo da idade legal para os
actos da vida civil, mais garantias terão estes;

IV, que para o casamento que se pratica, tendo-se em vista prin
cipalmente o desenvolvimento physico dos contrahentes, manteve o
projecto a distincção dos sexos e a idade de '16 c H annos, maior
dous annos que a legal até 1890 :

Sou de parecer que do mesmo modo seja redigido o n. '1 do artigo.
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. Assim pensando, não retrogrado . De accordo com a legislação
de 1890, faço apenas uma ampliação que a experiencía e a observação

.aconselham, os factos justificam e a própria exposição de motivos do
illustre autor do projecto autoriza:

Nolla se lê: « Certamente a puberdade floresce mais cedo na
mulher do que no homem, porém esse phenomeno não offerece base
para estabelecer-se uma differente medida de capacidade para os dous
sexos em relação á generalidade dos actos juridicos ,

E' ao desenvolvimento mental, ao poder de adaptaçâo ás con
dições da vida social, á força de resistencia contra os perigos que a
peroersidadc profusametue espalha na sociedade, que se deve aucnder,
para aflrouxarem-se os liames da tutela da lei e permiuirem-se as
cxjTáiei)'{J'ias da" actioidade liore,»

Não comprehendo como corpo taes razões se pode chegar ú con
clusão de que para o casamento, cuja condição primordial é a pu-

berdade, a idade deva ser maior ('l) que para os outros actos da vida (I

civil, que exigem dos que os praticam os requisitos acima,mencionados.
Seja como fôr, é esse o meu parecer (2), e posso amparal-o com

a disposição dos arts. 1.848, n. 8, e 2.442, n. 2, do projecto do
Dr . Coelho Rodrigues.

Aliás não são as unicas. No Chile, como no Uruguay, a idade
legal para o casamento é a mesma que para o testamento'(Codigo do
Chile, arts. 26 e 1.005, n. 2, e lei do casamento civil de 10 de janeiro
de 188~, art. 4°; Codigo do Uruguay, arts. 93, n. 1, e 806, n. 1).

Faço extensiva esta observação a todos os artigos que se referem
aos menores puberes, segundo o projecto .

A 2" classe dos incapazes é a dos surdos-mudos, nas condições do
art . 5°, n. 3 (e não 4, como está impresso), o qual é assim redigido:
.- « os surdos-mudos, sem educação que os habilite a fazer conhecida
sua vontade » •

Não está expresso o modo por que deve ser externada a vontade,
o que póde motivar na pratica duvidas, senão abusos, que cumpre
prevenir.

O art. 1.978 permitte - que o surdo-mudo faça testamento cer- , t
rado uma vez que o escreva, date e assigne e ao apresental-o á appro-
vação escreva perante cinco testemunhas que aquelle é o seu tes-
tamento - mas é geral a disposição do n. 2 do art. 1.963 e eu a
redigiria assim: « os surdos-mudos que não puderem manifestar sua
vontade de moelo expresso e por escripto» .

(1) O n. 11 do art. 218 do projecto prlmltlvo marca 15 e '17 annos.
(2) Assim votei na sessão de 6 de julho sobre o n. -1 do art. ::;0 da Parte

Geral.
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. E' o que determina o Codigo Argentino no art. 3.617; sendo que
o do Chile (art. 1.005, n. 5) e o do Uruguay (art , 806, n. 4) con
sagram disposições identicas, pois prohibem testar aos que - « não
puderem manifestar claramente sua vontade por palaoras ou por
escripto» . (1)

o n. 4 é assim redigido: « a mulher viuva ou separada do ma
rido nos termos.do art. 288» .

. Esse artigo prohihe - « que faça testamento em favor do marido
a mulher que se casar com infracção do n. 13 do art. 126», o qual
.véda de casar-se - «á mulher viuva ou separada do marido, por nul
Iidade ou annullação do casamento até 10 mezes depois da viuvez ou
da separação judicial dos corpos» .

E', pois, o que determina o n , 4 uma simples restricção á capa
cidade e mais clara ficaria a disposição si a mencionasse.

Redigil-a-hia assim :- em favor do marido a mulher que se casar
antes de passados os 10 mezes da viuvez ou da separação judicial de
corpos, por nullidade ou annullação do casamento.

CAPITULO III

DAS FORMAS ORDINARIAS DO TESTAMENTO

Arts. 1.966 e 1.967 I

De accordo como disposto nos arts. 1.814.. a 1.819 do projecto prí-
itivo, os quaes tratam do testamento - ológraplw- embora exigindo

1 1. elle os requisitos de ser lido perante cinco testemunhas c por ellas
asagnado , o que o desvirtua, sou de parecer que deve ser admittida
essa especie de testamento.

Todo escripto pelo testador, com as indicações do lagar, dia, mez,
anno em que o fez, nenhum outro pode exprimir de modo mais com
pleto a sua vontade, nem estar tão isento de possiveis falsificações.

A Commissão Revisora applícou as disposições referidas ao tes
tamento particular, mas este é diverso do ológrapho, cuja validade
depende da circumstancia de ser escrípto pelo testador.

Dos codigos que consultei admittem o testamento ológrapho: o
Francez (art. 979); o Argentino (art. 3.639); o da Italia (arts. 774 e
776); o Allemão (art. 2.231, n. 2) e o da Hespanha (art. 676).

(1) Assim votei na sessão ele 13 ele julho sobre o n. 3 elo art. lia ela Parte
Geral. .

c. c. - VaI. II 3S



SECÇÃO II

A1,ts. 1.968 a 1.973

Tratam esses artigos dos requisitos essenciaes dessa especie de
testamento e o de n. '1.973 dispõe que: « o cego só póde fazer teso
tamento aberto». .

Estou de accordo ; mas como no art. 1.966 não ha denominação
de testamento~ a,berto~ e sim -r-r-publico ou feito por tabellião
por esta substituiria aquella.

SECÇÃO III

TESTAiUENTO CERRADO

Arts. 1.974 a 1.981

Menciona o primeiro os requisitos essenciaes do testamento cer
rado, aos quaes eu addicionaria o seguinte: - que o tabellião cerre
e cosa o testament.o, depois de concluído o instrumento de approvação.

Não sei por que o artigo supprimiu-o , mantendo todos os que o
direito vigente exige.

\ Ao sexto requisito - « declaração do offícial no instrumento que o
/ testador lhe entregou o testamento, havendo-o por seu, bom e firme»,
eu accrescentaria - e valioso, pois é nesses termos feita a pergunta
como exige o quinto requisito.

Art. 1.977

« São inhabeis para dispór de seus bens em testamento cerrado os
que não sahem ou não podem ler .»

E' identico áo art. 1.923 do Codigo Portuguez. Apesar disso, não
julgo facil conciliar essa disposição com a do art. 1.974, que permítte
aos que não sabem escreve?' fazer testamento cerrado.

E' possivel que haja quem - saiba ler e não saiba escrevere-
mas não será isso commum, e não sei por que se conceder a uns e
não a outros o.direito de fazer testamento cerrado.

Isso quanto aos que não sabem. Quanto aos que não podem ler,
acho vaga a expressão. .

Só cegueira ou enfermidade que priva de ver impedem de ler aos
que sabem; porém o art. 1.973 já disse que o cego só póde fazer teso
tamento publico~ e inutil é repetil-o,

Supprimíria, pois, esse artigo.

'. I

;'"/



SBCÇÃO IV

Arts. 1.982 a 1.986

Exige o art. 1.98.1, que « todas as cinco testemunhas do testa
menta sejam contestes sobre o facto da disposição ou ao menos sobre
a Sua leitura perante ellas e reconheçam suas assignaturas, bem como
a do testador, para que possaser o testamento confirmado».

Oart. 1.985 permitte que a confirmação tenha lagar quando fal
tarem até duas testemunhas, por morte ou ausencia em logar não
sabido, si as tres restantes forem contestes.

Para tornar claro esse ultimo artigo eu accrescentaria - a falta
de mais de duas testemunhas obsta a publicação do testamento.

SECÇÃO V

DO 'l'ESTAMENTO NUNCUPA-rIVO

.41'[S. 1.987 a 1.989

Mencionando os requisitos dos testamentos - publico, cerrado e
particular - o projecto determinou a idade das testemunhas, que, pelo
art. 1.900, não podem ser menores de '14 annos. Nãoha motivo para
omittil-a no testamento nuncupativo.

SECÇÍ\.O VI

'rESTE~IU:'inA8 TESTA~IEN1'.mIAS

Prohibe o n . 7 do art. 1.990, que possam ser testemunhas em
testamento :- « os herdeiros e legatarios, seus ascendentes edescen
dentes e affíns na mesma linha».

Parece-me ser repetição do n. 4 - « o herdeiro instituído, seu
conjuge, os filhos que tiver sob patrio poder, assim como os lega
tarios », com ampliações.

Si não é, a expressão- herdeiros- só póde significar- os Ie
gitimos - c não vejo razão para impedil-os e aos legataríos de ser
testemunhas, como o permítte o direito vigente (Carlos do Carvalho,
art. L 770 ~ paragrapho unico, Ord., liv. 4°, tit. 85).
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CAPITULO IV

DOS COmCILLOS

Al'tS. 1.991 a 1.999

Nos arts. 1..994 e 1.995 são empregadas as expressões-Iogares
de fJl'ande e pequena povoação.
. Apesar de.serem estas as palavras da Ord., liv. 4°, tit. 86, substi
tuil-as-hia pelas que usamos: -logares de grande e pequena população.

Art. 1.998

« O que supprimir o codicillo será indigno de succeder.»
Conforme observei aooccupar-me elo art. 1.927, parece-me que

este artigo ficaria melhor collocado corno um numero delle, que diz
quaes os indignos de succeder. ' <

CAPITULO V

DOS TESTAlIlENTOS ESPECIAES

Arts. 2.000 a 2.020

O projecto admitte os seguintes:
I) - Feito em tempo de peste. .

.lI) - Maritimo,
IlI) -- Militar.
IV) - Feito em paiz estrangeiro. ..
Estou de accordo com as suas disposições.- Identicas encontrei

no Codigo da Hespanha (art. 677) ;no Portuguez (art. 1.910); no do
Uruguay (arts. 786, 788, 792 e 803);· no Argentino (arts. 3.672 e
3.679) e no do Chile (arts. 1.027 e 1.030).

Conclusão

São estas as observações que, no desempenho da incumbencia
que recebi, julguei do meu dever apresentar aos doutos collegas que
compõem a commissão nomeada pelo Instituto dos Advogados e da
qual, só para não ser considerado desobediente, faço parte.

Dei-lhes forma pratica, limitando-me a expor as razões do meu
parecer, já porque julguei esta a mais conveniente; já porque os meus
illustres collegas preencherão com o seu saber, que me falta, as
lacunas que el1as tiverem.

Fiz o que o tempo e os meus aífazeresprofissionaes me permittiram.
Rio, julho de 1901.- Deodato C. Vilella dos Santos.

( l



Actas das reunioes da' COllllllissao especial do Instituto da Ordem
dos Advo[ados encarr8[ada de dar parecer sobre oprojecto
do Godi[o Civil C)

1a SESSÃO

PRESIDENCIA DO SR. DR. BULHÕES CARVALHO

Em 3 de fevereiro de 1901, reunidos na sala dos retratos, no
edifício em que funcciona o Instituto da Ordem dos Advogados Brasí
leíros, os Exmos , Srs, Drs. João Evangelista Sayão de Bulhões Car
valho, Augusto Alvares de Azevedo, João Candido de Albuquerque
Mello Mattos, Amaro Cavalcanti, João da Costa Lima Drummond, Barão
de Loreto, Fabio Nunes Leal, Deodato C. Vilella dos Santos, Alfredo
Bernardes da Silva, Antonio José Rodrigues Torres Neto, João Martins
de Carvalho .Mourão e Manoel AIvaro de Souza Sá Vianna, o Sr. Dr .
Presidente .declarou aberta a sessão e installados os trabalhos ela Com
missão especial nomeada pelo Instituto dos Advogados para dar pa
recer sobre o Projecto do Codigo Civil, afim de attender á solicitação
que nesse sentido fóra feita pela Mesa da Camara elos Deputados em
offieio de 12 de janeiro ultimo.

O 8I\. DR. PRESIDENTE disse que antes de tudo era necessario no
mear um secretario. sendo acclamado o Sr. Ilr , Sá Vianna.

O mesmo senhor declarou que, usando ela faculdade que .lhe foi
conferida pelo Instituto em sessão de 21 de janeiro, nomeara para fazer
parte desta commissão, além elos collegas presentes, OH Exmos. 81'S.

(*) Rio de Janeiro, 12 elejaneiro ele H)01.
Exmo. Sr. Presidente do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros.
Nos termos do art. 1°, § 2°, do Regimento especial, approvado pela Camara

elos Deputados para a discussão do Projecto do Codigo Civil, mandado elaborar
pelo Governo e por este enviado ao Congresso Nacional, tenho a honra de en
víar exemplares do referido projecto, afim de que V. Ex. se digne remetter á
Secretaria da Camara, no prazo de seis meses, as observações que, sobre
aquelIe importante trabalho, julgar conveniente formular a douta corporação
que V. Ex. dignamente preside.

A collaboração, ora solicitada, representará um valioso subsidio á grande
obra de consolidação do Diroito Civil Brasileiro, ha tantos annos almejada
pelos poderes publícos, que, para realizal-a, confiam no patriotismo e nas luzes
elos jurisconsultos que honram a nossa patrla,

Sande e fraternidade. - Carlos de Nooaes, -i° secretario,
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Drs. Jose Maria Leitão da Cunha, Aflonso Celso ae Assis Fígueirede,
CandidoLuiz Maria de Oliveira e Herculano Marcos lnglez de Souza,
que os dous primeiros nffírmaram acceitar o encargo, bem assim o ter
ceiro, por declaração feita ao Sr. Dr. Vilella dos Santos; finalmente que
'o Sr. Inglez de, Souza se excusara allegando que, por ser contrario á
codificação civil, não podia tomar parte em trabalhos que tivessem por':
fim realizal-a.

Para substituir o Sr. Dr. Inglez de Souza o Sr. Dr, Presidente
nomeou o Sr. Dr, Solidonio Attico Leite.

O Sr. Dr, Presidente propoz e foi approvado que o Projecto do
Codigo Civil fosse dividido por matérias e distribuídas as diversas par
tes aos membros da Commíssao, que deveriam apresentar com breves
relatorics as emendas que parecessem convenientes. Foram distri
buidas : ao Sr. Dr , Torres Neto a Parte Geral, -incluindo o Tit. Preli
liminar, arts. 1 a 217: ao Sr. Desembrgador Lima Drummond, arts. 218
:J. 411; ao Sr. Dr . Carvalho Mourão, arts. 41.2 a 575; ao Sr. Con
selheiro Candido de Oliveira, arte. 576 a 745; ao Sr. Di-. Mello
Mattos, arts.. 746 a 801; ao SI'; Dr , Affonso Celso, arts. 802 a 888;
ao Sr. Dr, Barão de Loreto, arts. 889 a 1.ot O; ao Sr. Dr . Amaro
Cavalcanti, arts. 1.011 a 1.227; ao Sr. Dr , Augusto de Azevedo,
arts. 1.228 a 1.324; ao Si.'. Dr, Fabio Leal, arts. 1.325 a 1.481 ; ao
Sr. Dr , Solidonio Leite, arts. 1.482 a '1.682; ao Sr. Dr , Leitão ela
Cunha, art. '1.683 a 1.828; ao Sr. Dr. Sá Vianna, arts. 1.829 a 1.897 ;
ao Sr. Dr . Vilella dos Santos, arts. 1.898 a 2.020; ao Sr. Dr , A1
fredo Bernardes, arts. 2.021 a 2.203.

O SR. DR. PRESIDENTE encerrou a sessão, designando para a 2a

sessão o dia 27 do abril, dando tempo a serem estudadas as materias
distribuidaa. .

Eu, Manoel Alvaro de Souza Sá Vianna, secretario) ilz o assigno
esta acta. -lv/anoel Ahxn» de Souza Sá Vianna. .

Approvada .._- Rio, 4 de maio de 190'1. -B'lIlh(jes Carcalho.

2a SESSÃO

PREsrDENCIA. DO SR. DU. BULHÕES CARVALHO

Rio do Janeiro, 27 de abril de 190'1.

Compareceram os Srs. Drs , Bulhões Carvalho, Solidonio Leite,
Vilella dos Santos, Fabio Leal, Torres Neto, Barão de Loreto, Lima
Drummond, Leitão da Cunha, Carvalho Mourãoe Sá Vianna,

Foi aberta 11 sessão •
Deixaram de comparecer com causa [ustiflcada osSrs, Drs, Au

gusto de Azevedo o àmaro Cavalcanti.

,
...



o Sr. Dr, Torres Neto apresentou o estudo que fez sobre a Parte
Geral do Ptojecto do Codigo.

Sendo longo esse trabalho e não tendo comparecido com justa
causa alguns membros da Commíssão , foi suspensa a sessão, decla
rando o Sr. Presidente que, por ser diffícil aos seus collegas o compa
recimento ao meio-dia, de accordo com os mesmos designava que a
proxima sessão, que deve ser realizada no dia 4 de maio, tivesse logar
ás tres horas da tarde. Eu, Manoel Alvaro de -Souza Sá Vianna,
secretario, fiz e assigno esta acta. - Manoel Aloaro de Souza Sá
Vianna. .

Approvada, - Rio, 4- de maio de 190'1. - Bulhões Carvalho.

311. SESSÃO

Ji'RE5IDENClA DO SR. DR. llrJLaÕES CARVALHO

Aos quatro dias do mez de maio de mil novecentos e um, na sala
das sessões do Instituto dos Advogados, presentes os Drs. BulhõesCar
valho, Barão de Loreto, Alfredo Bernardes , Torres Neto, Sá Vianna,
Fabio Leal, Vilella dos Santos, Solidonio Leite e Amaro Cavalcanti,
foi aberta a sessão.

Foram approvadas sem debate as actas das sessões de 3 de feve
reiroe 27 de abril.

O Sr. Dr, Torres Neto procedeu a leitura do seu parecer sobre
a Parte Geral do Projecto do Codigo Civil e concluiu com as se
guintes palavras :

Preciso terminar e não haverá surpreza em manifestar o meu
voto pela rejeição da Parte Geral. E como quem rejeita não pôde apre
sentar emendas, e não me julgo habilitado a fazer trabalho novo,
direi, apenas para satisfazer os votos do Instituto, que não menos de
tres livros escriptos nossos ha sobre a: Parte Geral- o esboçoFreitas e
os projectos Nabuco e Felicio. Podem elles ser aproveitados. O pro
jecto Felicio, que na parte chamada preliminar inspirou-se no projecto
Nabuco, tem sobre esse a vantagem de haver, quanto ao conflicto
chamado da lei no espaço, regulado todos os casos, emquanto que o
projecto Nabueo, assim como o esboço, estabeleceu apenas disposições
geraes, guardando o que pudesse ser peculiar a este ou áquelle insti
tuto para a Parte Especial. E tanto mais é para acceitar o referido
projecto quanto regulou na mesma parte o que constitue disposição
transitoria , Opino, portanto, para que seja do referido projecto apro
veitado, feita esta ou aquella modificação" o titulo preliminar, capitu
las 10 , 2° e 3°, excluída, porém, a secção 2" do referido capitulo 3°,
quanto á computação do tempo, por estar esta matéria melhor exposta
no projecto Nabuco, que se aproveitou do mencionado esboço. E,
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guardando-se do mesmoprojecto Nabuco ,o que diz respeito á men
cionada computação, o adoptaria em tudo quanto delle foi publicado
com as alterações que, está entendido, não podem deixar de ser feitas.
Sobre cousas e factos o esboço impõe-se com algumas modificações.

Em substancia : faria preceder a parte geral de um titulo unico,
contendo disposição sobre publicação, efieitos e applicação das leis; e,
uma vez isso feito, passaria á referida parte geral, acompanhando na ,
forma exposta o projecto Nabuco, até onde foi escripto; e dahi em
diante o esboço, Freitas. '

O Sr. Dr. Amaro Cavalcanti, pedindo a palavra, disse: que
estando apresentado o relatorio referente á parte geral, fazia desde já
as seguintes considerações que a Commissão tomaria em consideração
desde já para resolver no momento opportuno.

O Codigo reconhece as pessoas juridicas estrangeiras. E' a lei
actual, e uma vez autorizadas pelo Governo a funccionar no Brasil,
são em tudo equiparadas ás nacionaes, desde que se submettam ás leis c
aos tribunaes do -paiz , Como se entende o alcance destas disposições?

Quanto ao funccionamento, o Governo acceita a legalidade da sua
existencia « in totum », conforme a lei de sua origem. 'Que.exigencias
póde fazer para autorizar o funccionamento ? .

A lei vigente (Decreto n, 2.711,de 1860, arts. 46 e 47) res
peita em tudo a organização feita no estrangeiro; mas a moderna lei
de Sociedades Anonymas (Decreto de janeiro de, 1890 e 4 de julho
de 1891) impõe exigencias que aífectam a legalidade da propria
pessoa jurídica, isto é, sujeita-a á lei nacional (Decreto citado, arts. 47
e 52 seg.) Conviria ficar isto bem assentado.

Outras questões: devem, como pessoas [uridicas, gosar dos mesmos
direitos das pessoas naturaes ?

A autorização por carta patente fica valendo como contracto ou
como simples disposição legal alteravel pelo poder concedente?

Tudo isto é muito importante e convém ser acautelado no Codigo
Civil.

E eu, Manoel Alvaro de Souza Sã Vianna, lavrei esta acta que
assigno . --Manoel Alvaro de Souza Sá Vianna.

4n SESSÃO

PRESIDENCIA DO SR. DR. BULHÕES CARVALHO

Aos dezoito dias do mez de maio de mil novecentos e um, na
sala das sessões do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, pre
sentes os Drs. Bulhões Carvalho, Torres Neto, Alfredo Bernardes, Sá
Vianna, Fabio Leal, Carvalho Mourão e Solidonio Leite, tendo dei
xado de comparecer com causa justificada os Drs. Vilella dos Santos,

- - -_._'------- ~-- ..
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Amaro Cavalcanti e Alvares de Azevedo,foram iniciados os trabalhos,
concluindo o Dr. Torres Neto a leitura do seu relatorio ,

O SR. PRESIDENTE declarou estar em discussão e si devia ser acceita
a divisão do Projecto em uma Parte Geral e uma Parte Especial, pre- ,
cedendo áquella um Titulo preliminar; e si as denominações dos tres
livros da Parte Geral deviam ser: pessoas, cousas, factos, conforme
propunha o relator.

Quanto á divisão em parte geral e parte especial, o Da. TORRES
NETO mostra ser necessária a Parte Geral, onde se devem definir os
elementosccnstitutivos do Direito e estudal-os nas suas linhas geraes,
afim de saber-se como hão de figurar quando as relações juridicas já
engendradas tiverem de ser reguladas; e nesse sentido dá o seu voto,
sendo acompanhado pelos DRS. CARVALHO MOURÃO, FABIO, SÁ VIANNA e
A. BERNARDES, que se manifestam de accordo com as suas razões..

O DR. SOLIDONIO diz haver necessidade de uma Parte Geral, não
só para serem apresentados, sob um ponto de vista abstracto , os prin
cipíos commúns ás diversas relações jurídicas, com o que se evita
repetil-os a cada instante, como tambem para se exporem certas ma
terias que se não possam enquadrar na classificação dos diversos ins
titutos. O DR. BULHÕES manifesta-se de accordo com estas razões, mos
trando que, além dos principios geraes applicaveis aos diversos
institutos e que são, por assim dizer, as cellulas do organismo ju
rídico, devem ser tratadas na Parte Geral as materias para· as quaes
ainda não se tenha encontrado collocação na Parte Especial. Resol
vido, assim, por unanimidade, que se devia manter a divisão do Pro
jecto em uma Parte Geral e outra Especial, passou-se a resolver sobre
as epigraphes ou inscripções dos tres livros daquella , o

O DR. SOLIDONIO entende deverem-se conservar as denominações
adoptadas no projecto, cujo plano convem manter-se; pois, além de
não haver boas razões para sua alteração, esta exigiria modificações
na Parte Especial, prejudicando o estudo que está sendo concluido
pelos diversos membros da Commissão. Quer a inscripção do projecto
revisto, quer a do projecto primitivo, diz, encontra apoio em bons
autores: a empregada por aquelle no 3° livro é a mesma que se vê
nas Instituições de Mazzoni ; a do projecto Clovis encontra-se em Chi
roni - Instituições e no Curso das Pandectas de Goudsmit, que dis
tingue entre o nascimento e a acquisição dos direitos. A inscripção 
factos - é repellida pelo plano do projecto, que na Parte Geral não
se occupa das diversas categorias de factos sinão apenas dos que se
denominam actos.

O DR. TORRES NETO mostra que o facto é genero e o acto especie;
que aquelle , si voluntário, é acto licito, e o licito, si tem por 11m
acquisição, modificação ou extincção de direitos, diz-se acto [uridico,
que o acto illicito diz-se a omissão voluntaria prohibida ; faz ver que
havendo disposições communs ao neto licito ( acto juridico) o ao acto
illicito, deve-se tratar na Parte Geral de taes disposições sob a epi-



graphe - dos factos ju~'idicos, guardando-se as disposições especiaes
ao acto jurídico em especiepara .a epigraphe - actos júridiços (Es-
boço Freitas e Goudsmit - C. Pandectes § 48 e segs.) e não como fez
o projecto que tudo baralhou, e a Commissão que nada fez de apro
veitavel.

De accordocom as consideracões do Dr , Torres Neto e com o
seu voto adoptando as denominações de pessoas.Ócousas e factos se
pronunciaram os DRS. MOURÃO e FABIO. Quanto ás duas primeiras
pessoas para o 1° livro, e causas para o 2°, houve accordo dos outros
membros da Commissão, que deixaram de tomar parte nadísoussão
relativa á do 3° livro, por ter sido a mesma discussão adiada a requeri"
menta do Dr. Alfredo Bernardes.

Em relação ao titulo preliminar, diz aDR. TORRES NETO ser elle
necessario para o estudo dos eífeitos da lei no tempo e no espaço,
pronunciando-se no mesmo sentido os DRS. CARVALHO MOURÃO e 80
LIDONIO LEITE, que diz ter o projecto acompanhado a nossa tradição,
pois todos os outros (de Freitas, Nabuco, Felício , Coelho Rodrigues ),
bem como a Consolidação de Carlos de Carvalho, teem uni titulo
igual.

A' vista do adiantado da hora, o Sr. Presidente declara que
ficará para a reunião seguinte a continuação da discussão deste ponto e
da epigraphe do livro 3° da Parte Geral.

Eu, Solidonio Attico Leite, servindo de secretario, a fiz e sub
screvo.

Approvada.-Rio, 15 de junho de 1901.- Bulhões Carvalho.

s- SESSÃO

PRESIDENCIA DO SIt. DR. BULHÕES CARVALHO

A um de junho de mil novecentos e um, na sala das sessões do
Instituto da Ordem elos Advogados Brasileiros, presentes os Drs. Bu
lhões Carvalho, Torres Neto, Amaro Cavalcanti, Fabio Leal, Sá
Vianna, VileUa dos Santos, Carvalho Mourão e Solidonio Leite, o
Sr. Presidente declarou que na reunião anterior o Dr. Torres Neto
concluíra a leitura do seu trabalho, tendo proposto que a parte geral
se componha de tres livros: um consagrado ás pessoas, outro ás causas
e o terceiro aos factos, devendo precedel-a um titulo preliminar ;. e
fez ver que na mesma reunião se iniciou a discussão relativamente á
necessidade do titulo preliminar e ás denominações ou epígraphes dos
diversos livros da parte geral, sendo acceitas as denominações de
pessoas para o primeiro e causas para o segundo, ficando adiada a dis
cussão quanto ao terceiro livro e ao titulo preliminar .

\ 'i,
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Antes de começar a díscussão, foi apresentada 'a seguinte proposta ~

« Tendo de se resolver qual a denominação que deve ser adoptada
no terceiro livro da parte geral, e sendo certo que para se saber qual
a denominação mais apropriada é preciso ter em vista as materias que
ella deve comprehender, proponho que, antes de se deliberar sobre a
que mais convenha, resolva-se:

1 .o Si no livro terceiro da Parte Geral elevem ser conservadas as
matérias comprehendídas nos seus diversos ti tufos ;

. 2. o Si ha necessidade de se accrescentar alguma outra matéria em
novo titulo, capitulo ou sessão.

Sala das sessões da Cornmissão do Instituto dos Ad'vogados, Revisora
do projecto de Codigo Civil, 1 de junho de 1901 . - Solidonio Leite. »

Ponderando o Sr. Presidente que a discussão estava aberta de
accordo com os termos da proposta, foi esta retirada.

O SR. Da. SOLIDONIO diz votar para. que se conservem as materias
dos tres livros, com as inscripções respectivas, e justifica do seguinte
modo o seu voto contrario á inscripção proposta para o terceiro livro:
A ínscripção - Dos factos - adaptada no esboço é repellida pelo plano
elo projecto , Teixeira de Freitas, empenhado em manter a sua classi
ficação, combatida vantajosamente' por Lafayette , teve de alterar o
plano anteriormente seguido, começando as suas modificações pela
Parte Geral, onde incluiu em mais de 400 artigos, os [actos, conside
rados já como causa, já como objectos ele direitos; de modo que, depois
de se occupar, na secção segunda, das causas ou objecto dos direitos,
passa a tratar , na secção terceira, dos factos, também como objecto
dos direitos, contemplando nesta os objectos materiaes e os immate
riaes , causas e factos, ou estes sejam bens ou não; o que importa
grave defeito. Na Consolidação, Freitas affírmara , citando Savigny,
ser a natureza dos factos por tal modo concreta que « de necessidade»
devem' ser reservados para a Parte Especial; entretanto, no Esboço
sustenta não haver possibilidade de se expor com verdade a synthese
das relações do direito sem tratar dos factos na Parte Geral, onde os
encara como causa e como objectos de direitos.

O citado Savigny, tratando dos factos jurídicos, diz, é verdade,
serem manifestações concretas, cujo estudo deve ser reservado para a
Parte Especial; mas exceptua as declarações de vontade, porque re
vestem fôrmas tão comprehensivas e applicaveis a tantos institutos, que
só pódern ser collocadas na Parte Geral. Portanto, nenhuma das duas
opiniões sustentadas por Freitas encontra apoio em Savigny.

De accordo com o projecto primitivo, podemos citar Maynz, Pla
niol, C. da Rocha, Lafayette, segundo os quaes na parte geral, depois
das pessoas - sujeito do direito, e das causas - objecto, deve-se tratar
dos actos jurídicos, como faz o dito projecto . Seguem o mesmo plano
o projecto Felicio , o codigo Japonez e o Allemão , que neste particular
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não alterou o projecto que lhe serviu' de base. A Commissão Revisora
incluiu alguns artigos sobre os actos illicitos que não figuravam na
parte geral do projecto Clovis e modificou a inscripção por este adaptada,
no que não ha inconveniente. A inscripção do dito projecto (livro 3°)
igual á que se vê nas Instituições de Chironi e no Cours des Pandectes,
de Goudsmít, satisfazia perfeitamente; a preferida pela Commissão sa
tisfaz do mesmo modo, pois ambas comprehendem não só os aetos, como
também as outras materias tratadas no livro (ptescripção, perecimento
da causa), que não seriam comprehendidas pela denominação -'- aetos
[uridicos ou actos. A inscripção factos seria demasiadamente compre
hensiva ; exigiria que se tratasse de todas as categorias de factos, ju
ridicos ou não, quer como causa, quer como objecto de direitos, conforme
fez o doutrinado Esboço, do qual se afastou nesta parte o Codigo Ar
gentino. Accresce que, para não prejudicar os trabalhos que estão sendo
concluidos pelos membros da Commissão do Instituto, que naturalmente
se estão cingindo ao plano do projecto, convem não alterar o mesmo
plano; o que nãoimpede que sobre elle algo se diga depois, apreciando
o trabalho no seu conjuncto, quando se elaborar o parecer que deverá
ser remettido ao Congresso; fazendo-se a critica do systema, sem pre
juizo do contingente pratico, da collaboração, que, para ser mais pro
veitosa, se deve cingir ao mesmo systema, ao plano adaptado. Quanto
ao titulo preliminar, o mesmo Dr , SoJidonio diz já se ter pronunciado
na reunião anterior, mostrando ser conveniente, e estar de accordo
com a nossa tradição, com os projectos Freitas, Nabuco, Felicio, Coelho
Rodrigues e Consolidação do Dr. Carlos de Carvalho, e lembra a opi
nião do Dr , Carlos Alberto e dos outros jurisconsultos, ouvidos a res
peito do Esboço, constante de pareceres publicados na Revista do Ins
tituto.

O Sr. DR. BULHÕES CARVALHO diz o seguinte: (C Insisto em iniciar
o exame do projecto do Codigo Civil pelo da classificação das matérias,
começando por discutir e resol ver: si deve haver uma parte geral, em
que ordem e sob que titulas; assim como si deve haver um titulo pre
liminar. Si isto não fôr bem resolvido, o Codigo Civil não será uma
synthese luminosa das instituições e um meio de progresso no Direito;
ao contrario, a confusão das matérias produzirá a das idéas , obscure
cendo o caminho que ellas devem seguir no seu desenvolvimento pro
gressivo. A 'idéa de separação dos elementos geraes do direito dos espe
ciaes é da jurisprudencia romana. Foi applicada por e1la não só quanto
aos principias elementares das instituições, compendiados nos quatro
primeiros livros do Digesto, sob o titulo de preliminares ; mas ainda
quanto á technologia e aos preceitos fundamentaes da doutrina juridica,
colligidos nos dous ultimes titulas do Digesto, relativos á significação das
palavras e ás regras do Direito. Ainda mesmo tratando de partes espe
ciaes, os Romanos não abandonaram o seu systcma de generalização.
Além dos titulas especíaes sobre o dominio, a posse' e os efleitos espo:
ciaes da posse, a usucapião e os interdictos, comprohendidos nos livros
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41 e 43, o Digesto tratava, em geral, do domínio e da posse no livro 6°,
titulas 1° e 2° sobre a acção da reivindicação e acção publiciana. Além
dos 11 livros (28 a 38), especialmente reservados para. a successão tes
tamentaria ab-intestato, não deixou .0 Digesto de tratar do mesmo as
sumpto em geral, no livro 5°. Sobre os legados em particular applica
ainda o Digestoo mesmo systema separando a parte geral nos livros 30,
31 e 32 - da especial nos livros 33 e 34. Omesmo systema se poderia
assignalar em todas as outras partes; mas dispensa qualquer outra
prova da sua constante observancia o modo como foi applicado na ma
teria das obrigações, que depois de minuciosamente reguladas em todas
as suas especies e em cada um dos seus elementos especiaes em muitos
livros do Digesto, são examinadas nos seus elementos geraes, nos livros
44, titulo 7°, e livro 45, titulo 1°. Notando esta feição caracteristica
do methodo romano, Ihering comparou a sua jurisprudencia a um
abecedario , em que as partes geraesrepresentavam as vogaes e as es
peciaes as consoantes.

Quanto mais clara c nítida fór a discussão de cada um desses
signaes do alphabeto jurídico, tanto mais fácil será anomprehcnsão
das partes mais complexas das instituições do Direito. As vogaes con
sideradas separadamente não formam palavras, mas são uecessarias
para a formação de todas as syllabas de que as palavras se formam.
Assim essas generalidades apparecem em todo corpo da legislação e
da doutrina jurídica como o elemento necessario á producção de todos
os sons articulados.

Pode-se comparar também o elemento geral á cellula de que .são
formados todos os tecidos da téla jurídica.

E' com esses elementos simples que a arte do jurisconsulto for
mará novas construcções para o progresso do Direito.

E' com a hahil adaptação dclles que se formarão as novas espe
cies e as novas figuras. Nas fôrmas mais complexas como nas mais
simples, a analyse irá desccbril-os em todas as partes do organismo juri
dico, por mais differentes que sejam em sua estructura e no seu objecto,

Embora a idéa da separação entre a parte geral e a especial do
Direito seja romana, é justo dizer que esta classificação systematica é
principalmente devida aos romanistas allemãea. Substituíram elles por
outra muito mais clara e bem discriminada a velha classificação de
pessoas, causas e acções ela Instituta de Gaius, onde se nota a mesma
separação e a mesma classificação das especies, porém muito longe de
ser tão bem expressa como na classificação allemã, cujo merito teve a
força de vencer a tradição romana, acceita pela maioria dos civilistas
antigos.

A classificação allemã tem sido muito seguida pelos autores dos
nossos projectos de Codigo Civil e acaba de ser recentemente adoptada
pelo Codigo Allemão.

E' muito provavel que, se a tivessem conhecido, os civilistas
francezes do tempo de Napoleão, a teriam adaptado de preferencia á
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.confusa e desordenada classificação do Codigo Civil Francez, que nos;
dous primeiros livros segue o plano da Instituta de Gaius o no ter
ceiro intitulado - Dos ditl'erentes meios de adq'l,(i'T'ú' a propriedade
,-colloca entre esses meios, de par comas obrigações, a successão e
o rnatrimonio l E' talvez por urna simples coincidencia que o projecto
ele Cocligo Civil, submettido ao nosso exame, tendo acceito a classifi
cação allemã e em muita cousa imitado o Codigo Allemão , na parte
geral, faz, entretanto, adivisão dessa parte geral em tres livros, como
o Codigo Civil Francez ; nos dous primeiros livros imitando as rubri
cas ela classificação de Gaius e no terceiro livro adaptando uma ru
brica que parece abranger mais do que o enorme e interminável
terceiro livro elo Codigo Civil Francez ,

Este ultimo, apesar da immsnsa cópia de assumptos heterogeneos
que o compõem, se in titula apenas - Dos differentes meios de adqui
rir a propriedade; ao passo que o terceiro 'livro da parte geral deste
projecto de Codigo Civil tem uma epigraphe que deveria comprehen
der, pelo menos, o triplo das materías desse enorme terceiro livro do
Codigo Civil Francez, promettendo tratar - Da acquisiçâo, conserta
çâo e eaiincçâo dos direitos, E' verdade que, não obstante tão ambi
cioso enunciado, o projecto de Codigo Civil nesse terceiro livro só trata
dos Actos juridicos como o Codigo Allemão, que lhe parece ter servido
de modelo. Depois, como que esquecendo a rubrica geral do livro, O,

termina. no capitulo 7° por tres títulos denominados: o 1°, da acçuisi
çâo dos direitos; o 2°, da conseroaçâo e defesa dos direitas, e o 3°,
da extincção dos direitos. Sobre a acquisição dos direitos ha só um
artigo de muito pouca substancía ,

Sobre - conservação dos direitos, dous pequenos artigos. ainda
mais escassos. Sobre a extincçcto dos direitos, dous capitulas que re
sumem a matéria em dons únicos modos de extincção de direitos - o
perecimento da cousa e a prescripção l Quanto aos dons primeiros li
vros da parte geral- pessoas e cousas, acho muito acceitaveis as ru
bricas, assim como me parece que as matérias nelles comprehendidas
estão bem collocadas na parte geral.

Quanto ao terceiro livro, acho que o enunciado poderia abranger
o Codigo Civil desde o primeiro até o ultimo artigo e que, entretanto, a
matéria articulada sob essa pomposa rubrica, não contém tudo que de
veria conter na parte geral. Dizum texto de Ulpiano no Digesto, Liv, I,
Tit. 3°, FI'. 41: Totum. autem jus consistit aut in adquirerulo, aut
in conservando, aut in minuendo .

Na opinião de Ulpíano, portanto, a rubrica do terceiro livro ela
parte geral elo projecto poderia abranger todo o Direito. Como, porém,
realmente apenasse trata dos Actos Juridicos, dos Actos Illicitos e da
Prescripçâo Extinctiva, acho que não contém grande parte elos ele
mentos geraes do Direito, que deveria comprehender para completar
a do primeiro e. segundo livros. Não são unicamente os actos jurídicos
que adquirem, conservam e extinguem os direitos.

{ .. ,
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São os factos em geral, que muitas vezes não são actos jurídicos
e, entretanto, produzem, conservam, modificam, transformam e extin
guem direitos, tanto quanto os actos jurídicos. Mühlembruch e Sa
vigny definem o facto todo o acontecimento de que resulta constituição,
mudança ou extincção de direitos.

Ortolan acceita a mesma definição na sua generalização ele di
reito.

A noção dos factos em todas as suas especies, sob todos os seus
aspectos e com todas as circumstanoias que os acompanham deve pre
encher a terceira divisão da parte geral. Os tres elementos necessários
á relação de direito, as tres cellulas do organismo juridico são: pessoa,
sujeito do direito - causa, o objecto do direito - e facto, o verbo do
direito, o elemento vital das relações do direito, o elemento activo e
sem o qual ellas nunca se poderiam formar. .

E' por meio dos factos que essas relações se fazem e se desfazem,
combinam-se, separam-se e se ligam naturalmente ou com a interven
ção da arte do jurisconsulto para construir o direito - jura condere.

Os factos são, portanto, o terceiro elemento necessario da parte
geral. Toda a relação de direito, seja qual f61', tem necessariamente
esses tres elementos - pessoa, cousa e facto. Sem a clara distincção e
analyse dos factos a generalização do Direito seria incompleta.

Depois do exame minucioso dos factos que põem em relação as
pessoas e as cousas, o estudo das instituições mais complexas da parte
especial do Direito está feito em seus elementos, só faltando indicar
como esses elementos se combinam para formar a espécie.

Com esses elementos geradores bem determinados, a arte do ju
risconsulto comporá novas figuras juridicas e aperfeiçoará as formas
dos institutos, acompanhando o progresso do Direito, que é o da so
ciabilidade humana. Assim fizeram os romanos.

Quando o caracter incerto ou o multiplo aspecto da relação do Di
reito impedia classifical-a em uma especie bem determinada, limita
vam-se eIles a descrever bem o facto e a submettel-o ás regras do Di
reito universalmente acceitas.

Cum proprium nomem inoenire non possumus, facile descen
damus ad eos, qUéB in [actuni appelamus, dizia Papiniano no começo
do Liv , 19, Tit , ;S, que trata exclusivamente desses factos impossíveis
de classificar. Na technologia do Direito, por mais rica que seja, não
ha nomes que expliquem os infinitos factos que formam o tecido da
vida humana- plura sint neqotia quam oocabula, explicava Ulpiano.

1\ regra de Direito que se deve converter em lei, segundo Paulo,
Digesto, Liv. 50, Tit. '17, FI'. I, não é mais do que uma succinta
narração de certos factos e quando a regra não pódealcançal-as - perdit
olficiwn suum .

Para que um Código Civil seja, portanto, um meio de progresso
no Direito e não uma simples compilação, mais ou menos erudita de
códigos e autores, deve indicar e determinar, quanto possivel, em seus



elementos constitutivos, os factos geradores do Direito e as regras que
os devem 'prender ao conjuncto das instituições.

Citem-se embora as opiniões de Mackeldey, de Maynz e do Con
selheiro Lafayette, por mais graves que sejam estas autoridades, eu
continuarei a affírmar, tambem em boa companhia, comSavigny, com
Mühlembruch, com Ortolan e com Teixeira de Freitas, que seria dar
uma idéa falsa e incompleta da parte geral do Direito não considerar .
os factos sinão sob o aspecto de actos juridicos.

Factos ha que aífectam as pessoas, cream direitos, e que não são
certamente actos jurídicos; o nascimento, a união do macho. e da
femea, as differenças de idade, as enfermidades do corpo e do animo,
a embriaguez, os excessos das paixões e a morte.

Outros ainda mais numerosos : e multiformes incidem sobre
as cousas, creando-as, reproduzindo-as, accresoentando-as, deterio

. rando-as, tranformando-as, substituindo-as e destruindo-as.
A alluvião formando vastas extensões de terreno, as ilhas que se

formam no mar e nos rios, as arvores que nascem e fructificam, os
rebanhos compostos de animaes que produzem cousas uteis, se repro
duzem e se substituem, as intempéries que modificam a producção,
as calamidades destruidoras - são factos que em nada se parecem
com actos jurídicos e que, entretanto, operam acquisição, transferencia
e extincção dos direitos das COUSqs.

Um rio publico que muda de leito, dizia elegantemente Pomponio
no Digesto, Liv. H, Tit. I, FI'. 30 s/3, faz as funcções de um juiz
commissario modificando o direito dos proprietarios ribeirinhos, adju
dicando ao dominio· publico terras particulares e passando para
o dominio privado terras publicas' jlumina enim censitorum oicefun
[Juntur ut ex prioato in publicum addicant, et expublico in privatum.

Nas relações entre as pessoas e as cousas apparecem tambem os
factos que não são actos jurídicos e que, entretanto, como a oceupação
e a perda da posse, a inacção por ignorancía ou negligencia do pro
prietario na usucapião, a omissão voluntária ouinvoluntaria no
cumprimento de condições negativas, são certamente factos e não se
podem dizer actos jurídicos.

A móra, que é certamente uma instituição de direito, tem o seu
fundamento cm um facto que nada tem de jurídico, como explica
Marciano no Digesto, Lív. 20, 'I'ít , I, Fr , 32, Princ. an more [acta
ínteli,qatu1', neque constitutione ttlla neque [uris auctorum questione
decideposse; cum sit maqis facti quam [uris, Como explicam Mühlem
hruch e Savigny, os factos podem ser positivos ou negativos, fortuitos,
por uma causa natural ou civil e voluntarios; verdadeiros QU ficticios.

O domicilio, a subrogação, as pessoas juridicas, os direitos do
embryão antes de nascer se prendem aos factos que existem mais por
ficção do que na realidade.
. Os factos se passam no espaço e no tempo que, segundo a sua
noção metaphysica, não são pessoas, nem cousas existentes, mas sim



relações entre as pessoas e ,as cousas, de sorte que se pode bem
definir o espaço, em Direito, a relação entre factos coexistentes, e o
tempo, a relação entre factos successivos. Assim o espaço e o tempo,
como condições necessarias para a extincção e a realização dos factos,
devem ser entendidos, em seus effeitos[uridicos, juntamente com elles.

O logar no espaço determina o domicilio, a residencía, a naciona
lidade, a presença ou ausencia, o territorio da applicação da lei .

. O tempo indica os dias feriados c uteis, o calendario e as suas diversas
partes, a sua computação natural e civil, as datas dos factos, os
termos, as condições e as idades, o presente e o futuro.

Quanto á sua exístencia, ás suas provas e aos obstaculos op
postos á sua realização, os factos podem ser existentes ou inexistentes,
presumidos, provados, certos, duvidosos, nullos ou annullaveis.

Quando praticados pelo homem, os factos podem ser licitos ou
illicitos e os illicitos podem ser culpados ou não culpados, . ,

As~im a pena que reprime os factos illicitos e os annullaveis
em seus effeitos,a culpa que determina a applicação da pena devem
ser reguladas na parte geral como meios necessarios á discriminação
dos factos. O facto licito que tem por fim adquirir, conservar, transferir
ou extinguir direitos é que constitue o acto juridico.

E', portanto, uma especie da qual o facto considerado em geral
é o genero.

Por maior que seja a importancia desses factos. na jurisprudencia,
não é razão para transformar a especie em genero, dando uma falsa
noção. Seria crear um obstaculo ao conhecimento da generalidade
dos factos. Seria tirar a principal vantagem da generalização da es
cola allemã, que é a de começar pelo estudo analytico, completo, dos
tres elementos logicos de relações de direitos, antes de 'regular as
diversas especies concretas, partindo dos elementos mais simples,
gradativamente, até as especies complexas que se agrupam em di
visões inteiramente separadas e distinctas a seguir.

Sobre isto podemos dizer que o nosso grande Teixeira de Freitas,
ha trinta annos, no seu Esboço de Codigo Civil, realizou melhor
a doutrina alIemã do que o Codigo Allemão no começo do anno
passado.

Não digo que seja perfeito e que deva ser acceito tal como está,
sem modificações; mas, na terceira secção da Parte Geral, relativa
aos factos, Teixeira de Freitas, no seu Esboço de Codigo Civil, mostrou
a clara concepção da matéria e traçou com a arte consummada de um
jurisconsulto romano as fôrmas, os caracteres diversos, os aspectos
e posições differentes dos factos com as circumstancias que os acom
panham, o meio em que se apresentam, as articulações que os
prendem ao vasto organismo do Direito.

Sem preconceito nacional, muito descabido neste assumpto, eu
o considero no caso em questão um modelo que os sabios legistas
allemães não teriam desprezado si o Esboço do Codigo Civil fosse co-

c. c. - Vol. lí 36
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nhecido na Allemanha. No que diz respeitoaosactos juridicos as suas
noções e divisões foram indubitavelmente modeladas pela$ dós júris
consiiltos allernães ,
. .E' incõntestàvel que na discriminação dos elementos géíaes dos
actos [uridicos houve, depois de 'I'eixeirade Freitas, progressodasidées,
revelado no Codigo Àllemão, a. da representação das pessoas de que
dimana .o mandato como espécie é um desses progressos.

O texto do Esboço d~ Codigo Civil pôde, porém, ser corrígldó
facilmente com a melhor lição da escola que elle seguiucomo modelo.
Como elemento constitutivo do facto Volui2tm'ío. essencial ao acto
j uridíco, o Esboço do Código Civil indica a declaração da vontade por
Um acto exterior praticado com discernimento, intenção e liberdade.
Não teem discernimento os naturalmente incapazes.
. Tornam a intenção defeituosa a ígnorancía, o erro e o dólo ,
Tolhem a liberdade, a força e a intimidação. Os actos exteriores de
declaração da vontade podem ser positivos ou tacitos, por escripto,
verbal ou por signaes.

Para o acto jurídico são mais necessarios, afim de que o facto
voluntario revista o caracter de acto juridico, segundo o Esboço do
Codigo Civil, a capacidade civil, objecto licito, boa fé, modo e fórma,
Prejudicam a boa fé a simulação e a fraude.

Modificam a expressão simples do acto a condição, o prazo e os
encargos. Quando a forma deve ser pôr escripto e dada por instru
mentos publicas e particulares ou por escripturas publicas. Da omissão
ou defeito dos requisitos legaes resulta a nullidade absoluta ou re
lativa. A exposição dos actos jurídicos no Codigo AUemão, que deveria
ser a expressão viva e authentíca da escola allemã, é um pouco di
versa e nesta parte muito mais resumida do que no Esboço de Codigo
Civil Teixeira de Freitas.

Veio isto provavelmente da modificação por que passou opri
miti vo projecto do Codigo Allemão, intervindo homens praticos,
industriaes e commcrciantes, estranhos á sciencia do Direito, para
corrigirem o defeito que se attribuia a esse projecto primitivo de ser
por demais doutrinario. .

Talvez por íss«J confesso que me pareceu o Codigo Allemão ter
decahido um pouco no defeito contrario, ficando ás vezes obscuro
para ser breve e empírico para não parecer doutrínarió.

Em uin CodigoCivil prefiro o defeito contrario e acho que se
podem evitai' definições doutrinarias e divisões escolásticas, sem
jamais perder de vista a technica, a logica e a estructura jurídica,
que exigem sempre à arte do jurisconsulto para conceber e formular
o Direito.

Bem imprudente será quem se aventurar á pratica de actos
juridicos de certa importancia sem saber Direito ou sem o conselho de
quem saiba Direito, esquecendo que esse aeto será mais tarde apre
ciado e julgado por jurísconsulto.
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Por isso, sem considerar perfeito o Esboço de Codígo Civil, eu
o preferiria nesta parte, sem hesitar, ao Codigo Allemão ; modifi
cando-o, porém, um pouco, sem me afastar da escola doutrinaria que
lhe serviu de modelo. Quanto ás condições do facto voluntario e do
actojuridico, acho melhor a exposição de Mühlembruch, que em alguns
pontos tambem se approxima das fórmulas do Codigo Allemão, não
se apartando muito do Esboço de Codigo Civil.

Os elementos do facto voluntaria são a intenção livre e ver
dadeira e a declaração expressa da vontade. Obsta a intenção
animi intentlo - a falta de intelligencia devida á edade, á enfer
midade ou vicio. Impedem o livre exercício da razão o medo, a
violencia, o dólo, o erro e a ignorancia.

Não existe seriedade e veracidade das intenções nos actos pra
ticados com fraude ou simulação. A expressão de vontade positiva,
tácita, por escripto, verbal ou por signaes, póde ser um acto proprio
ou praticado como representação, autorização ou ratificação de acto
alheio. Os elementos do acto juridico podem ser substanciaes, naturaes
e accidentaes, Entre os substanciaes estão a capacidade civil, o objecto
licito e a fórma legal.

O acto simples contendo quanto a lei faculta na especie a
vontade individual em actos dessa natureza e o acto em seus ele
mentos naturaes. São elementos accidentaes dos actos a condição,
o termo, o modo e a clausula.

A falta ou defeito nesses elementos póde produzir a nullidade ou a
rescisão. Para conhecer a regularidade e a validade dos actos é neces
sario regular também a prova e a interpretação dos actos jurídicos.

Este me pareceria ó melhor plano de generalização dos factos,
partindo da noção mais lata e comprehensiva do facto, em geral,
passando á dos actos voluntários licitas e illicitos e terminando no
acto jurídico em todos os seus elementos constitutivos.

Deste plano da Parte Geral exclui propositalmente o titulopl'e
liminar, admittido no projecto em discussão, seguindo o exemplo do
Codigo Civil Francez e do Esboço de Codigo Civil de Teixeira de Freitas
e imitando a Lei de Introducção do Codigo Civil Allemão quanto ás
matérias de Direito internacional privado, que nelle se conteem ,

O titulo preliminar do Codigo Civil Francez, relativo á promul
gação da lei, é matería de direito publico tão applicavel ás leis civis
como a quaesquer outras leis.

Parte do titulo preliminar do Esboço de Codigo Civil de Teixeira
de Freitas incorre na mesma censura e a outra parte, consistente em
certas regras relativas ao tempo e ao espaço, deveria estar na Parte
Geral para comprehensão dos factos que todos se realizam no tempo
e no espaço.

O proprio Teixeira de Freitas assim parece ter reconhecido creando
na ultima secção de sua Parte Geral relativa aos FACTOS dous titulas
para o tempo e o espaço.



A Lei de Introducção do Codigo Allemão foi naturalmente devida.
ás condições especiaes da Confederação Allemã, composta de Estados
soberanos, cujas leis foi preciso conciliar para tornar possivel a appli- ,
cação de um Codigo Civil nacional.

As matérias do direito internacional privado, contidas no titulo
preliminar, acham a sua collocação natural e lógica nos diversos ca
pitulas da Parte Especial que regulam o assumpto attinente a essas
disposições internacionaes, ficando na Parte Geral tudo quanto se re
fere á capacidade civil dos estrangeiros, quer se regule pela naciona
lidade, quer pelo domicilio.

O titulo preliminar é uma deformidade, uma espécie de excre
scencia, que attenta contra o que os romanos chamavam a eleqaniia
[uris, tão necessaría á lei, segundo Gaius, e contra o que Ihering deno
mina a esthetica do Direito. Não é isto de tão somenos como à muitos
parece. Si a elegancia, a belleza , a correcção exterior são prezadas
em artefactos communs, não podem ser desprezadas nas obras de
arte do Direito, que Illpiano e Celso definiam como uma arte admi
ravel, designando os seus productos como obras de arte - jW'i operam
dare-are bani et aqui.

Uma outra razão mais substancial é que esse titulo inutil con
funde as matérias deslocando-as do logar que lhes convem no Codigo
Civil ou f6ra do Codigo Civil. Na Parte Geral deve estar tudo quanto
é geral em direito civil e na especial tudo quanto se refere a cada uma
das divisões especiaes.

O que não tiver cabimento em qualquer dessas partes não é lei
civil e nada tem com o Codigo Civil. Tambem exclui do plano da
Parte Geral a prescripção que o projecto nella incluiu imitando o
Codigo Civil Allemão .

Segundo a noção que dei do que me parecem os elementos geraes
do Direito, nem preciso dizer, porque não considero entre elles a pre
scripção que na sua fôrma acquisitiva faz parte do Direito das Cousas
e na sua forma extinctiva faz parte do Direito das Obrigações.

A prescripção extinctiva incluída pelo projecto na Parte Geral é
um instituto tão especial como a acquisitiva .»

O DR. AMARO CAVALCANTI disse: O meu voto é que o terceiro
livro da Parte Geral tenha por titulo - Factos e actos juridicos, A
denominação - FACTOS - se bem que mais comprehensiva do que
a de-ACTOS-, que, em regra, se resolvem em factos, não me
parece, todavia, bastante. A menos que se faça violencia ao signi
ficado dos vocabulos, não se póde dizer que o acto negativo ou a
omissão seja um facto; quando ao contrario sabe-se, e logicamente se
percebe, que a omissão é justamente a ausencia do facto que o acto
positivo devia effectuar . Quem não consumma o matrimonio pratica
um facto?

Não, de certo; e, no emtanto, essa omissão, voluntaría ou não,
envolve a não acquísição de direitos.
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Acho, portanto, que o titulo complexo, que proponho, correspon
deria melhor ao objecto do livro em questão. Quanto ao titulo ]J1'e
liminar, o mesmo Dr. Amaro diz: Si se admittir que as disposições
relativas á publicação das leis, sua applicação e effeítos, em geral,
devem, de preferencia, pertencer ao corpo do direito publico ou admi
nistrativo, voto pela suppressão do titulo preliminar; porquanto as
demais disposições, que se conteem neste, podem, sem inconveniente,
ser transportadas para a Parte Geral do Codigo.

Concordando com estas considerações, o Dn, VILELLA DOS SANTOS
vota pela suppressão do titulo preliminar e acceita a epigraphe
Factos e Actos Juridicos,

Os Drs, SÁ VIANNA e FABIO LEAL declaram estar de accordo com
Dr , Bulhões, julgando preferível a epigraphe Factos e desnecessario
o titulo prelimina» . .

O Dr, TORRES NETO manifesta-se tambem a favor da referida
epígraphe - Factos, - divergindo quanto ao titulo preliminar, que
julga necessario. Nesse 'mesmo sentido se pronuncia o Dr, CARVALHO
MOURÃO, dizendo que está de accordo com a brilhante exposição do
DI'. Bulhões, na parte referente á conveniencia de se consagrar o
terceiro livro da Parte Geral ao estudo dos - factos; mas entende,
quanto ao titulo preliminar, ser este necessário para a determinação
dos effeitos da lei no tempo e no espaço, que não são causas geraes
dos direitos, e sim circumstancias dentro das quaes os mesmos direitos
nascem, se modificam, desenvolvem e extinguem; são a atmosphera, o
ambiente do direito, pois não ha relação jurídica que exista fóra do
tempo e do espaço, e, assim, não podem figurar entre os factos, como
uma das divisões ou categorias destes.

Verificado que a maioria opinava pela suppressão do titulo pre
liminar e acceitação ela epigraphe Factos para o terceiro I ivro da
Parte Geral, passou-se a resolver si a prescripção extinctiva deve ser
conservada na mesma Parte Geral, tendo prevalecido a solução nega·
tiva, contra o unico voto do Dr, SOLIDONIO I.EI'rE, que se manifesta a
favor da opinião do autor do projecto, que é a mesma consagrada nos
Codigos Allemão e Japonez ,

O Sr. Presidente deu para a ordem do dia da reunião seguinte,
que marcou para o dia quinze de junho corrente, a discussão sobre
a conveniencia de se incluirem na Parte Geral do projecto disposições
relativas á theoria das acções, .

Eu, Solidonio Attico Leite, servindo de secretario, a fiz e sub.
screvo.e-- Approvada. Ilio, 22 de junho de 1901.- Bulhões Carvalho.
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s- SESSÃO

PRESm:IDNCIA DO SIt. DIt. BULHÕES CAIWALHO

Aos quinze dias do mez de junho de mil novecentos e um,
presentes na sala das sess.ões do In.stituto da Ordem dos A.cl.Y(). gP.clOS.
Brasileiros os Drs. Bulhões Carvalho, Torres Neto, Amaro Caval
canti, Barão de Loreto, Vilella dos Santos, Carvalho Mourão, Alvares
de Azeveclo, Fabio Leal e Solidonio Leite, é lida e approyada a acta
da 4a reunião, passando-se á discussão da proposta do DI'. Amaro
Cavalcanti sobre a conveniencía de se incluirem na Parte Geral do
projecto disposições relativas á theoria das acções, .

O DR. VILELLA disse: « A Constituição Federal confere ao Cpn,
gresso Federal no n. 23 do art. 34 a attribuição priy~tiv~ de legislar
sobre o Direito Civil, Commercial e Criminal da Republíca e o Pro
cessual da Justiça Federal.

E' a unica disposição sobre a matéria e della Se in-feriu que a
cada Estado competia legislar .sobre o direito processual da sua j~stiça

ou, em outros termos, só o Congresso Nacional póde legislar sobre o
direito substantivo, sendo a attribuição dos Estados fazel-o sobre o
direito adjectívo.

Sendo assim, entendendo eu:
I) que essa' competencia dos Estados é limitada e não pas!3a dos

actos ordinarios do processo, que podem ainda ser corrigidos pelo
legislador nacional, quando não offereçam as garantias necessárias da
fiel applicação e execução dos direitos, conforme decidiu o Congresso
Juridico Americano, approvando a segunda conclusão do parecer do
Dr , Amaro Cavalcanti, sobre a segunda questão do direito publico;

11) que nos actos ordinarios do processo não se comprehende a
theoria das acções, da competencia da União, cuja faculdade legisla':'
tiva si não a abrangesse invalídar-se-hía ;

IH) que é complementar do direito civil o direito das acções e só
no Codigo Civil cabe ser estabelecido:

Voto de accordo com a proposta do Dr , Amaro Cavalcanti, cujos
termos devem ser mais completos. Deste modo já se manifestou a
Commissão Especial do Senado, que em agosto de 1896 deu parecer
sobre o projecto do Codigo Civil do Dr , Coelho Rodrigues. A simples
leitura do projecto, que estamos estudando, mostra tlue o illustre
autornão pensa diversamente; c os actos recentes da Camara dos
Deputados, approvando o projecto que modifica o decreto n., 917,
de 24 de outubro de 1890, e que estabelece regras para adjudicação
de bens nas execuções não lhes são contraries.

Si de outra fórrna fôr entendida a disposição ela Constituição,
chegar-se-lia a conclusão de que sem a sua reforma não poderemos ter
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Codigo Civil completo, ou porque elle não abrangerá todas as materias
que deve conter, ou porque só poderá regulal-as de modo deficiente
c, por absurda, tal conclusão não deve ser attribuida ao legislador ,»

.o DR. FABIO LEAL manifesta se contra a proposta, fundamen
tando o seu voto do modo seguinte: « Deve o nosso codigo estabelecer
os principios substanciaes das acções? Não. Direito e acção na lin
guagem usual empregam-se muitas vezes comopalavras equivalentes
ou synonymas, mas são COllSaS distinctas, que convém não confundir.

Odireito preexiste á acção, que não é mais que o meio de asse
gural-o, de tornal-o eífectivo. Quem diz acção de reivindicação, por
exemplo, diz direito de propriedade, o qual subentende para quem
detem ou possue a cousa contra a vontade do titular 40 direito, a
obrigação de entregal-a a seu dono.

A acção judicial tem por fim apurar a existencia do direito e
compellir o possuidor ou detentor a respeital-o , E', pois, o inicio
pratico, o instrumento ou apparelho destinado a provocar o exame do
caso, consistente sempre em um desaccordo de intelligencia Ou de
vontades sobre o objecto que interessa à ordem juridica e habilitar o
Poder Publico a affirmal-a ou restabelecel-a.

Por isso é que, investido o órgão social do conhecimento da
questão, abre-se o debate, produzem-se as provas, colligem-se, emfim,
todos os esclarecimentos tendentes a facilitar o desempenho de sua
missão - proferir a palavra da justiça -jus dicere . E' exacto que
sob este aspecto o direito concretisa-se na acção, porque sem esta não
passa de um interesse abstracto, ideal sem 'garantias de vida, sem
realidade no mundo ohjectivo; e dahi decorre o sentimento, hoje
bastante generalisado, da inconveniencia da disposição constitucional

.que quebrou a unidade da legislação processual do paiz, vantagem

.a que outros povos aspiram e de que voluntariamente nos despojamos;
mas, se estamos convencidos da inconsistencia e precariedade do
direito separado da acção, sejamos logicos e propugnemos a medida
radical da reforma da mal inspirada disposição do nosso estatuto
político, mas não queiramos forçar a natureza das cousas, conside
rando matéria do direito substantivo para collocal-o sob a égide da
legislação geral, o que não deve sahir da esphera das leis do processo,
como materia de direito adjectivo ou formal ; que sob o disfarce, a
verdade apparece sempre, enfraquecendo a autoridade moral da lei;
o qul'l é preciso é annullar um divorcio injustificado. »

O DR. AlIIARO CAVALCANTI observou: « A necessidade de que o
Codigo Civil contenha disposições preceptivas sobre as acções não é
de maneira alguma uma interpretação forçada do disposto no a1;1. 34,
n. 23 da Constituição Federal, de onde, segundo a opinião ora ma
nifestada por alguns collegas da Commíssão, resulta o direito exclusivo
dos Estados Federados em matéria de legislação processual.

De certo, não preciso recorrer a argumentos interpretativos para
sustentar a minha indicação. O que penso e pretendo é: que a acção
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na suarazão ide ser e na sua substancia, é parte ccexisténte, integrante
do proprio direito material, o qual, por meio della, se manifesta obje
ctivamente e se effectua, e que, portanto, si ao Congresso Nacional
compete legislar sobre o direito civil da Republica,. conforme está
expresso na Constituição, é irrecusavel, que neste direito se podem,
isto é, se devem incluir disposições relativas ás acções, por serem elIas
igualmente comprehendidas na esphera da lei substantiva e não da lei
m.eramente processual. Em outros termos: quando reclamo que o
Codigo Civil disponha ácerca dos 'requisitos essenciaes da acção e de
outras garantias de direito occorrentes ou concernentes a mesma, não
o faço querendo crear uma restricção violenta do direito processual
reservado aos Estados, mas por considerar a matéria uma parte inse

.paravel do proprio direito civil, que se tem em vista codificar.
I E, procedendo deste modo, mostro-me ainda obediente aos princí

pios e conclusões que foram recentemente adaptados pelo Congresso
Juridico Americano de 1900. Como se sabe, neste foram adaptadas as
seguintes conclusões:

1", admittido o principio da unidade do direito privado, não é
justificavelo systema de diversidade do processo.

Elle não tem assento em boa theoria, e é evidentemente preju-
dicial na pratica do direito.. . .

2", a competencia implícita, que do art. 34, n . 23 da Constituição
decorre para os Estados, de legislarem sobre o direito processual de
sua justiça é.de caracter limitado.

EUa não deve passar dos actos ordinatorios do processo, que
podem ainda ser corrigidos pelo legislador nacional, quando não offe
reçam as garantias precisas da fiel applicação e execução dos direitos.

3", ao Congresso Nacional compete, em virtude dos principias'
institucionaes do regimen federativo e das diversas disposições ex
pressas na Constituição, dictar leis, como partes integrantes do direito
civil, commercial e criminal da Republica :

a) determinando as acções especiaes de certos institutos jurídicos
especiaes; .

b) especificando as normas extra-judiciaes dos diversos actos
juridicos regidos pela lei federal exclusiva;

c) estabelecendo as provas e suas condições e bem assim regras
geraes que o poder estadoal deve respeitar como limites de sua le-
gislação processual. .

. Não vae além o que agora indico, e cuja adopção reputo de
manifesto acerto e serviço para a effectividade dodireíto,»

.De accordo com o Dr , Amaro Cavalcanti se manifestaram os
Drs, TORRES NETO E BARÃO DE LORETO, fazendo este diversas con
siderações em apoio da proposta.

O DIt. CARVALHO MOURÃO disse que sente discordar de sous
illustrados collegas, não só pela consideração que lhe merecem,

"I
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como tambem porque, impugnando a proposta, falla contra os pro
prios sentimentos.

Não ha duvida que a Constituição deu aos Estados a competencía
para legislarem sobre materia processual, duvida não ha tambem sobre
os graves inconvenientes do systema seguido pela Constituição neste
particular. Não é, porém, no Codigo Civil que se deve procurar re
medio para o mal de que todos estão convencidos. Ou nas disposições
consignadas no dito codígo relativamente ás acções serão estas consi
gnadas no sentido objectivo, e então deverão ser determinadas as fórmas
das mesmas acções, contra o texto constitucional; ou pretende-se
apenas encarar as acções sob o ponto de vista subjectivo, e então será
inutil a proposta, pois neste sentido as disposições do projecto satis
fazem perfeitamente.

A proposta visa certamente diminuir o inconveniente da disposição
constitucional; é, porém, preferível que a intensidade do desastre quo
se vê na Constituição nos force a reformal-a ,

O DR. ALVARES DE AZEVEDO, depois de explicar as razões por que
não tem comparecido ás reuniões, disse ser contrario á proposta.

Pensa que a decisão do Congresso Jurídico não póde ser marcada
para justificar a necessidade de se incluirem no projecto disposições
sobre os princípios fundamentaes das acções e as suas diversas fórmas,

A opinião do Congresso foi meramente interpretativa. .
O DR. $OLIDONO LEITE declarou votar contra a proposta. Applaude

toda a propaganda contra o pessímo systema adoptado pela Constituição,
mas acha perigoso consagrarem-se no Codigo Civil projectado dispo
sições que podem ser atacadas por inconstitucionaes.

Parece-lhe preferível deixar á jurisprudencia e á tloutrina o cui
dado de abrandarem o rigor da disposição constitucional, interpretando-a
do modo mais conveniente, emquanto nãofôr a Constituição reformada.

Como os Drs. Carvalho Mourão e Alvares de Azevedo, entende
que não colhe o argumento que se pretende tirar da opinião manifes- .
tada pelo Congresso jurídico. Si a jurisprudencía se firmar no sentido
de que é de caracter limitada a disposição constitucional, desappare
cerão os inconvenientes que todos reconhecem na mesma disposição;
si o contrario fór entendido, tornar-se-ha lettra morta tudo o que por~

ventura no Codigo se tiver incluido em sentido contrario.
Portanto, é prudente limitar-se o mesmo codigo, quanto ás acções,

ás disposições relativas á sua força creadora e extinctiva, como fez o
Dr , Clovis.

O DR. BULHÕES CARVALHO exprime-se do seguinte modo: « A re
solução do Congresso Juridico Americano foi que, tanto quanto a f6rma
dos actos juridicos , fazia parte do direito substantivo a acção que de
veria praticamente realizai-o o sem a qual o texto positivo da lei seria
lettra morta ou, quando muito, uma disposição puramente doutrinaria
sem a sancção effectiva - pro non dieta enim est quod dareçnesi
peiis coginon poseis (Digesto, Liv , 44, Tit. 7, FI'. 8).
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', O Congresso Jurídico Americano votou por grande maioria ri,,:
versas proposições. Destas era realmente doutrinaria a primeira, em
que ella declarou que, admittido o principio da unidade do direito pri
va.do, éinjustificl1vel o systema de diversidade do processo, por ser o
processo a fórma, que também faz parte da substancia das cousas 
'mutada forma, prop(1 interemit substantia,?12 rei (Digesto, Liv. 19, Tit.
~,Fr. 9, § 3). Dado"porém, o caso da diversidade dó processo, aquelle
egregio Congresso declarou que estava compr~4endicla~auniqade clq
direito privado a acção destinada a dar-lhe exe(mção, indicanÀP o~" ele
mentos Sl.l.hcstanciaes constitutivos daacção, cuja unidade euniformidade
deveriam prevalecer sobre a. diversidade das leis do processo. .(\.ssiIn
resolvendo o COngresso Juridico Awericano, estou plenamente conven
cido de que interpretou muito bem o texto da Constituição Republicana.
A nossa Constituição Federal, tendo estatuido muito sabiamente, se
gundo o meu modo de pensar, a separação "ela organização judiciaria,
federal da organização [udiciarià dos Estados, teve necessariamente de
facultar aos Estados a decretação das leis processuaes adequadaS ao seu
organismo [udiciario. E' por isso que na Constituição não na texto ex
presso concedendo aos Estados o direito ele legislar Elobre, o processo.
E' uma. concessão resultante do facto de não estar declarada essa com
petencia entre as attribuições da União e' de pertencer I].OS Estados a
formação de sua justiça local. Não poderia, porém, a Constituição sem
manifesto contrasenso, permittir que os Estados entendessem eSSa attri
buíção, assim tacitalIlf=Jnte concedida, ao ponto de fqrmarem organi
zaçqes [udiciarias' e leis do processo em anti:1gpnismo COlA o texto
constitucional 'que dera á Nação a faculdade exclusiva de legislar
sobre o direito privado. Um dos iIlustrados membros da Commissão,
reconhecendo que isso era um absurdo evidente, sustentou qlle tal ab
surdo resultava tão logicamente e positivamente do nosso texto consti
tucional, que não Ele realizal-o na pratica do direito seria violar a

"Constituição. Quando me faltassem outras razqes para ter certeza de
que estava com a verdade, bastava-me esta do illustre collega, cujà brí
lhante.intellígencia todos admiramos, porque o SeU argumento é con
trario a conhecido preceito de direito, que não permítte dar interpre
tação viciosa ao texto da lei, ainda quando elle por sua ambiguidade
possa ter o sentido vicioso, id ambigua VaJ legise a potuis accipimiila
est signific(l#q, que oitio caret (Digesto, Liv , I, Tit. 3°, FI'. 19). Acho
que a Constituição não poderia annullar o direito privado concedendo á
União a competencia para o decretar e aos Estados o direito de nega
rem a acção para o applicar ,

De que valeria o instituto da hypotheca sem acção especial para
tornal-o effcctivo? De que valeria o penhor sem a excussão ?

Bem pouco nos serviria estabelecer as regras do mandato, si os
Estados recusassem acção contra o mandante eo mandatarío. Equivale
tall)b~Irl a negar a acção, con~~del-a em apparencia por um processo
negativo dos elementos essencraes da acção ,



Este, não foi O pensamento da Constituição. O que tem faltado silo
leis organicas determinando os principios fundamentaes da acçãojudi
cial, de modo que nas suas leis da justiça local os Estados não possam,
por disposições viciosas, annullar o direito privado e com elle o esta
tuto constitucional, que deu á Nação a faculdade exclusiva de decretar
e regular.

Não me parece que haja occasião mais própria de supprir a lacuna
da lei do que esta em que se vai estabelecer o Codigo das Leis Civis
da Bepublica , Na parte geral do codigo devemos, como complemento
dos actos jurídicos, estatuir como regra que a acção faz parte da sub
stancia da lei e determinar os elementos constitutivos da acção e dos
meios assecuratorios dos direitos civis; e na parte especial indicar as
acções especiaes a cada instituto e o que devem ter em substancia
para realisarem o seu fim na applicação do estatuto legal.

Não ha codigo de leis que não contenha disposições semelhantes.
No Codigo Civil Francez ha titulos especiaes sobre o sequestro e a
contraintepar COl'ps. No Codigo Allemão, como diz um dos preclaros
membros da CommissUo, ha tàmbem estatutos que se podem dizer leis
elo processo. A lei das fallencias, que é uma parte qo direito corri
mercíal, é quasi na sua totalidade uma lei regulando a acção contra o
devedor commercial ínsolvavel. A lei hypothecáría não teria razão elo
ser sem as formulas do processo de inscripção e elE!, acção especial para
formar o-jus in re aliena. Neste projecto de Codigo Civil, que exami
nfj,mos, ha na parte geral, sob o titulo ele conservação de direitos, um
artigo relativo á acção em geral e na sua parte especial innumeras dís
posições de apparencia processual; sendo dignas de 110ta as fórmulas
do processo do casamento civil e do divorcio amigavel , Não invoco o
exemplo do direito romano, porque este unira tão estreitamente a acção
ao estatuto de direito privado que o Digesto adoptou o plano do edicto
do Pretor, organizado lentamente com as fórmulas prescriptas pelos Pre
tores para as diversas acções necessárias á realização do direito, que
successivamente surgiram no desenvolvimento das instituições jurí
dicas.

E', porém, notável o que diz Theophilo, um dos tres redactores
da Instítuta de Justiniano, na sua Pa7'O]Jhrase sobre a intima e neces
saria relação existente entre as acções e as obrigações: - Aquellc que
trata das obrigações, diz 'I'heophilo , trata também tacitamente das
noções, pois que as obrigações são as mãis das acções. - Este é o meu
voto. »

Foi, portanto, approvada a proposta do Dr. Amaro Cavalcanti,
contra os votos dos Drs, Fabio Leal, Carvalho Mourão, Alvares de Aze
vedo e Solidonio Leite.

Em seguida o Sr. Dr. Presidente submettcu ao juizo da Commissão
a proposta feita pelo Dr . Torres Neto em seu relatorio, no sentido de
se adoptarem como base da discussão da Parte Geral os projectos Felí
cio, Nabuco e Teixeira do Freitas, tendo ficado resolvido, contra o voto
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do relator, que a' discussão se devia cingir ao prójecto remettido rpelo
Congresso. . '

. E eu, Solidonio Attico Leite, servindo de secretario, afiz e
subscrevo. - Solidonio Leite.

7a SESSÃO

PRESIDENCIA DO SR. DR. BULHÕES CARVALHO

Aos vinte e dous dias do mez de junho de mil e novecentos e um,
na sala das sessões do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros,
presentes os Drs. Bulhões Canvalho , Barão de Loreto, Amaro Ca
valcanti, Torres Neto, Leitão da Cunha, Fabio Leal e Solidonio Leite,
e depois de lida e approvada a acta da quinta reunião, foi iniciada a
discussão das matérias do livro 10 da 'Parte Geral do projecto ,

O DR. BULHÕES propoz a suppressão do titulo unico, mostrando
ser desnecessario declarar-se quaes os direitos e obrigações que o
Codigo reconhece e regula. E' acceita a proposta, contra o voto do
'DR. SOLIDONIO, que entende ser conveniente a disposição geral, que
deve ser mantida do modo como está redigida no projecto primitivo,
supprimindo-se as palavras « Titulo unico » para evitar-se o incon
veniente de seguirem-se a um titulo da Parte Geral outros titulos
agrupados em livros.

O mesmo DR. BULHÕES diz que, não obstante saber que o taxarão
de doutrinario, entendeu ser necessario definir-se em um Codigo Civil
o que seja pessoa - o sujeito dos direitos, de que o mesmo Codigo ,
se occupa.

Lembra a origem da palavra pessoa no direito romano, cita di
versos textos, em que um mesmo individuo figura com personalidades
diversas.

Prevenindo objecção, que lhe, poderá ser apresentada, diz ser
verdade que se não encontra, mesmo nos Codigos Civis, considerados
doutrinarios, a definição de pessoa com o desenvolvimento constante
da emenda que vai apresentar.

Depois destas e de outras considerações, propõe ,que o art. 20 do
projecto seja substituido do seguinte modo: « Pessoa é o:ente capaz
de direitos e obrigações naturalmente ou por uma ficção da lei. Todo
ser humano é pessoa natural e sua capacidade se estende a todas as
relações sociaes , A capacidade das pessoas jurídicas é l'estricta aos
limites traçados na ficção legal. Quando em um mesmo individuo se
admitte a existencia de mais de lima personalidade, esta é ligada ás
qualidades e posições diversas em que ella pode exercer a sua capa
cidade de direito .»

I.
I



o Dn, AMARO CAVALCANTI não acha inconveniente em ter o Co
digo algumas disposições doutrinarias, por isso não recusa o seu apoio
á emenda apresentada; pensa, porém, que os termos em que está
redigida devem ser modificados, dizendo-se - concorre, em vez de 
se admítte; determinada, em vez de -ligada - e supprimindo-se as
palavras - « e sua capacidade se estende a todas as relações ,»

O DR. BULHÕES declara concordar com as modificações propostas.
O DR. FáDIO LEAL acceita a emenda, com as modificações men

cionadas.
, O SR. BARÃO DE LORETO manifesta-se contra a emenda.

" Diverge de seus collegas, antes de tudo, por coherencia, com a
opinião que, particularmente, já tem emittido contra as reformas doutri
narias, que julga se deverem evitar. Vêque escola, geralmente seguida,
prescreve do texto dos Codigos tudo que pareça abstracção theorica.

Vê que o Codigo Allemão, por ser eminentemente pratico, tem
merecido os applausos daquelles que se teem consagrado ao seu
estudo, bastando citar Raoul de La Grasserie.

A emenda apresentada é, a seu ver, uma disposição escolastica ;
por isso vota contra ella, mantendo o art. 2° do projecto tal como está
redigido. ".

O DR. TORRES NETO diz ser tambem contrario á emenda.
, Pensa que a disposição do art. 2° é sufficíente, tendo apenas o
inconveniente de não comprehender as pessoas jurídicas. Não é s6 o
ser humano que é capaz de direitos, mas sim a pessoa em geral, não
somente a pessoa natural, como também a juridica ,

Para que o' disposto no art , 2° comprehenda uma e outra, basta
substituirem-se as palavras-ser humano-pela palavra-pessoa.
Nesse sentido dá o seu voto.

O DR. SOLIDONIO LEITE diz que no artigo em questão não sepóde
pretender dar uma definição que comprehenda as pessoas juridicas,
pois o capitulo 1°) que começa por tal artigo, se inscreve - Das
pessoas NATURAES - sendo as pessoas jurídicas objecto de outro ca
pitulo - o terceiro.

Além disso, a definição proposta, dizendo « por ficção da lei»,
consagra a doutrina de SAVIGNY, que está sendo banida da sciencia ,
e fóra desprezada por FREITAS, tendo sido ultimamente combatida com
vantagem por Mrcnoun c outros, que mostram ser inadmissivel a
ficção no caso da pessoa jurídica, em que se tem por fim o exercício
de uma realidade por uma abstracção ; o que não se dá em nenhum
dos outros casos, em que a ficção é admittida em direito.

Finalmente, quanto aos casos citados, em que um individuo
representa outro, incapaz de figurar por si, nada tem com elles a
definição de pessoa, que é sempre o sujeito do direito; regendo-se
a - representação - pelos seus principies especíaes , '

A emenda do Dr. Bulhões foi approvada pelos votos do mesmo
doutor, dos Drs. Amaro Cavalcanti e Fabio Leal.
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Passando-se á discussão do art. 3°, o SI'. BARÃO DE LORETO faz
considerações demonstrando ser indispensavel conserval-o e mostrando
ter tido P9t. fonte o Codigo Allemâo , .

Mafiifestarido-se de accordo com as suas consideracões todos os
outros menibros. da Commissão, foi resolvido, unànímémente, que o
mesmo artigo fosse conservado tal como está redigido; entendendo OS
Drs. Bulhões Carvalho, Amaro Cavalcanti, Fábio Leal e Torres Neto,
co:dtra.o mesmo Sr. Barão de Loreto e Dr. Solidonio Leite, que a di~
posição do mesmo artigo deve ser transportada para o logar onde se
tratar dos effeitos da lei no espaço.

O Sr. Presidente designou para a reunião seguinte o dia 28 de
junho, ás 3 horas da tarde, devendo ser nella discutidos os arts. 4° e
seguintes do Livro I da Parte Geral.

O DR. BULHÕES CARVALHO observa sobre a acta que, embora fosse
fiel o resumo dos fundamentos do seu voto, achava conveniente dal-o
com maior desenvolvimento para ficarem bem claras as razões da
emenda que merecera o voto da maioria da Commissão. Por isso, pede
que seja incluida no final da acta que acabava de ser tida a exposição
do seu voto. E apresentou, por escripto, a referida exposição nos
seguintes termos: e

« E' hoje opinião corrente que convém evitar definições doutri
narias nos codigos. Não contesto que seja esta a verdade. Parece-me,
porém, que em tudo e certamente no direito não ha regra sem
excepção necessaria ,

Os principios mais rigorosos cedem ás razões de conveniencias, de
equidade e de utilidade.

Creio estar neste caso a definição do que é pessoa. Sendo a pessoa
o sujeito activo e passivo do direito, a causa, e o fim do direito, se
gundo a expressão de HERl\IOGENIANO (Dígesto, livro I, titulo 5, f. 2),
parece que se deve definir bem essa entidade para a qual foi constituído
o direito, e sem a qual o direito não teria razão de ser. Si esta palavra
que exprime a idéa fundamental do direito não tivesse mais de uma
significação, nem fosse susceptivel de excepções diversas na linguagem
commum e na technica jurídica, a definição seria inutil ou escusada.

Infelizmente, porém, não é assim, embora a extincção da escra
vidão tivesse feito desapparecer uma das causas de ambiguidade, que
obscureciam a technica do Direito Romano, de tal sorte que os juris
consultos clássicos, negando a capacidade do direito ao escravo, cha
mavam, entretanto, pessoa a THEOPHILO, não podendo negar que o es
cravo fosse homem, nega-lhe entretanto, a personalidade.

Ainda' hoje a personalidade pôde existir realmente incorporada
em todos os homens e por méra ficção de direito sem exístencia corpo
rea. Conforme o caso, é mais ou menos extensa a capacidade de direito.

Ra além desta uma accépção da palavra pessoa, de que não fallam
os codigos, mas de que não ha civilista quê não falle , de accordo com
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os textos da litteratura jurídica e a linguagem vulgar. E' ainda mais
digna de nota que justamente essa accepção é que directamente se liga
á origem etymologica da palavra pessoa, como explica AULA GELLO nas
suas «Noites AttiCas» «Persona a personam do dicitur », significando
a mascara de que usavam os antigos actores para concentrar o som
no orifício collocado no legar da bocca e representar as feições do in
dividuo figurado na scena dramatíca.

Assim, a personalidade nesta accepção significa os diversos papeis
que o mesmo individuo póde representar na vida; as diversas fun
cções em.que el1e pódeachar-se collocado, determinando a sua capaci
dade juridica. E' um sentido antinomico ao primeiro. Este exprime
sempre a idéa de uma só individualidade corpórea ou incorporea, iden
tificando-se com a personalidade; aquel1e repelle e faz desapparecer
essa identidade entre o individuo e a pessoa com a multiplicação das
personalidades no mesmo individuo. « Tres personas unes sustines
summa animi equitate » dizia Cícero. (De ora., liv. 2, capo 24).

Em muitos textos do Digesto e da Instituta se applica a idéa da
multípla personalidade.

Assim, por exemplo, no liv. 2°, tit, 15, fr.19 e liv. 2°, tit. 4°,fr. 16
do Digesto e liv. 2°, tit. 18, § 4° da Instituta sobre a dupla personali
dade de um individuo por si e como tutor de outrem.

Em muitos outros textos haa applicação da mesma idéa.
Em nenhum, porém, é mais notavel do que no Dig., liv. 14, tit.

7°, fr. 39. Figura-se ahi a hypothese da legitima reivindicação contra
uma verba testamentaria por parte de um individuo que assignara o
testamento como testemunha, representando duas pessoas diversas -
a testemunha e a reivindicante. •

Ao illustre membro da Commissão que oppoz á minha proposta
o principio que entende dever ser applicado em absoluto como regra
inflexível, não admittindo jamais .110 Codigo Civil definições doutrina
rias, respondo com as palavras de JULUNO, no Digesto, Iiv, 9°, tít. 2°,
fr. 51, § 2°: - « Multa autem jure civile contra rationem disputandi,
pro utilitate commune, recepta sunt, innumerahilíbus rebus probari
pocest.» Muitas vezes a equidade ou a utilidade obrigam a quebrar o
rigor dos principios e das suas deducções logicas.

A utilitas prevalece sobre o ratio disputandi.
Um espirito tão equitativo quanto ilIustrado como o do meu illus

tre collega ha de ter necessidade de reconhecer muitas vezes, como
JULUNO, que assim deve ser em tudo, principalmente na applicação
das regras do direito civil. »

. E eu, Solidonio Attico Leite, fiz a presente e subscrevo. - Soli·
donio Auico Leite.



8" SESSÃO

PRESIDENCIA DO SR. DR. BULHÕES CARVALHO

Aos vinte e sete dias do mez de junho de mil novecentos e um,
presentes os Drs. Bulhões Carvalho, Barão de Loreto, Amaro Caval
canti, Lima Drummond, Sá Vianna, Fabio Leal, VileIla dos Santos e
Solidonio Leite,o Sr. Presidente declara estar em discussão o art. 4ó

do projecto ,
O Dn. FABIO LEAL apresenta e justifica as .seguintes emendas, a

primeira das quaes entra. em discussão juntamente com o art. 4° do
projecto :

« Art. 2°. A personalidade civil do ser humano começa com a
concepção, sob a condição de nascer com vida (art. 3° do projecto Be
vilaqua) e termina com a morte.

Art. 3°. A personalidade civil da pessoa juridica começa da or
ganização legal que lhe dá a capacidade de agir na esphera do direito
civil e termina pela cessação de qualquer das condições essenciaes de
sua existencia legal.

Art. 4°. O estado e a capacidade das pessoas naturaes são regu
lados pelas leis da nação a que ellas pertencem (art. 7° do livro 1° do
projecto Nabuco).
. Art. 5°. A capacidade das pessoas [uridicas é regulada pelas leis

do logar onde se constitue, devendo, quanto aos actos praticados no
territorio nacional, conformar-se ás disposições especiaes da lei bra
sileira. »

« Oart. 2° proposto, explica o Dr. Fabio Leal, tirado do projecto
Bevilaqua, é muito mais correcto, quer no dizêr, quer na noção, do
que o art. 4° do projecto da Commissão .Revisora, embora conserve a
expressão « nascer com vida» que parece conter um não censo.

A lei garante ao nascituro, não direitos eventuaes, mas direitos
.certos e reconhecidos integraes desde 11 concepção.
. A concepção crêa, desde logo, incontestáveis esses direitos ao
nascituro, direitos que são respeitados e cercados das mesmas garan
tias dispensadas aos direitos dos menores, nada importando, no
momento dessereconhecimento, que possa nascer o féto sem vida para
o reconhecimento desse direito, até o facto do nascimento, embora possa
este, conforme vem o féto á luz, com vida Ou sem ella, determinar
modificações ulteriores de muita importancia no direito successorio ,

. Oart. 3° era necessário, admittindo o 2°, e parece comprehender
bem o definido neste.. .

O art. 4° é tirado do projecto Nabuco e corresponde ao 20 do ti
tulo preliminar do projecto da Commissão Revisora e em parte do 22 do
projecto Bevilaqua.

" ..1
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o art. 5° corresponde á ultima alinea do art. 20 citado e firma
a boa doutrina. Embora pareça encerrar alteração, não destóa da boa
orientação .

As sociedades fundadas no estrangeiro se constituem segundo as
leis do paiz onde se organizam, mas carece cercar o funccionamento
dellas, no nosso território, de algumas exigencias de seguridade para
as transacções por ellas desenvolvidas no paiz, como de facto o temos

, feito por leis especiaes, já em relação aos bancos, ás companhias, etc.
Não ha, porém, simples necessidade de autorização para funcci

onarem no territorio nacional como parece indicar a alludida alinea
do projecto; ha condições expressas c ossenciaes, sinão de existencía
de funccionamento no paiz, que, completando a capacidade de taes
pessoas [uridicas ou exigindo requisitos legues, novos para seu exerci
ció, as tornam incompletas para nós, até que se sujeitem ou sigam o
regimen que lhes é imposto, decorrendo d'ahi a faculdade de alteração
no mesmo regimen em qualquer esphera, uma vez que a alteração não
alcance nem perturbe os actos e factos juridicos, praticados ou decor
rentes de seu funccionamento até então.

Taes pessoas ou taes sociedades teem a capacidade inteira e com
pleta no paiz de sua origem e constituição, mas para íunccionarem
como taes no territorio brasileiro carecem revestir outros caracteristí
cos, sujeitarem-se a novas condições de existencia no logar requerido,
sob pena de lhes não ser pennittído funccionarem, embora tenham a
capacidade primitiva, integral para sua existencia e acção no paiz onde
se constituirem . ))

O DR. BULHües CAllVALlIO diz que o projecto quiz resolver a ques
tão da viabilidade, no que foz bem; mas não foi feliz na redacção, que
deve ser alterada, pois a expressão « nascimento com vida » não se
pódc admittir, por ser incorrecta, contraria á technica jurídica.

Não 11a nascimento sem vida, que elle suppõe sempre.
O SR. BARÃO DE LORETO começa por se manifestar a favor das ex

pressões - nascer com vida - e nascimento com vida. Não lhe parece
que ellas importem uma incorrecção, como aílírma o Sr. Presidente.

Na terminologia juridica tem que se attender não só ao sentido
commum, como tambem a qualquer outro a que as palavras se prestem.

O facto do nascimento, antes de ser considerado sob o ponto de
vista jurídico, deve sel-o sobre o physiologico ,

E' um leigo que falla, mas um leigo que poude consultar diversos
tratadistas, á vista de cujos ensinamentos póde affirmar que a expres
são - nascimento com vida - é muito precisa e rigorosa.

Si passarmos, diz, ao domínio puramente lexicographico, encon
traremos em todos os diccionarios que o nascimento não impor ta a
vida, pode dar-se sem esta.

Planiol mais de uma vez emprega a expressão - les enfarus
morts-nés . Observa ainda que tanto no Esboço ele T. de Freitas, como

C.C.v~.u. ~



'no projecto Nabuco, se encontra varias vezes a expressão - nascimento
com vida, que envolve duas questões, que são perfeitamente resol
vidas nos arts. 1.37 e 138 do projecto Nabuco ,

A unica expressão que póde dar logar a duvida é - personalidade
civil- que ordinariamente se emprega, tratando-se da pessoa juridica.
Termina declarando votar pela conservação do art. 4° do projecto ,

ODR. BULHÕES CARVALHO diz que, qualquer que sejam as defini
ções dos phyaiologistas.vdevemos cingir-nos á teclinologia do direito.
Sem ser preciso citar escriptores, mostrará ser íncorrecta a expressão
'- nascimento com vida. No livro 6°, tit. 29, constituição 3a elo Codigo,
está a definição de nascimento, da qual se vê que esta suppõe a vida.

Mostra que o Codigo Allemão, de accordo com o Direito Romano,
'diz simplesmente - nascimento, sem accrescentar as palavras - com
vida. Respeita muito as autoridades ele Teixeira de Freitas e Nabuco;
mas estas não o convencem de que esteja em erro.

Pensa tambem com elles que a questão da viabilidade deve ser
resolvida, e por isso entende que depois de dizer-se- A personalidade
civil do ser humano começa do nascimento - deve accrescentar-se em
um paragrapho o seguinte : Não é condição essencial á viabilidade.

Além de incorrecta a expressão - com vida-não resolve a ques
tão, porque os que exigem a viabilidade, como condição da existencia
da pessoa, affirmam que os inviaveis não teem realmente vida, sendo
cadaveres com apparencia de vida.

O DR. AlIfARO penso, que não ha necessidade da expressão - com
vida, pois no Codigo só se legisla para os que nascerem vivos. Assim
mantem a disposição, supprímida a,dita expressão.

O DR. ViLELLA diz votar pela conservação do artigo, suppri-
midas as palavas - civil e com vida. '

O DR DRUlIIlIIOND acha indispensaveis as palavras civil e com vida:
a primeira torna a expressão mais precisa, sem dar logar a duvidas,
visto dizer-se personalidade civil elo ser humano; as outras alludem á
questão da viabilidade, indicando ser esta desnecessária como condição
da existencia da pessoa physica.

Está em desaccordo com a proposta do Dr. Fabio Leal, por entender
que a personalidade civil da pessoa physica deve começar do nasci
mento com vida e não da concepção, visto que antes da separação
completa das visceras maternas a pessoa do filho confunde-se com a
pessoa da mãe, o que não impede a garantia legal do direito eventual
do nascituro.

O DR. SÁ VIANNA diz votar no mesmo sentido.
O SR. DR. SOLIDONIO vota com o Dr, Fabio pelo restabeleci

mento do disposto no art. 3° do projecto primittivo.' Entende que as
expressões « nascimento com vida» e « nascer com vida» são per
feitamente correctas e conformes com a technica jurídica; tendo sido
empregadas não só no Esboço Freitas e no projecto Nabuco, como
também na Consolidação do mesmo Freitas e no art. 11.0 e outros do
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Codigo Civil Portuguez, sendo de notar que o art. 6° do dito codigo,
onde apenas se diz « nascimento», - mereceu censura de Moraes Car
valho e de Dias Ferreira, dizendo este que o mesmo artigo deve ser
entendido de accordo com os que fallam em « nascimento com vida».
'I'ambem acha, que os projectos, exigindo sómente o « nascimento
com vida » dispensam a viabilidade como condição necessaria do
mesmo modo que a dispensa o Codigo Allemão (que diz- nascimento
completo) conforme o mostram lVIEULENAERE e PLANIOL. Prefere a dis
posição do projecto primitivo, porque entende que, reconhecendo-se
o nascituro como sujeito de direitos, não se lhe deve negar a qua
lidade de pessoa, como bem mostra T. de Freitas em nota ao art. 221
do Esboço.

O SR. PRESIDENTE declara que nada tendo ficado resolvido quanto
á redacção do art. 4° do projecto, adia a votação, tomando em consi
deração os votos dados, e designa para nova reunião o dia 6 de
julho.

E eu, Solielonio Attico Leite, a fiz e subscrevo. - Solidonio
Attico Leite;

9a SESSÃO

PRESlDENCIA DO SR. DR. BULHÕES CARVALHO

Aos seis dias do mez de julho de mil novecentos e um, na sala
das sessõesdo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros,presentes
os Drs. Bulhões Carvalho, Barão de Loreto, Lima Drummond, Sá Vi
anna, Fabio Leal, Vilella dos Santos eSolidonio Leite, tendo faltado
com causa participada o Dr, Torres Neto, foram lidas e approvadas
as actas das 6", 't» e 8n sessões. .

Antes de se entrar na discussão do projecto, o Sr. Presidente disse
o seguinte: « Parece-me conveniente chamar a attenção para um in
cidente, que não deve ter passado despercebido. Em publicação no
Jornal do Commercio o Dr, Clovis Bevilaqua, illustre autor do pro
jecto do Codigo Civil, em um extenso artigo, faz a critica de diversas
resoluções da maioria da Commissão, procurando refutal-as em cor
recto estylo adequado a uma discussão scientifica. Nesse artigo pro
mette proseguir nas mesmas apreciações criticas, sempre que lhe
parecer necessarío. Não havendo nessa publicação personalidades
aggredidas e sendo até no modo por que está escripta uma prova ele
apreço á opinião elo Instituto dos Advogados, que temos a honra de re
presentar, acho que devo pedir á Commissão que resolva si convem
acceítar polemica scientífica na imprensa. Si assim o entender, consi-
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dero-me obrigado a responder como Presidente do Instituto dos Advo
gados, que especialmente me delegou a incumbencia de organizar e
presidir a Commissão e também porque as deliberações criticadas pelo
nosso distincto contendor foram propostas e sustentadas por mim. Não
quero dizer com isto que considere necessaria a polemíca, nem que seja
esta a minha opinião. Ao contrario, penso que seria exceder os limi
tes da nossa honrosa missão, envolvendo o Instituto em discussão na

.imprensa, para que não fomos autorizados.
. Sempre que divergirmos do projecto do Codigo Civil, devemos

fundamentar a nossa opinião de moelo que todas as pessoas doutas
percebam claramente que tivemos para divergencia alguma razão
fundada em Direito, embora discutível, como succede sempre nas
questões doutrinarias. Não convem ao Instituto dos Advogados ir
além do conselho que lhe pediram, tomando posição activa e algum
tanto apaixonada, como succede sempre nas polemicas da imprensa,
por mais comedidos e correctos que sejam os adversarios, nem po
demos impor o nosso modo de pensar como superior ás criticas .

.Devemos confiar no juizo imparcial dos outros, apreciando os fun
damentos jurídicos do nosso parecer. Pothíer approva a modestía dos
jurisconsultos romanos, dando sempre a razão elo que pensavam, mas
quasí sempre apresentando a sua doutrina como a que lhes parecia
melhor, sem conhecer possibilidade da contestação e de criticas fun
dadas em razões do Direito.

Assim parece - é mais prouauel - assim, penso - é mais be
nigno - estou mais inclinado a pensCt1' - é a opinião' mais ge1'al
videtll1' - probabile est - puto - beniqnus est proclinior swn-
maçis placet, . . '

Eram estas as suas formas ordinarías de pensar e dizer o que
sentiam. Alem destas razões de conveniencia contra a polemica, ha
uma que influe principalmente no meu espírito para consideral-a
inutil ao nosso proposito. E' que faz parte do nosso trabalho, como
seu complemento, um relatório final contendo em synthese a expo
sição de motivos e o resumo das emendas apresentadas pelo Instituto
dos Advogados ao projecto ele Codigo Civil.

Si levarmos ao fim a nossa tarefa, o Presidente do Instituto e da
Commissão terá de fazer esse relatório, expondo a doutrina e dis
cutindo os argumentos contrarios, ele modo Do que se possa julgar de
que lado estão a razão e o direito. Si antes disso tiver o Congresso con
vertido em lei o projecto, sem esperar o resultado do trabalho que
emprehendemos, é que considerou imiteis o trabalho e a discussão.
Isto não nos obriga á precipitação, nem deve ser para nós um motivo
de decepção. O Poder Legislativo tem a faculdade constitucional de
decretar o Codigo Civil, sem longas discussões e até com uma discussão
mais curta do que a do qualquer lei ordinaria .
, Nós 6 que não podemos votar' sem discutir a, doutrina, nem

tomos outro poder sinão o da discussão e o das razões de Direito em

, I
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que se funda a nossa doutrina. Antes de concluir preciso fazer uma
observação que diz respeito pessoalmente ao preclaro jurisconsulto
Dr , Clovis Bevilaqua .

Na sua publicação elle diz, sublinhando, que não copiou servil
mente outros codigos. Sendo o seu artigo dirigido á Commissão, póde
parecer que alguém aqui lhe attribuiu cópia servil de trabalho alheio.
Isto não seria exacto ,

Ninguem aqui disse tal. Todos temos reconhecido sempre o elevado
merito e a summa illustração do illustre autor do projecto de Codigo
Civil, que estamos examinando com a respeitosa liberdade da critica.

De accordo com o Sr. Presidente, todos os outros membros da
Commissão se manifestaram no sentido de não ser conveniente respon
der ao artigo do Dr , Clovis.

O SR. BAUÃO DE LORETO declarou que, além de não julgar con
veniente a resposta a quaesquer contradictas oppostas ás opiniões
emittidas no seio da Commissão, está inteiramente de accordo com as
sustentadas pelo autor do projecto no artigo alludido .

Igual declaração fez o DR. SOLIDONIO LEITE.
Sob proposta do DR. VILELLA, foi resolvido que se convidasse o

Dr. Clovis Bevilaqua para assistir aos trabalhos da Commissão, podendo
tomar parte nas discussões. O Sr. Barão de Loreto foi incumbido de
fazer pessoalmente o convite, em nome da Commissão ,

O DR. SÁ VIANNA pediu que fosse incluída na acta a seguinte
fundamentação do seu voto dado na sessão anterior: « Voto para ser
mantida a redacção do art , 3° do projecto revisto, não porque ella
satisfaça, mas por não achar preferível nenhum dos alvitres apresen
tados pelos illustres collegas. Nascimento com vida - não é um erro,
nem mesmo uma expressão pleonastica. No Dir. Romano encontramos
o L. 50, Tic. XVI, fr. 129: « Qui mortui nascuntur, neque nati neque
procreati , videntur ... e L. 3 C. de porth , Cunequo Sabiniani 'exis
timabant si vivus natus esset. » Portanto, nascer morto, nascer vivo.

Dessa expressão usam Nabuco, proj , arts. 14-3, 14'0 a 147; Fe-.
licio, proj. arts. 143,140, etc. ; Freitas, ESBOÇO, arts. 222,223, 22D
- se nascem mortos, art. 226; Coelho Rodrigues, arts. 2 a 4; Cod,
Civ. Arg., art. 270: « Desde la concepción , .. Eses derechos que san
irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno
nacieren con vida dunque fuera por instantes después de estar sepa
rados de su madre .» A expressão não é elegante e foi evitada no
Codigo Civil Allemão, bem assim no Venezuelano e no Chileno. A
redacção deste no art. 74 si, simplificada, fosse adaptada, me parece
que seria completa, pois resolve importantes questões, fuceis de sur
girem na pratica e das quaes não se occupa o projecto . »

Entrando em discussão o art , DO, o Dn, VILELLA disse:
« O nosso direito actual estabelece a idade de 14 annos para os

homens e 12 para as mulheres. Essa idade foi uniforme para todos

.; '.
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os actos da vida civil c até a publicação do decreto n. 18'1, de 24 de
janeiro de 1890, que a elevou para o casamento, no § 8° do art. 'I»,
a 16 e 14. O projecto mantem essa disposição (art. 226, n. 11), mas o
n. 1 do art. 5° extingue para os outros actos a differença das idades,
conforme os sexos. Tendo em vista a razão da lei que determina o
termo da incapacidade absoluta e attendendo: I - Que é incontestavel
que na mulher o desenvolvimento physico se opéra .com muito mais
rapidez que no homem; H- Queodesenvolvimento moral e intellectual
inseparável do physico, é, entretanto, mais lento, constituindo ex
cepção os casos em que o contrario se verifica; IH - Que quanto
mais elevado fór o mínimo da idade legal para os actos da vida civil,
mais garantias terão estes; IV - Que para o casamento que se
pratica, tendo-se em vista, principalmente, o desenvolvimento phy
sico dos contrahentes, manteve o projecto a distincção dos sexos e
a idade de ·16 a 14 annos, mais dous do que a legal até 1890: opino
para que do mesmo modo seja redigido o n. '1 do art. 5°. Não
retrogado. De accordo com a legislação de 1890 faço apenas uma
ampliação que a observação e a experiencía aconselham e os factos
justificam. »

Os DRs. LIl\IA DRUJ\I.MOND, BARÃO DE LORETO, S"í. VIA.NNA E SOLIDOi."\IO

LEITE se manifestam contra a proposta, declarando manter as dispo
sições do projecto, pelos motivos constantes das observações feitas
pelo autor do mesmo.

O DR. FABIO declara preferir em todos os casos a idade de 14
annos para os homens e 12 para as mulheres, que não devem ser
consideradas absolutamente incapazes até os 14 annos, pois podem ser
obrigadas, ás vezes, a se casar, como nos casos de estupro.

O DR. BULHÕES disse: « Estou de accordo com o projecto quanto
á idade de 14 annos marcada para o começo da capacidade civil e a
equiparação dos dous sexos, a esse respeito. A distincção entre os dous
sexos,com a capacidade de direito concedida á mulher aos 12 annos, é
uma doutrina que o nosso Direito copiou do Direito Romano,sem muita
critica e com muito pouca coherencia, porquanto, sendo o espirito da
nossa legislação limitar mais a capacidade da mulher que a do homem,
deu-lhe em principio mais amplitude, de modo que a mulher póde
fazer testamento numa idade em que o homem não o poderia fazer.
A doutrina romana não teve origem em certos casos de precocidade
da mulher, porque a regra de Direito não deve ter por fundamento o
que raras vezes succede (Digesto liv. 1, Til. 3, fr. 3, 4, 5 e 6), mas o
que ordinariamente se repete com certo caracter de generalidade. A
origem historica da doutrina romana foi que a mulher pelo antigo
direito civil, estando sujeita á tutela perpetua dos agnatos e não po
dendo fazer testamento, não havia inconveniente em fazer cessar mais
cedo a tutela das menores, facilitando as relações civis em uma época
em que não era licita a representação nos actos juridicos.

Depois, a distincção entre os dous sexos quanto ao inicio da capa-
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cidade e do direito ficou sem outro motivo, sínão o de ter-se enraizado
na doutrina. do Direito.

Assim concordando com a doutrina do projecto, entendo, porém,
que se deve modificar a redacção, supprimindo as ultimas palavras 
de ambos os sexos.

São inuteis. Não só no sentido vulgar como na technica juridica,
quando não se faz expressamente dístincção de sexo, o termo mas
culino comprehende os dous sexos. E' o que explica ULPIANO no Di
gesto, Liv. 1, Tit. 16, Fr. e 195, princ.»

Foi, portanto, approvado o § 1°do art. 5°, tal como se acha no
projecto.

O Sr. Presidente designa para nova reunião o dia 13, ás 3 horas
da tarde, devendo ser discutidos os demais paragraphos do mesmo
art. 5° e os arts. 6° e segs.

Eu, Solidonio Attico Leite, servindo de secretario, a fiz e sub
screvo. - Soiidonio Attico Leite.

1011 SESS_~O

PRESIDENCIA no SR. DR. BULHÕES CARVALHO

Aos treze de julho de mil novecentos e um, presentes os Drs. Bu
lhões Carvalho, Alvares de Azevedo, Barão de Loreto, Carvalhe
Mourão, Fabio Leal, Lima Drummond, Sá Vianna, Vilella dos Santos o
Solidonio Leite, o Sr. Presidente declara estar em discussão o art. 5°,
§ 2°, do projecto,

O SIto DIt. SÁ VIANNA, depois de suscitar uma questão preliminar
consistente em saber si é ou não conveniente dividir a incapacidade
em absoluta e relativa, exprime-se do seguinte modo:

( O projecto revisto, adoptando modificações. aos arts. 4° e 5° do
projecto Bevílaqua, não incluiu uma emenda que anteriormente fóra
approvada no sentido de incluir a prodigalidade como uma das causas
de incapacidade. Não conheço os motivos que concorreram para essa
reforma do voto vencedor, mas admittindo, COJYlO devo, que a Com
missão se conformara com as razões de exclusões dadas pelo illustre
Dr. Bevilaqua em suas observações para esclarecimento do projecto,
direi: Discordo dessas razões. Ellas são inspiradas no pensamento do
eminente TEIXEIRA DE FREITAS (comment. ao art.4ü; Esboço do Codigo
Civil), reproduzido quasí textualmente pelo jurisconsulto argentino
VELLEZ SARSFIELD em á nota ao art. 54 do seu projecto. Por mais que
se procure adaptar « as aspirações do direito moderno ás noções de
vropried;1çll;l individual e de autonomia pessoal»; por mais que se evite
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« a in terferencía do poder social nos negocios de ordem privada » (10 e
3° dos motivos que justificam a exclusão da prodigalidade segundo o
Dr. Bevilaqua), acredito que o caso da prodigalidade impõe-se ao legis
lador. Não vejo em que ponto a incapacidade do predigo contrarie as
aspirações do direito moderno. ElIa não limita, diz CHACOi'< (Espos.
razon. y est. comp. del Cod. Civ. Chil., 3°. ed., pago 357) o direito de
propriedade, mas o seu exercício. Não vejo igualmente que « a interfe
rencia do poder social, no caso vertente, seja um desses jugos de que a
humanidade se tem libertado (t custa de muitos esforços ».

Muito hem andou o illustre Sr. conselheiro Coelho Rodrigues
quando em seu projecto diz no art. 9°, que a capacidade das pessoas
a que se refere o art. 1°, § 2°, pode ser suspensa, restringida, sup
primida, e no art. 11, tratando dos casos de restricção, consigna o de
prodigalidade _
, Notarei ainda que essa restricção ao exercício de um direito
ainda é limitada, como preceitua Nabuco, no art. 16, § 1)0, do seu
projecto, a casos certos e especiaes, como os de transíerencia , empres
timo, quitação, alienação, hypotheca, demandar ou ser demandado e
quaesquer outros que não sejam de simples administração. O autor
do projecto, em sua 2a razão de exclusão da incapacidade por pro diga- , '
lidade, diz que a liberdade individual só deve ser limitada na medida
do interesse publico.

E' esse o modo de ver de VELLEZ SARSFIELD, modificando para
peíor o pensamento do nosso Teixeira de Freitas, que considera a
liberdade um bem precioso, que não deve ser restringido sinão nos
casos de evidente necessidade. Seja, porém, motivo para a restricção
um caso de interesse publico ou um caso de evidente necessidade, a
verdade é que sob esse mesmo ponto de vista é que a incapacidade
determinada pela prodigalidade tem sido admittida em grande numero
de codigos. Esse limite resulta da natureza do próprio direito de pro
priedade.

« A propriedade, diz AHRENS, existe para um objecto e uso racio
naes, destinados a satisfazer as diíferentes necessidades da vida hu
mana; por conseguinte todo o abuso, toda a destruição arbitraria são
contraries ao direito e devem ser prohíbidos por lei». '

, « O estado tem interesse, são palavras de Al'iIANDI, commentando o
art. 221 do Codigo Civil Hespanhol, na conservação das familias, e
não se pode admittir que o direito de propriedade seja para um cidadão
o direito de arruinar a sua. A lei não prescreve deveres moraes ,
porém o desprezo habitual delles deve ser reprimido pelo legislador » •
Esse pensamento, tão profundo quão verdadeiro, se completa com
estas phrases de Mncros SemvoLA, commentando aquelle artigo do
Codigo Civil Hespanhol : « Seguramente que o Estado se move impel
lido por um interesse publico, pela subsistencia da família, primeira'
oollula do organismo social, pelo futuro dos filhos, cujo desamparo
produz damno a todos e ainda em cumprimento das funcções'que o
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Estado deve exercer sobre todos os cidadãos », Do mesmo modo se
exprime o citado CHACON, que ainda lembra os prejuízos que podem
resultar contra os credores cujas garantias de pagamento o devedor
póde destruir de um para outro momento. Aquelles mesmos que com
PAREDES (La defensa del derecho de propiedad) entendem que a
sciencia do Direito póde pôr limites de qualquer genero ao consumo
individual concordam com a excepção do caso em que resulta trans
gressão do direito alheio. Haverá caso de necessidade mais evidente,
como exprime Teixeira de Freitas?

Esse interesse publico a que allude o Dr , Bevilaqua, não está
limitando naturalmente o exercício desse Direito? Devo observar que
os códigos que impõem essa restricção, o fazem com muita sabedoria.

EUa, em regra, é provocada pelo outro conjuge ou herdeiros for
çados, que são aquelles aos quaes a prodigalidade aífecta, de modo

,que não ha esse receio de um arbitrio grande e perigoso, segundo
Teixeira de Freitas. A 4" razão, isto é, a impossibilidade de prefixar
o máximo das despesas de um homem em proporção com a sua for
tuna, é fragil. Si o arbítrio do juiz, geralmente é um mal, aqui é per
feitamente justificado. Não ha difficuldade alguma em affirmar que
um individuo possuidor de bens no valor de mil contos e com pequena
familia Dão tem necessidades reaes correspondentes a outro de igual
fortuna com uma familia numerosa, que o primeiro póde dispender
quantia superior á que é mister a outro com igual família e bens do
mais reduzido valor. Sobre este ponto não ha regras a traçar e a pra
tica, até aqui adoptada no fóro, não tem levantado queixas e recla
mações.

Não entro em divagações nem procuro estudar a materia em
sua origem e distincções . Não invoco os valiosos subsidios do direito,
nem defino a prodigalidade, o que está feito de modo superior por.
ULPIANO, quando diz no Digesto, fr. I, tit , 10, liv. 27, « qui neque
tempus neque finem expensarum hahet, sed hona sua dilacerando et
dissipando profundit» . ,

Obedecendo ao pensamento da Commíssão, considero a matéria
sob o ponto de vista pratico. Nestes princípios estão os Cods, Civis
do Chile, art. 342; Hesp , , art. 221; Port ;, 340; AlI., C. ns. 2 e 1,
4!H.. , n. 4; Fr., 513, Ord , real sueca, de 7 de julho de 1749, § 8°;
bem assim Nabuco-Proj., art. 16, § 15; Felicio-Proj., art. 77,
n. 7; Coelho Rodrigues - Proj ., art. 9° e seg. ; Seahra - Proj , do
Cod. Civ. Port ., art , 350. Assim, proponho que se accrescente :

« Paragrapho . Os prodigos declarados por sentença » .

Comparecendo o DR. BEVILAQUA, foi convidado a tomar assento,
declarando-lhe o Sr. Presidente, depois ele reproduzida pelo Dr , Sá
Vianna a leitura das considerações justificativas de sua emenda, que a
Commissão o ouviria com toda a attenção e interesse, caso quizessc es
clarecel-a com as suas luzes.

I



oautor do projecto, porém, absteve-se de tomar parte na discussão,
dizendo ter comparecido não só pai-a corresponder ao convite corri que
fôra honrado e sinceramente agradecia, como tambem para significar
o grande interesse que lhe despertavam os importantes trabalhos da
Commissão, com os quaes, estava certo, muito' lucraria o projecto.

O DR. VILELLA concordando na inclusão dos pródigos, .acci'e~

scentou o seguinte: « O § 3° do art _ 5° não indica o modo por que
os surdos e mudos devem externar à. sua vontade, o que póde dar
legar na pratica a duvidas, sinão abusos que cumpre prevenir . A
sciencia ainda não descobriu meios de fazerem-se entender os surdos
mudos por qualquer pessoa, de modo claro o inilludivel, sinão a escri
pta, e por isso proponho que se substitua o paragrapho pelo seguinte:
« Os surdos-mudos que não puderem manifestar claramente a sua von
tade por escripto, de accordo com Teixeira de Freitas », (ESBOÇO,

art. 40, § 4°)0 o Cod. Arg. (art , 54, n , 4).» . <>.

O DR. MOURÃO, tomando em consideração a preliminar àpre
sentada pelo Dr', Sá Vianna, diz votar pela classificação do pro~

[ecto, que lhe parece perfeitamente acceitavel, repousando em razão
séria de direito.

Quanto á emenda offerecida pelo mesmo collega, diz em sub
stancia o seguinte: A prodigalidade é sempre um indicio de ano
malía mental que se não apresenta com todos os caracteres de uma
alienação perfeitamente caracterisada ; e é manifestação' de um es
tado de epilepsia larvada, cujo diagnostico, exigindo o juizo de
peritos, não póde ser convenientemente feito em todos os pontos
do nosso extenso territorio ; entretanto, qualquer homem de bom
senso, sem precisar de conhecimentos technicos, indispensaveis
quando si trata de determinar o estado pathologico do pro digo,
póde aífírmar si a prodigalidade está ou não caracterisada.

Em relação á emenda do Dr, Vilella, diz não àcceital-a, prefere
a redacçâo do projecto, que deixa ampla margem aos progressos
scientificos.

O DR. FABIO vota pelas inclusões dos prodigos, mantendo a re
dacção do § 3°, pelos mesmos motivos apresentados pelo DR. MOURÃO.

O D'R. DRUi\IhIOND se exprime do seguinte modo :
« Acceito as premissas da exposição de motivos do autor do

projecto ; mas tiro conclusão diversa no tocante aos pi'odigos. Tam
bem entendo que a exaggerada interferencia dó poder social nos nego
cios de ordem privada deve ser banida das legislações; mas na in
clusão da prodigalidade, devidamente caracterisada, entre as causas
dá incapacidade de facto das pessoas physicas não descubro o conde
mnado oxaggero dessa interferencía, desde que o limite provindo para
a liberdade individual de semelhante causa de incapacidade, tem por
fundamento o interesse publico, e na medida deste interesse deve ser
limitada aquella liberd0cle » . .

". I



- 58'1 -

oSn, BARÃO DE-Lonsro se pronuncia contra a inclusão dos pro"'
digas, pelos motivos constantes das observações feitas pelo Dr. Clovis
'para esclarecimento do projecto , Quanto aos surdos-mudos, reputa
inconveniente a redacção proposta e para demonstral-o, faz conside
rações a respeito dos progressos da pedagogia nos ultimos tempos, con
cluindo que já não é licito affirmar ser a escripta o unico meio por que
podem os surdos-mudos manifestar a sua vontade.

O Dn. SOLIDONIO LEITE vota contra ambas as emendas. Está intei
ramente de accordo com as razões apresentadas pelo autor do projecto,
nas observações feitas para esclarecimento deste. A ultima - a im
possibilidade de se prefixar o maximo das despezas de um individuo em
proporção com a sua fortuna e segundo as exigencias das circumstan
cias - é sufficiente para justificar a exclusão dos pródigos. De facto,
além de ser preciso conhecer-se o património do individuo, cuja pro..
digalidade se quer justificar -'-o o que ordinariamente offerece grandes
dífflculdades, acarretando sempre sérios vexames, inconvenientes gra
vissimos,- é mister apreciarem-se as despezas do mesmo individuo,
attendendo não só á sua família e ao meio social em que vive, como
também ao grande numero de circumstancias que tornam, o mais das
vezes, impossivel um juizo seguro.

Accresce que o reconhecimento dessa causa de incapacidade tem
servido muita vez para explorações indecorosas, com prejuizo da har...
mania que deve reinar no seio das familias.

Quanto aos surdos-mudos, acceita a redacção do projecto, pelos
mesmos motivos expostos pelos Dr. Mourão e Barão de Loreto.

O Dn. BULHÕES exprime-se do seguinte modo:
« A incapacidade do predigo, que o projecto do Codigo Civil, de

accordo com o Esboço do Codigo Oivil, de Teixeira de Freitas, pre
tende supprimir, é um instituto juridíco approvado pela tradição do
Direito e pela maior parte dos codigos. No direito romano era ante
rior á lei das 12 tahoas, ligando-se á organização gentilicia. Foi por
esse motivo que no antigo direito civil romano a incapacidade do pro
digo ficara restricta á disposição dos bens paternos e avoengos, como
evidencia a antiquissima fórmula de interdicção pretoriana, fun
dada no direito costumeiro e conservada por Paulo nas suas sentenças,
liv. 3, tit. 4, e § 7° - quando tibi bona paterna eoitaque nequitia
tua disperdis, liberosque tuos ad aqestatem perducis, ob eam rem
tibi ea te commerciaque interdico,

Depois a jurisprudencia estendeu a interdicção a toda a especie
de bens e equiparou a prodigalidade á loucura, como também evi
dencia o Digesto, collocando no liv. 27, tit , 10 a curatela do prodigo
ao lado da curatela do louco e definindo-a no celebre texto de ULPIANO,
que se acha no fr , I desse mesmo titulo: como a profusão dos bens
dilacerados e dissipados por despezas sem tempo nem fim. Essa ul
tima definição classíca de jurisprudencia romana explica o motivo da
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incapacidade do prodigo . Si () motl vo da restricção da capacidade do
prodigo fosse a que levára a instituil-a na organização gentilicia e a
definil-a na fórmula da interdicção do Pretor, teriam justa razão as
objecções dos Drs , Teixeira de Freitas e Bevilaqua ,
, Não é justo impõr uma tutela ao que está são de corpo e de es
pirita e na idade em que todo serintelligente póde dirigir as suas
acções.

Si para evitar a pobreza fosse licito restringir a liberdade, seria
também licito estatuir a censura perpetua sobre a conducta, para im
pedir as emprezas arriscadas, os excessos de luxo e dos prazeres, as
ostentações da vaidade, as inclinações viciosas, como realmente fazia
o censor romano, de accordo com as idéas derivadas do direito gcntí
licio , Mas não são estas as idéas modernas nem as do ultimo estado
da jurisprudencia romana. O predigo deve ter curador porque elle
não é são de espirito , tem um o desequilíbrio mental que revela um
estado psychologico semelhante ao do louco, como muito bem acaba
de dizer o meu illustrado collega Dr , Mourão, dando os motivos do
seu voto. O luxo, a vaidade, os prazeres, o jogo, os vicias, são os
factores da pobreza, que não se comprehendem com a prodigalidade.

As despesas do predigo não teem explicação. Elle compra, vende,
acceita obrigações, esbanja com enormes lesões e estultas despesas
sem plano, sem conta nem medida. E' uma estupida profusão, que
não parece ter outro intuito sinão o de gastar, dilacerando e des-

o truindo os bens. EUe acceitará uma letra de dez contos pfl.ra receber
um conto de réis e emprestará logo depois esse conto de réis sem in
teresse nem documento. A prodigalidade é um vicio de intelligencia
que se revela como uma monomania em um homem apparentemente
razoavel em todos os actos e palavras que não se acham em relação
com aquelle ponto confuso da razão.

E' um defeito parcial de entendimento não muito differente do
revelado pelo homem, que, segundo HOTlACIO, não manifestava ano
malia na sua conducta sinão quando applaudia no theatro um espe
ctaculo imaginario, sem representação real; ou do manifestado pelo
atheniense cuja estultice o memorada em um discurso de Arguensson
só consistia em considerar-se dono de todos os navios entrados no
porto do paço; em tudo mais pensando e procedendo como o resto
da humanidade. Não é certamente um estado ídentico que é o cara
cteristico da monomania, mas certamente é um estado mental seme
lhante ou que delle se approxima exemplo furiosi, na expressão de
ULPIANO.

E' por esse motivo que reconheço a incapacidade do predigo e
voto para que elle seja coníprehendido entre as pessoas absoluta
mente incapazes».

Quanto á emenda do Dr , Yilella , diz o seguinte: « Compre
hendo os motivos ela emenda, proposta pelo meu illustrado collega
Dr. Vilella dos Santos, relativamente aos surdos-mudos. Reconheço

(
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que tem fundamento esse direito. Não só está de accordo com a tra
dição do nosso Direito actual, como parece também de accordo com
regra mais geral; porque raro será o surdo-mudo com íntelligencia
bastante para reger o exercício dos seus direitos civis, que não saiba
ler e escrever. Parece-me, porém, que no Codigo Civil, devemos
acompanhar o progresso da civilisação e da cultura humana. Dado
que a sciencia e a arte teem descoberto meios de interpretar perfeita
mente a declaração da vontade do surdo-mudo, não se lhe deve negar
a capacidade do direito, quando a aptidão da sua intelligencia se re
velar pelo conhecimento c1esses meios technicos á declaração de sua
vontade» .

Ouvidos os Dns, ALVARES DE AZEVEDO e MOURÃO, relativamente
á expressão « nascimento com vida», do art. 4° do projecto, o pri
meiro declarou acceitar a disposição do Codigo Allemão,-nascimento
completo -, por entender que a questão de viabilidade deve ser

. deixada à sciencia e aos trihunaes ; e o Dr , Mourão disse votar pela
suppressão das palavras -- com vida - por importarem redundancia,
desde que são precedidas da palavra - nascimento -, e porque não
resolvem a questão da viabilidade, que em disposição expressa de
codigo se deve declarar ser condição essencial para a existoncia da
personalidade civil do ser humano; estando neste ponto em dos
accordo com o Dr , Bulhões.

Foi adiada ri. discussão relativa á questão de viabilidade, contra
os votos dos Dns, FADIO, DnulIIMoND, BAllÃO DE LOREToe SOLIDONIO '
LEITE.

O SI'. Presidente designou para nova reunião o dia 20 de julho.
Eu, Solidonio Attico Leite, servindo de secretario, a fiz e subscrevo.
- Solidonio Attico Leite.

lla SESSÃO

PRESIDENCfA DO' SR. DU. BULHÕES CARVALHO

Aos vinte de julho de mil novecentos e um, presentes os Drs ,
Bulhões Carvalho, Lima Drummond, Fabio Leal, Sá Vianna, Vilella
dos Santos e Solidonio Leite, o sr , presidente, propondo que se
inclua no projecto uma disposição determinando ser desnecessaria a
viabilidade como condição da personalidade civil do ser humano, se
exprime do seguinte modo: « Sinto não se achar presente o nosso
distincto collega Dr :' Mourão que, tendo apoiado o nosso voto sobre a
incorrecção technica da expressão - nascimento com vida - e tendo
concordado também comnosco sobre a necessidade de uma declaração
explícita, em relação á viabilidade, ficou em inteira divergencia quanto
a essa declaração necessaria, considerando a viabilidade condição
essencial á existencia da pessoa humana. Affirmei positivamente o
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contrario na emenda que estamos votando. Parece-me que todos os
membros da Commissão, presentes, estão de accordo em não consi
derar a viabilidade condição essencial á existencia da pessoa. Não ha,
portanto, razão para discutir este ponto na ausencia do íllustrado col
lega que sustentou o contrario. E' tão conhecida entre os juriscon
sultos a profunda dissertação de SAVIGNY sustentando a idéa resumida
na minha emenda, que é inutil fundamental-a, reproduzindo necessa
riamente, os mesmos argumentos. Nos textos conhecidos dos juriscon
sultos romanos só ha referente á viabilidade o de Paulo nas suas sen
tenças, liv. 4" tit. 9, §§ 1° e 5°, considerando-a necessaria afim de
que a mãe pudesse contar o filho para o privilegio do « Senatus
consulto Tertuliano ». Aproveito, porém, esta ultima occasião que se
me oiferece para responder aos que contestaram o que affirmei sobre
a significação technica da palavra nascimento, dizendo que os juris
consultos romanos tambem não consideravam incorrecta a expressão
- nascimento com vida. Os textos citados não dizem tal, e em ver
dade o que foi citado por todos os meus nobres contestantes, como seu
melhor argumento, diz positivamente o contrario. E' este o texto de
Paulo, no Dig., liv. 1°, tit. 16, íl, 129, que assim se expressa:
Qui mortui nascuntur, neque nati neque procreati oidentur ; quia
nunquam liberi appellari potuerunt . Si não traduzo mal, parece que
Paulo diz positivamente que a expressão mortui nascuntur é íncor
recta, porque estes em direito não se consideram nascidos, nem pro
creados, nem podem ter o nome de filhos neque nati, neque p1'O
creati, nunqua1n liheri appellari potuerunt. Paulo oppõe, portanto,
.á expressão vulgar e incorrecta a expressão technica verdadeira.

A's vezes os romanos usavam de proposito a palavra em sentido
diverso do techníco, por não haver possibilidade de confusão para os
doutos.

Assim, a respeito do peculio, se diz no Dig., liv. Ui, tít. 1°, 1'1'.40
- peculium nascitur, não podendo haver duvida que ahi a palavra
nasce - não deveria ser tomada no sentido technico . Oppoz-se-me
também a constituição 311 do Codigo, liv. 6, tit. 29, onde se acha a
phrase si vivus natus esset,

Foi exactamente a unica lei romana que eu citei, por ser o
texto classico onde veem indicadas todas as condições jurídicas do
nascimento. Ahi são discutidas e resolvidas todas as questões susci
tadas e especialmente as relativas á condição da vida; sobre a qual
se haviam levantado duvidas escolasticas si era realmente condição do
nascimento, comose deveria manifestar e quanto tempo deveria durar.

O texto, depois de expór a questão, explica que a vida é uma
condição essencial á perfeição do nascimento.

Si »ious perfecte natus est: Depois, abandonando as expressões
duvidosas, usadas na discussão do assumpto, termina dando em con
clusão a definição technica de nascimento. Si oious ad orbem tatus
processa, ad nullum declinurn monstrum nelprodiqium, Quanto ao

"J
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texto das sentenças de Paulo, liv. 4, tit. 9, § 1°, que também foi ci
tado, não sei que relação possa ter com a questão. Tratando do jus
iiberorum, Paulo explica que para gosar desse privilegio a mãe deve
ter tres filhos vivos com a gestão completa, não se contando por con
seguinte os partos prematuros com apparencía de vida - de um modo
oious et pleni temporis parient,

Nem falIa em nascimento, porque disso não cogita o texto, mas
sim da questão da viabilidade, considerada necessaria para o privi
legio do jus liberorum .

Por isso, no § ))0 desse mesmo titulo, Paulo explica qual o tempo
de gestão necessario -pleni temporis - para que o parto não seja
prematuro - partus maturior oidiatur,

Si este texto fosse applicavel á nossa questão, seria contraprodu
cente aos que o citaram, porque Paulo, tendo .dito em outro texto
que os mortos na occasião do nascimento jamais se poderiam consi
derar nascidos, neste texto evita visivelmente falIar em nascimento,
discutindo a viabilidade dos partos prematuros! ! »

Acceita, contra os votos dos Das. DRUlI1MOND e SOLIDONIO, a pro
posta do Dr. Bulhões, foi por este apresentada para figurar em alinea
no art. 4°, a seguinte emenda, unanimemente approvada : « Não é
condição essencial a viabilidade». '

Igualmente, por unanimidade; foram approvados sem alteração os
§§ 2° e 4° do art. 1)0 e o § 1° do art. 6°.
. Quanto ao § 2° do mesmo art. 6° foi, pelos votos dos DRs. BULHÕES,
FABIO, DRUlmlIoND, SÁ VIANNA e VILELLA acceito, com a suppressão
das palavras que se seguem á expressão - « sociedade conjugal».

O DR. SOLIDONIO disse: « O projecto primitivo, sem incluir as
mulheres casadas entre os incapazes, na parte geral, faz apenas refe
rencias ás restricções constantes do liv. 1° da parte especial, consis
tentes na necessidade de autorização do marido para o exercicio de
certos direitos.

Si taes restricções fossem bastantes para que se devesse incluir a
mulher casada em o numero dos incapazes, de qu.e se occupa o art. 6°,
dever-se-hia incluir igualmente o marido, pois também este precisa
do consentimento da mulher para certos actos (enumerados no art. 302
do projecto), sendo certo que tanto num caso como no outro a neces
sidade de autorização, que póde ser supprida pelo juiz, constitue méra
limitação de direitos de cada um dos conjuges, estabelecida a bem dos
interesses da sociedade conjugal.

Em muitos outros casos .se encontram limitações semelhantes,
que não constituem verdadeira incapacidade, ao menos com o caracter
de generalidade, sufficiente para que deva ser destacada na parte geral
do codigo , Vota, portanto, contra a disposição do projecto, julgando
preferível o disposto no art. 6° do projecto primitivo».

O Dn, BULHÕES disse: « Quanto ás restricções da capacidade do
marido, não convencem as ponderações que acabam de ser feitas,



porquanto o marido é quem representa o casal nas relações do direito,
precisando apenas da outorga da mulher para a alienação de certos
bens. Quanto ao mais, parece-lhe haver apenas uma questão de
palavras, pois que o Dr. Solidonio, de accordo com o art. 6° do pro
jecto Bevilaqua, chama restricções da capacidade da mulher casada
é o que, de accórdo com o projecto revisto, chamamos incapacidade
relativa. Essa incapacidade de direito, como explicam os civilistas,
não é sinão a incapacidade de exercer por si, directamente, os direitos,
excluindo a necessidade de um representante, que é, em relação á
mulher casada, o seu marido».

Estando adiantada, a hora, o Sr. Presidente designou para a
nova reunião o dia 27 de julho.

Eu, Solidonio Attlco Leite, servindo de secretario, a fiz C subs
crevo. -- Solidonio Auico Leite.

12" SESSÃO

PRESIDENCIA DO SR. DU. BULHÕES CAD.VAUIO

Aos vinte e sete de julho de mil novecentos e um, presentes os
Drs. Bulhões Carvalho, Amaro Cavalcanti, Barão de Loreto, Lima
Drummond, Fabio Leal, Sá Vianna, Yilella dos Santos e Solidonio
Leite, o Dr , Vilella communicou que a Commissão da Camara dos
Deputados, incumbida de rever o projecto do Código Civil, sob pro
posta do seu Presidente, o Dr , Seahra, acceitara para os seus trabalhos
a mesma divisão adoptada para os da commíssão do Instituto, resol
vendo tomar em consideração os relatarias parciaes a esta apre
sentados, desde que não era possível obter a tempo o parecer geral.

O Sr. Presidente declarou que a Commissão ficava inteirada,
recebendo a noticia com satisfacção, por ver no procedimento dos
distinctos membros da Camara uma prova de consideração muito
honrosa para o Instituto. Depois de nomear os Drs. Fabio, Vilella e So
lidonio para irem redigindo o que fór sendo approvado nas diversas
reuniões, declara que estavam em discussão os arts. 7° e seguintes.
O Dn, S..\: VIANNA, obtendo a palavra pela ordem, propõe que entre os in
capazes de que trata o art. 6° sejam incluídos os fallidos, o que, contra
o voto do mesmo doutor, é rejeitado pelos motivos apresentados pelo
autor do projecto, nas observações feitas para o seu esclarecimento.

Passando-se aos arts. 7° e 8°, são acceitos unanimemente, sem
alteração.

Ao art. 9° propõe o Dn, DRUl\IMOND a scguinte.iemenda additiva,
salientando que ella exprime idéa contida no projecto Clovis, art. 9° :

« Pela declaração da maioridade o menor adquire a situação
juridica do maior.» Parece-lhe indispensavel a emenda, de accordo
com o projecto primitivo (capaz de exercer por si todos os actos da
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vida civil) e com o Codigo Civil Allémão ; porque pelo nosso direito
civil actual ao filho família emancipado e ao orphão supplementado
não é permittida a alienação dos bens de raiz.

Esta restricção demonstra que pela emancipação o menor não
adquire, actualmente, entre nós, a situação jurídica do maior -'
o que, entretanto, o Codigo Civil Brasileiro deve repellir claramente
em disposições eliminativas de qualquer duvida, dada a preexistencia
da alludida restricção, que as legislações modernas teem supprimido
comoa differença de idade em um e. outro sexo, para a declaração
antecipada de maioridade - cenia cetatis. O legislador allemão deve
ser imitado por nós, na especie, porque elle estava em situação
identica á nossa. O direito commum germanico anterior ao Codigo
Civil Allemão consignava também restrícções á capacidade do menor
emancipado,o que também era possivel por disposição do Landrecht
prussiano; por isso o legislador allemão julgou conveniente dizer
expressamente. no Codigo Civil que pela declaração de maioridade
o menor adquire a situação juridica'do maior.

LEIIR, em seu Tratado Elementar de Direito Civil Germanico,
§ U1, e BUANN, llEGENER e VEslIEEs, em seu Tratado Pratico de
Direito Civil Allemão, §§ 305 e 307, fornecem proveitoso ensinamento
no tocante ao assumpto,

A emenda do Dr, Drummond é acceita pelos votos do autor e dos
Dns. AlIIARO CAVALCANTI, SA VIANNA, FABIO LEAL e SOLIDONIO, tendo
os Das. BULHÕES CAUVALHO, BAUÃO DE LOUETO e VILELLA votado no
sentido de se manter, sem nenhum accrescimo, a disposição do projecto,

As outras partes do artigo 9° são acceitas unanimemente,
ficando resolvido que em vez das palavras finaes - autorizado pelo
- se deve dizer - ouvido o tutor.

Pelos votos dos DRS. BULHÕES, VlLELLA, AlIIARO e FABIO, é appro
vado o artigo com a suppressão da 'referenda feita aos arts. 572
e 573, tendo os DRS. SÁ VlANNA e BARÃO DE LORETO votado pela conser
vação do mesmo artigo, como está redigido,sem exclusãoda referencia.

O Da. SOLIDONIO LEITE vota pela suppressão de tudo o que se
segue á palavra morte (( e esta se presume no caso de ausencia »).

Ao systcma allemão é, a seu ver, preferível o systema francez,
segundo o qual o ausente não é considerado morto. A lei, com as
providencias que estabelece, encaminha-se para a presumpção de
morte, mas, como observa PLANIOL, « elle n'y arrive jamais» .

No mesmo sentido vota o Dn , DUUi\IlIIOND.
Entrando em discussão o art. 11, é acceito por unanimidade de

votos, sem alteração.
OSr. Presidente marcou para a nova sessão o dia 3 de agosto.
E eu, Solidonío A. Leite, servindo de secretario, a fiz e subscrevo,

- Solidonio A. Leite.

C. C.- VoI, Il 33
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13u SESSÃO

PRESIDENCJA DO SR. DR. BULHÕES CARVALHO

Aos tres de agosto de mil novecentos e um, presentes os
Drs, Bulhões Carvalho, Alvares de Azevedo, Amaro Cavalcanti, Barão
de Loreto, Fabio Leal, Sá Vianna, Vilella dos Santos e Solidonio Leite,
o Sr. Presidente, depois de declarar que estava em discussão o art. 12
do projecto, propoz que, em um paragrapho, se determinasse qual

. o logar e a autoridade competente para o registro.
Antes de entrar esta proposta em discussão, foi apresentada pelo

Dr, Fabio a seguinte emenda, substitutiva dos arts. 12 a 17 :
«Art ... Os nascimentos, casamentos e obitos serão registrados

em livros especiaes, sendo gratuitos os termos destes lançamentos.
§ 1.° As certidões extrahidas destes termos fazem prova plena.
§ 2.° Os termos escriptos nesses livros são susceptiveis de re

ctificação e as omissões de supprimento. »
« Nos arts. 12 a 17, disse o autor da emenda, o projecto desce

a normas regulamentares e, por isso, aproveitando a idéa, apresenta,
na emenda disposições proprias do Codigo, deixando as formalidades
para os regulamentos, que se deverão depois expedir. »

Submettidas á discussão conjuntamente a proposta do Dr. Bulhões
e a emenda do Dr . Fabio, os Drs. VILELLA, ALVARES DE AZEVEDO
e AMARO, pronunciando-se contra aquella, disseram acceitar a emenda
desde que se incluisse, depois da palavra - « gratuitos» a expressão
- para os indigentes - e se accrescentasse ao disposto no § .2 0 o
seguinte: pela autoridade judiciaria competente.

O DR. SA VIANNA disse que, em relação ao casamen to não votava,
por ser catholico, apostolico, romano, e não transigir em hypothese
nenhuma com as suas crenças religiosas; e quanto aos nascimentos
e obitos, achava que a emenda satisfazia ~ mas, tendo em vista o in
teresse pratico, votava para que fossem mantidas as disposições do
projecto, acceitando a proposta do Dr , Bulhões, com a condição de
figurar na parte especial a disposição que ella pretende seja incluida
na parte geral.

Está de accordo com a emenda do Dr , Fabio, sómente na parte
relativa á gratuidade.

O SR. BARÃO DE LURETO manifestou-se do seguinte modo: «Haduas
emendas, a do Sr. Presidente e a do Dr , Fabio.

Não póde emittir opinião formal sobre a primeira, porque foi
apresentada em termos vagos.

EUa devêra precisar qual seria o domicilio em cada caso para
poder ser bem discutido. Si a Commissão fosse entrar em minudencias,
como pretende a primeira emenda, o código se tornaria casuistico ,
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Accrescc que se não podem estabelecer regras fixas sobre
o domicilio, visto ser variavel o direito processual dos Estados.

Quanto á segunda emenda, parece até certo ponto ociosa.
Ella reconhece ser conveniente a gratuidade, como faz o projecto;
reconhece a necessidade da rectificacão dos erros commettidos nos
termos do registro; emfim, diz a mesma COUS[l, que se vê no projecto,
desprezando apenas algumas formalidades que este julgou conveniente
exigir, e que são realmente precisas, desde que as certidões extrahídas
dos livros do registro fazem prova plena.

Não colhe a allegação de que taes formalidades constituem matéria
de regulamento. Si a Commíssão quizer levar o rigor a ponto de excluir
tudo o que se lhe afigure matéria de regulamento, terá de pôr
á margem grande numero de disposições índispensaveís, notadamente
na parte relativa á hypotheca e ao registro de transferencia de pro
priedades. »

O Dn. SOLIDONIO LEITE exprimiu-se nos seguites termos: « O autor
da emenda procurou condensar em um só artigo toda a matéria dos
arts. 12 a 17, pondo á margem tudo o que lhe pareceu proprio
somente de regulamento.

O criterio adoptado na emenda é bom; mas parece que neIla
se desprezaram formalidades necessarias para complemento do que
foi consubstanciado. Lembra as palavras do autor do projecto nas
observações preliminares, e mostra que, sem algumas das formalidades
desprezadas, ficam as disposições incompletas, conforme lembrou
o Sr. Barão de Loreto, em relação á força probatória das certidões
extrahidas dos livros.

Desejaria que todas as emendas somente fossem discutidas de
pois de previamente conhecidas, havendo entre a sua votação e a sua
apresentação ao menos o intervallo de uma reunião.

Assim procuraria supprir com o estudo o que lhe falta em
competencía; Tem muito pouca confiança em si mesmo, e, por isso,
conforme tem dito algumas vezes, desde que se iniciaram os trabalhos
da Commissão, collocou-se no unico ponto de vista em que se devia
collocar: só concorre com o seu voto p/.1.ra alteração do projecto,
quando está convencido da necessidade de alteral-o ; na duvida,
mantém as disposições do mesmo projecto, receiando que a emenda
não as melhore ou quebre a uniformidade que é mistér observar em
trabalhos de tal natureza.

Vota, portanto, contra as emendas propostas ,»
O Dn, BULHÕES disse: « Apresentando a minha proposta para

que se determinasse a autoridade e o logar competente para o registro
civil, fundamentei-a em breves palavras sobre a conveniencia de não
deixar na incerteza e na dependencia de variações arbitrarias o estado
civil, a que se prendem o exercício, o começo e o fim de todas as
relações de direito. Os termos de minha proposta foram, portanto, os
precisamente necessarios para indicação de um defeito do projecto,
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que, si fosse também reconhecido pela. Commissão, não poderia deixar
de ser corrigido. Não ha maior defeito em um estatuto legal; por
quanto, a certeza na sua applicação é o seu principal objecto e a
melhor garantia do direito. Não creio que a determinação da autori
dade e do lagar competente para o registro civil seja matéria regula
mentar .

.Com tal argumento se deveria supprimir do Codigo Civil tudo
quanto se refere á fôrma dos actos jurídicos. Applicado no caso espe~

cíal de que se trata, deveria logicamente determinar a suppressão de
todo o capitulo relativo ao registro do estado civil, como fez o Coc1igo
Allemão.

Sob esse ponto de vista é com certeza muito mais logica a emenda
substitutiva do nosso distincto co1Jega Dr , Fabio Leal, que substituiu
todos os seis artigos deste capitulo do projecto por um artigo, onde a
materia do registro civil de nascimentos, casamentos e obítos ó redu
zida ao mínimo, que é possível, sem elíminal-a do Codigo. Ainda mais
logico foi o Codigo Allemão, E', porém, digno de nota que, omittindo
este codigo, na sua parte geral, o registro civil das pessoas naturaes,
regulou minuciosamente o das pessoas jurídicas, e na parte especial, re
lativa ao casamento, julgou necessario tratar delle e então não se limitou
a dizer que deveria ser feito pela autoridade competente; determinou
o logar competente para o registro. A determinação desta competencia
é parte substancial e principal do assumpto. A regulamentação elo re
gistro civil 110 Codigo Civil Francez pôde parecer excessiva, mas ainda
assim me parece preferível á incerteza sobre a authenticidado dos actos
fundamentaes do estado civil. .

Quando se apresentarem diversos actos feitos em logares diversos
.e revestidos de todas as formulas exteriores prescriptas neste capitulo
do projecto, qual deverá ser considerado o authentico? Pela mesma
razão por que se diz que o processo do registro civil é matéria de regu
lamento e não da lei civil, se deve dizer igualmente que pertence ao
direito processual. A quem pertencerá o regulamento: á União ou aos
Estados? O perigo augmenta com o estatuto constitucional, que attríbuo
aos Estados as leis do processo, principalmente se prevalecer a opinião
de muitos, que cornprehendem entre as leis do processo as formas re
gulamentares dos actos civis; e não são poucos nem indoutos os que assim
pensam. As regulamentações arbitrarias das leis estadoaes augmen··
tarão ainda mais a incerteza do direito relativo ao estado civil, não ex
plicando o projecto onde deve ser feito nem quem é o competente para
o fazer. Quanto á idéa de modificar a gratuidade do registro, estatuída
no projecto, limitando-a ás pessoas miseráveis, julgo-a absolutamente
inacceitavelo
, O registro civil é uma necessidade de ordem publica imposta a
todos como uma obrigação social. Não nasce nem morre quem quer e
até mesmo o casamento é a legitimação da união necessaría dos sexos,
sem a qual não existiria a familia humana, que o direito organiza para
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fundar a sociedade. Onde não fôr possível accumular a outros o serviço
do registro civil, deve haver um ou.mais officiaes privativos com ven
cimentos remuneratórios do seu trabalho, pagos pelo 'I'hesouro Nacional
ou pelos Estados. Onde esse serviço fôr diminuto, deverá ser annexado
como um onus a outro officio rendoso. Fazer depender da gratuidade
de um attestado a misería, é fazel-a depender do favor e do arbítrio e
dar pretexto a omissões e recursos dos officiaes, sem responsabilidade.
Segundo a sua accepção technica, a palavra - miseravel - não cor
responderia á intenção da lei; porquanto os praxistas consideram mi
seraveis as viuvas, os orphãos, os invalidas, os loucos, as meretrizes, e
em geral a Igreja e as corporações pias, explicando que a declaração da
miseria dependia do arbitrio do juiz. No sentidç da indigencia ou da
falta de meios, a palavra é igualmente vaga e sujeita a apreciações
arbitrarias.»

Pelo resultado da votação foi rejeitada a proposta do DR. BULHÕES,
contra os votos deste e do DI'. SÁ VIANNA, havendo empate quanto á
emenda do DR. FABIO, que, com a modificação proposta pelos DRS. VI';
LELLA e Al\IARO e acceita pelo dito DR. FABIO, em relação aosindigentes,
obteve apenas os votos dos mesmos e do DR. ALVARES DE AZEVEDO.

O Sr. Presidente adiou a votação da referida emenda, marcando
a sessão seguinte para o dia 10 de agosto.

E eu, Solidonio A. Leite, servindo de secretario, a fiz e subscrevo.
- Solidonio A. Leite.

14" SESSÃO

PUESIDENCIA DO SR. DR. BULHÕES CARVALHO

Aos dez dias do mez de agosto de mil novecentos e um, presentes
os Drs. Bulhões Carvalho, Amaro Cavalcanti, Barão de Loreto , Fabio
Leal, Lima Drummond, Carvalho Mourão, Vilella dos Santos e Solidonio
Leite, o DR. FABIO, obtendo a palavra pela ordem, agradece ao Sr. Pre
sidente ter adiado a discussão de sua emenda relativa á lei que regula
o estado e a capacidade das pessoas e que devia ser votada na reunião
em que se terminou o estudo do cap. 10 • Lembra que a sua emenda
é concebida nos seguintes termos:

« Artigo ... O estado e a capacidade civil das pessoas naturaes são
regulados pela lei da sua nacionalidade. » A razão da inclusão deste
artigo no cap. I, diz, é que nelle tratamos juntamente do estado e ca
pacidade civil da pessoa natural, e dizer porque lei se regulam é com
pletar o assumpto desde que eliminamos o titulo preliminar, onde se
tratava do direito internacional privado. Preferi a nacionalidade ao
domicilio como lei pessoal, embora não desconheça que a razão de valor
e larga serie de escriptores que adaptem o domicilio como devendo reger

/
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o estado e a capacidade da pessoa; mas influem de tal ordem.hoje no
espirito as superioridades da doutrina da personalidade do direito subor
dinado á idéa da nacionalidade; está tão geralmente acceita de escri
ptores e legislações; tão ligada é ella á propria natureza do homem, que
se affaz absoluta e completamente ao meio em que foi creado, que já vão
diminuindo muito os adeptos do domicilio. A idéa pregada na Alle
manha por Savigny e. seguida em geral nesse paiz, foi contrariada no
novo codigo. O que lhe parece fóra de duvida é que o domicilio, como
lei pessoal, traz como consequencia inevitavel a insubsistencia dos di
reitos patrimoniaes e a perturbação na organização da família. Estabe
lecido como lei pessoal, se poderia, talvez, julgar mais equitativo para
o casamento; mas mesmo nesse contracto, outras e valiosas razões se
produzem para não afastar a lei da nacionalidade» •

A emenda é acceita pelos votos dos Dns, FAllIO, AMARO, VILELLA,
MOURÃO, DRUl\IMOND e SOLIDONIO, declarando os dons ultimos que a
acceitavam, visto ter sido rejeitado, contra a sua opinião, o titulo pre
liminar onde figurava com mais acerto disposição igual. O DR. BULHÕES
diz que os arts. 15 e 16 precisam ser completados de modo, que
antes de se ordenar a rectificação ou o supprimento por elles permit
tidos, se exijam editaes por 60 dias, dando noticia da petição em que
se pretende emendar o registro ou supprimir-Ihe a falta; pois o pro
jecto liga aos assentos do registro força de escriptura publica e é peri
goso permittir que taes assentos sejam emendados e a sua falta
supprida mediante méra justificação, que ninguém ignora como é feita,
em regra. A proposta é unanimemente acceita, havendo divergencia
apenas em relação ao prazo dos editaes, que o Dr . Solidonio entende
se dever reduzira 30 dias. Afinal,é resolvido que no art. 15 suppri
mam-se as palavras « pela parte interessada», accrescentando-se no
fim o seguinte: « e citação dos interessados com o prazo de 40 dias »,

Em seguida entra em discussão a seguinte emenda additiva do
Dr . Fabio Leal: « A personalidade civil das pessoas jurídicas começa
da organização legal que lhes dá a capacidade de agir na esphera do
direito civil, e termina pela cessação de qualquer das condições essen-
ciaes de sua existencia legal». .

E' a emenda rejeitada contra o voto do seu autor. Os
DRS. MOURÃO, AlIIARO, DRUlIIlIIOND e SOLIDONIO entendem que a expressão
- « organização legal que lhes dá a capacidade de agir na esphera do
direito civil», nada adianta, nem resolve; e que as palavras finaes
são desnecessarias desde que no codigo projectado se determinam os
casos em que as pessoas jurídicas deixam de existir. O DR. VILELLA
diz ser inacceítavel a emenda, por dous motivos: quanto ás pessoas
juridicas ele direito publico, porque a sua organização é constitucional;
quanto as outras, porque o codigo se occupa das mesmas em capitules
especiaes, dizendo quando adquirem a personalidade jurídica e quando
se extinguem. O DR. BULHÕJj)S está de accordo com as razões sprcscnta
das pelo n-. Vilella.

,
.i
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Approvados os arts. 12 a 17 com as modificaçõesreferidas, entra
em discussão o cap. III~ Das pessoas juridicas - art. 18 a 22.
Acceíto unanimemente, sem alteração o art. 18, o DR. AlIIARO propoz
que no, art. 19 se incluisse a fazenda publica federal, estadual ou
municipal; e se modificasse a redacção das lettras A, B e C, dizen
do-se: a) a União considerada como unidade nacional; b) cada um
dos Estados Federaes; c) cada um dos Municípios. A modificação pro
posta foi acceita por todos, declarando o DR. MOURÃO que na lettra
~ a - se limitaria a dizer - A União.

Quanto á inclusão da fazenda publica, foi igualmente' acceita,
contra o voto do DR. SOLIDONIO, que disse ser a fazenda a mesma
pessoa de direito publico, considerada em suas relações patrimoniaes ;
e, por isso o projecto deixou de mencíonal-a, desde que mencionou a
União, os Estados e os Municipios, no que está de accordo com o
Codigo do Chile e a Consolidação de Carlos de Carvalho. .

Ficou resolvido que na lettra - a - se deverá dizer: A União
considerada como unidade nacional, e também designada pelo nome
de Fazenda Nacional, quando representar os direitos, fiscaes, ou o
patrimonio nacional.

O Sr. Presidente designou para a nova sessão o dia 17.
E eu, Solidonio Attico Leite, servindo de secretario, fiz e suh

screvo a presente. - Solidonio Auico Leite.

158 SESSÃO

PRESIDENCIA DO SR. DR. BULHÕES CARVALHO

Aos vinte e quatro dias do mez de agosto de mil novecentos e um,
na sala das sessões do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros,
presentes os Drs. Bulhões Carvalho, Barão de Loreto, Lima Drum
mond, Fabio Leal, Sá Vianna e Solidonio Leite, foi lida a acta da
reunião de 13 de julho, sendo approvada ,

O SR. DR. FABIO LEAL justifica a seguinte proposta, que é ap
provada, sem discussão, unanimemente: « Proponho que seja incluido,
nesta secção o art. 21 do projecto Bevilaqua porque, tendo sido
aquelle artigo incorporado pela Commissão Revisora no art. 20, agora
modificado de accordo com o vencido na nossa ultima sessão, e nelle
supprimido; e sendo, entretanto, essencial a sua existencia na secção,
convém revivel-o, collocando-o como § ao art. 20».

O SR. PRESIDENTE consulta si deve incluir-se a herança jacente
entre as pessoas jurídicas.

O Sn, BARÃO DE LORETO diz que o autor do projecto justificou
cabalmente a exclusão da herança jacente. A inclusão alteraria pro-
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fundamente o systema adoptado pelo projecto a respeito da persona
lidade das pessoas jurídicas de direito privado; a herança jacente
viria ser uma nota dissonante na construcção desta parte do projecto,
perturbando-lhe a harmonia do systema.

O Dn, SOLIDONIO LEITE manifesta-se igualmente contra a inclusão
dizendo: « E' sabido, e o art. 1.90n do projecto o diz claramente,
que o domínio e posse da herança transmittem-se aos herdeiros, desde
a morte do de cujus, sem nenhuma solução de continuidade. Si não
são conhecidos aquelles a quem deve ser transmittida a herança, que
por isso torna-se jacente, ha comtudo certeza de que existem; com
ser, portanto, jacente, não se deve considerar a herança pessoa juri
dica, como si fosse um patrimonio sem sujeito».

Resolveu-se que se não deve incluir a heranca jacente.
Ficou marcada para o dia 14 de setembro a outra sessão, devendo

a discussão começar pelo art. 21.

E eu, Solidonio A. Leite, fiz a presente, que subscreve.
Solidonio A. Leite.

16a SESSÃO

Pll.ESIDENCIA DO SR. DR. BULHÕES CARVALHO

Aos quatorze dias do mez de setembro de mil novecentos e um,
na sala das sessões do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros,
presentes os Drs. Bulhões Carvalho, Presidente, Amaro Cavalcanti,
Fabio Leal, Sá Vianna, Vilella dos Santos' e Solidonio Leite, entrou em
discussão o art. 21 do projecto ,

O 811.. Dn, FABIO propoz que fosse elle approvado sómente até á
expressão - Governo Federal-e-, incluindo-se, em substituição da
segunda parte, um artigo determinando que a capacidade das pessoas
jurídicas de direito privado é regulada pelas leis do legar onde se
constituem, devendo, quanto aos actos praticados no Brasil, sujei
tarem-se ás leis brasileiras.

O DR. AMARO, depois de fazer largas considerações relativamente
á questão, mostrando as diffículdades praticas que se encontram para
conciliar as exígencias feitas para o funccíonamento das pessoas [uri
dicas estrangeiras com a lei da sua nacionalidade, uníca, a seu ver,
que deve regular-lhe a capacidade, declara acceitar a emenda, por ver
que ella faz desapparecer a contradição que lhe parece existir entre
o artigo em discussão e o art. 20 do titulo preliminar.
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o Da, BULHÕES mostra que a contradição existente entre as duas
disposições, consistindo em que' no art. 20 se manda vigorar a lei da
nacionalidade, e' no art. 21 a lei brasileira, desapparece desde que
no primeiro se determine que deve regular a lei brasileira; e nesse
sentido dá o seu voto, declarando manter o disposto no art. 21, sup
primidas as palavras - sem prévia autorização do Governo Federal.

De igual modo se pronunciam os Dns, SÁ VIANNA e VILELLA DOS
SANTOS, sendo que este diz manter o art. 21 sem alteração.

O Dn , SOLIDONIO LEITE mantém ambas as disposições, dizendo não
haver contradição alguma, pois as formalidades exigidas para o func
cíonamento, constituem medidas de policia e ordem publica, ante as
quaes soffre sempre restricção o principio da nacionalidade, segundo
ensinam os internacionalistas.

Passando-se ao art. 22, é unanimemente approvado .

OSr. Presidente designou para a nova sessão o dia 21, devendo
ser discutidos os arts. 23 a 29 com as seguintes emendas, apresentadas
pelo DR. SOLlDONIO:

Art. 26, n , 5°-Substitua-se assim:

5.° Quando a direcção da sociedade comprometter o interesse
publico.

Art. 27. Substitua-se assim:

A dissolução pôde ser decretada pela autoridade nos casos dos
ns , 2°, 3° e 6° do artigo antecedente, ou a requerimento de qualquer
socio no do n. 5°.

Art. 29. Supprima-se : e seus herdeiros. (1)
E eu, Solidonio A. Leite, lavrei a presente, que subscrevo.

Solidonio A. Leite.

(1) A Commissão nomeada para examinar o projecto do Codigo Civil e
emittir sobre elle o seu parecer Leve de interromper os seus trabalhos, depois
de realizar dezeseis sessões, cujas actas publicamos.

Nomeando o Congresso, para o mesmo fim, uma Commíssão Especial de
vinte e um membros, o seu Presidente - o Exm. Sr. Dr. J. J. Seabra, teve a gen
tileza de convídar o Instituto dos Advogados para tomar parte nos seus tra
balhos, o que o Instituto fez por intermedio dos membros daquella sua Commis-.
são, que a isso se promptificaram : Drs. Amaro Cavalcanti, Barão de Loreto,
Uma Drummond, Torres Neto, Fabio Leal, Vilella dos Santos e Solidonio Leite.

Consta dos oito volumes dos trabalhos do Congresso Federal, relativos ao
Codigo Civil, a eollaboração desses representantes do Instituto.

Aqui nos limitamos á publicação das actas acima referidas, ordenada pelo
Exm. Sr. Dr, Felix Gaspar, digno Ministro da Justiça.

Rio, :l.7 de agosto de 1906.- Solidonio Leite.
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RESPOSTAS
DO

Dr. Clovis BevilsJqua

Á CommisfJão da Faculdade 1i'll1'S dê Diréito do lUo de J~meiro

Exms. Srs. membros da Commissão do Codigo Civil. - Estou
convencido de que pelos esclarecidos espiritos dos illustres repre
sentantes do povo brasileiro não passará a sombra de uma suspeita de
que eu venha, movido por um impulso de amor proprio, desenvolver a
defesa do trabalho que me foi confiado e. qt;.e o benemérito Governo
Federal apresentou ao Congresso Nacional, depois de revisto por uma
commissão de competentes. A.jurísprudencia está longe de ter alcançado
a fixidez de princípios que exclue as divergencias sobre pontos impor
tantes, sinão fundamentaes, da doutrina, e é natural que a competencia
das opiniões se faça mais fortemente sentir em um momento em que é
todo o complexo do direito privado commum que se expõe ao exame,
do que nas occasiões em que a discussão é provocada por uma simples
reforma parcial da legislação civil. .

Quem conhece um pçmco a historia das idéas em qualquer dos
dominios do saber humano, não somente deve esperar o surto das con
testações, mas tambem ha de estar preparado para recebel-as com
tolerancia, direi mesmo com benevolencia.

Lembrarei dous factos que me parecem tanto mais instructivos
quanto mais certa 6 a isenção de espirito com que podemos julgal-os
nós outros delles distanciados pelo espaço, pelo tempo e pela nacio
nalidade. Desde 1793, época em que CAilIBACÊRE apresentou o seu
primeiro projecto de codigo civil á Convenção Franceza, mostrou-se a
França fortemente empenhada em systematizar as suas leis civis.

Depois de muitos ensaios e estudos, depois de repellidos cinco pro
jectos differentes, depois do mais consciencioso apuro na discussão e no
exame das doutrinas, o Tribunado foi inexoravel com o projecto
patrocinado por Napoleão, e ainda depois de se ter elle convertido em
lei da Ilepublica era grande o numero, diz-nos THlERS, dos que vinham
pela imprensa estadear o seu espanto por verem um codigo tão simples
e tão pobre de novidades.

« Como, exclamavam, é somente isso? Mas nesse projecto não ha
uma concepção nova, uma grande creação legislativa que seja par
ticular á sociedade francesa, que lhe possa imprimir um caracter
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próprio e duradouro; é uma simples traducção do direito romano ou
do costumeiro; pegaram em DO:\IAT, em POTIIIER, nas Instiiutas de
Justiniano, redigiram em francez quanto ahi se contém, dividiram o
todo em artigos, ligaram os artigos por numeres e não por deducções
logicas e apresentaram á França semelhante compilação como um mo
numento merecedor de sua admiração e respeito. BENJA~IIN CONSTANT,
CUÉXIER, GINGUENE, Al'iDRIEUX, ludibriavam dos conselheiros de Estado,
dizendo que eram procuradores conduzidos por um soldado os que
haviam feito essa chata consolidação pomposamente appellidada Codigo
Civil dos Franceses ( 1 ) » .

SAVIGNY, por seu lado, não poupou os redactores do Codigo Civil
Francez, mostrando os pontos fracos da discussão do Conselho de Es
tado e dizendo que os conselheiros fallavam e escreviam uma lingua de
dilettanti. (Disse Bedactoren. une! Staatraethe reden und schreibeii
ioie Dileuanaten),

Mas, na AlIemanha nem foram menores os embaraços a vencer,
nem o Codigo Civil Allemão escapou á mordacidade da critica que o
assediou por todos os lados. Sem fallar no Projecto de Dresde (1866),
relativo exclusivamente ao direito das obrigações, desde a no
meação da chamada Commissão preparatória, em 1874, e da qual
faziam parte homens da estatura de um PLANK, de um ROTlI, de
um WINDSCHEID, appareceram, successivamente, tres projectos em
substituição cada um de seu antecedente. Não obstante, nem todos os
paladares se mostraram satisfeitos com essa admiravel construcção
legislativa de que se póde desvanecer a culta Allemanha. O Codigo
AlIemão tem sido alvo de fervorosos encomios, é certo; porém as
censuras mais vehementes não lhe teem igualmente faltado (2).

Estes dous exemplos me bastam. DelIes concluo que os projectos
de Codigo Civil, ainda quando elaborados por juristas de competencia
excepcional, não conseguem approvação completa nem das classes
sociaes, porque cada uma dellas almeja a preponderancia de seus
interesses, nem dos especialistas, porque nem sempre existe unifor
midade de vistas entre os cultores do direito. E si não me bastassem
esses exemplos, tel-os-hia ainda no caso de LAURENT, o insigne cívi
lista que propoz um projecto de Codigo Civil para a Bélgica, e na his
toria da codificação civil entre nós.

Recordando esses casos, quero significar que não me podiam
causar estranheza quaesquer divergencias entre mim e a Commissão

( I) Histoirc du consulat et de L' empire, UI, pago 3q,2 e sego Vejam-se
tambem: A~[UUD, Léçislations civiles ; Escrmacn, Iniroduciion á tétude du d1'oit;
LOCRÉ, Legislation ciuiie et coml1W7'ciale de la Erance ; PLANIOL, T1'aUé I; Grande
encyclopédie, verbo Code Civil.

(2) Leiam-se a respeito: ENDE:llAXN, Binfuehrunç I; SALEILLES, AMwílÍ7'e
de lego étranaére, i896 ; i\fEi'iGER, II tliritto civile e il proletariato ; lIIEULLENAERE,
Coae Cívil Allemanâ, .
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da Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, pois desaccordo
sempre seria possível entre nós, ainda quando, pudesse eu ter conse
guido dar ao meu trabalho essa correcção consummada que sómente
pódem alcançar os altos espíritos ajudados por demorada reflexão. Por
tanto não poderia ser um impulso de vaidade contrariada o senti
mento que me incita a fazer as ponderações que se vão seguir. Mas,
se não me impulsiona esse sentimento, outro para mim mais impe
rioso, o da minha probidade profissional, alliado ao amor pelas insti
tuições que nos regem, exige que cu me explique deante da critica,
a meu ver tão ímplacavel quanto injusta.

Já se vae tornando impertinente a accusação de linguagem de
feituosa attribuida ao projecto, A linguagem não é lapidar, o es
tylo não é límpido, a phrase não é vernacula, repete-se agora. Com
prehende a Commissão que eu não me devo defender de taes incre
pações. Si oprojccto tem realmente esses descuidos de fôrma, nada
mais facil elo que eliminal-os. Sobra competencia aos illustres
membros da Commissão do Codigo Civil para tarefa tão simples.
Acodem-me ao espírito umas fortes palavras que sobre esse assumpto
escreveu SILVIO R01IERO (3), mas não as quero transcrever para se
não suppor que me sinto maguado com a censura.

O parecer da Commissãoda Faculdade Livre de Direito, encarado
em synthese, é contradictorio, e nos detalhes é manco por lhe faltar o
apoio da logica e da doutrina, como passarei a mostrar.

A contradição do conjuncto é manifesta. Parece á Commissão
que o parlamento não póde realizar o aperfeiçoamento do projecto.

« Para emprehendimentos de tal ordem, diz ella (4,), é menos apto
o processo parlamentar. Em assumptos que entendem com a quasi
transformação do direito organico de um povo, a lei sahe, por assim
dizer, prompta , da mão do jurisconsulto que a elaborou e das Com
misssões que a reviram».

No emtanto, no prefacio da exposição, havia afllrmado (5) que
não redigiria emendas e correcções, porque {( a formulação dellas de
veria ser deixada ao critério da Commíssão dos vinte e um», apon
taria apenas {( os artigos e textos carecedores de retoques». 11.e
salta da combinação desses dous pensamentos divergentes uma oscil
lação de espirito que não era de esperar em homens amadurecidos
no estudo, nas lides do fôro e na pratica do ensino.

Mais surprehende ainda o appello ás idéas liberaes e progres
sistas em contraposição com o aferro a certas antiqualhas ha muito
refugadas pela sciencia, como é o caso ela restituição in integro,

(3) Prefacio das Poleinicas, de TOBL~S BARREro, p. X.XX e S8gS.

(1:) Vim'io elo Congresso, 7 ele agosto, pago 1.226, cols. Pc 2'.
(5) Diario do Congresso, cit, . pago :1.217, col. 3'.
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banidas dos projectos anteriores, desde TEIXEIRA D'E FRE'ITAS (6), e
da qual dizia SERAFINI. ser das velharias - que menos merecem ser
conservadas.

Como é verdadeiro em sua exaggeração, como traduz bem os
affectos humanos aquelle conhecido trepo evangélico do argueiro e da
trave!

Titulo preliminar

,j

Ninguém ignora que « a matéria da promulgação das leis e da sua
obrigatoriedade é antes de direito publico e constitucional do que de
direito civil ». Eu subscreveria essa proposição, elidindo o vocabulo
- antes. Mas, justamente porque essa matéria é de direito publico,
foi relegada para o titulo preliminar, que não é parte integrante do ,I I

Codigo Civil, mas sim uma lei annexa indispensavel ao seu regular
funccionamento.

Parte geral

Em relação ao que a Commissão denomina instituto da prodiga
lidade, já disse o suíficiente em minhas Observações ena Resposta que
dei á Faculdade de Minas Geraes, e, como o que agora se allega em
nada infirma as razões por mim então apresentadas, não tenho neces
sidade de voltar ao assumpto.

Art. 11 - Sem se dar ao incommodo de expor as razões em que
se funda, affirma a Commissão que é preferível a doutrina dos commo
dentes, tratada nos arts. 720 e 722 do Codigo Civil Francez, á que se
depara no Codigo Civil'Allemão.

É curioso. Quando o Projecto se achega ao Codigo Civil Allemão,
que, no entender da propria Commissão, « condensa o progresso juridico
na sua mais recente evolução », é censurado porque o faz como no ar
tigo agora analysado; quando,porém, delle se afasta, levam-lhe a mal
esse desvio. Bem difficil é ter razão em face de opiniões preconcebidas!

Entretanto, cumpre notar que não foi s6mente no Codigo Civil
Allemão que o projecto se inspirou para a consagração da doutrina
dos commoríentes.

O Italiano, art. 924, estatue: « Se tra due o piú chiamati rispet
tivamente a succedersi é dubbio quale abbía pel primo cessato di vi
vere, chi sostiene la morte anteriore dell'uno ou deU' altro deve darne
la; prova; in mancanza diprova sipresumono morti túHàd usi tempo,
e non ha luogo transmissione di diritto dall'uno all'altro ».

(6) Esboço, art. 43 e nota respectíva. NABUCO, art. 17, in fine. FELICIO
DOS SANTOS, art. 82. C. RODRIGUES, 17.
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oArgentino, art. 109, decreta: « Si dos o mas personashubiesen
fallecido e11 un desastre cómun ó en cualquier otra circunstancia, de
modo que no se pueda saber qual de ellas falleció primero, se presume
que [allecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar trans
mision alquna de derecho entre ellas »,

O Chileno, art. 79, e o Hespanhcl, 93, exprimem-se de modo se
melhante. Entre as distincções subtis e arbitrarias do direito francez, e
os preceitos tão racionaes, tão luminosamente simples desses outros
codigos, não era licito hesitar, e o autor do projecto, não hesitou, acom
panhando os seus predecessores ( 7 ).

Nem se comprehende que enveredasse por outra senda, quando
sabia que a doutrina francesa era combatida, na propria França, pela
quasi unanimidade dos civilistas, segundo se vê das seguintes palavras
de TEoPHILO Rue ( 8 ): « Todos os autores concordam em reconhecer
que não havia nenhuma necessidade de se estabelecerem presumpções
de sobrevivencia. O direito commum era bastante para a solução de
todas as diffículdades. » LEVÉ, traductor francez do Codigo Civil Hes
panhol, escudado em longa pratica de judicatura, faz a este respeito
uma observação que merece ser para aqui trasladada: « A lei hes
panhola rejeita, com muita razão, a theoria chamada dos commorientes,
consagrada nos arts. 720 a 722 do nosso código. Esta reforma, entre
tanto, é mais doutrinaI do que pratica, pois acreditamos que desde
1804 ajurisprudencia ainda não teve occasião de applicar esses textos».

Arts. 12 a 17 - Condemna-se a gratuidade dos termos de nasci
mentos, casamentos e obitos, que oprojecto consagra.

Parece-me, porém, que o projécto corresponde melhor ao espirito
da Constituição republicana, que decreta a gratuidade da celebração
do casamento civil, pois não seria justo que esse beneficio estabelecido
para o casamento se não estendesse aos dous outros momentos da exis
tencia humana que a lei quer fixar pelo registro.

E essa uma razão poderosa, penso eu, em favor da gratuidade dos
termos do registro civil das pessoas naturaes,

Outra razão de valor é a necessidade de se facilitarem, tanto quanto
fôr possivel, as ínscripções do registro, cujas deficiencias, despresti
giando a estatistica, privam a administração e a demographia de precio-
sissimos elementos de acção. .

Dír-se-ha que os abastados devem pagar os termos do registro,
sendo somente dispensados desse onus os miseráveis.

Mas não se attende a que a prova da miserabilidade será um in
commodo a que os individuos se quererão naturalmente furtar, e que
é de interesse para o Estado que o registro assignale com a exacção
possível o movimento intrinseco da população.

(7) ESBOÇO, art. 21:3. FELIClO DOS SANTOS, HU. COELHO RODRIGUES, 6.

(8) Commentaire V, n. 25.
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E não vae nisso vexame algum, imposto a «funccionarios bem mal
retribuídos», porquanto nada impede que esses serventuarios sejam
por outro modo remunerados.

Art. 21- Entende a Commissão que se devia incluir a Santa
Sé entre as peSS0t18 [uridicas nacionaes. .

Custa crer que tal se dissesse, mas lá está no parecer :« Não seria
mais consentaneo com as tradições patrias designar especialmente a
Santa Sé, junto da qual mantém o Brasil representação diplomatica,
a qual não deve propriamente ser considerada estrangeira? »

Embora construída segundo o modelo de uma elegancia sui ge~

neris, a phrase não permitte duvidas. ..
. Se não deve ser considerada pessoajuridica estrangeira-é porque

o seu logar está entre as nacionaes.
Nãoha meio termo, não se conhecem pessoasjurídicas neutras.
Mas, se fossea Santa Sé uma pessoa jurídica nacional, estaria sub

mettida á soberania da Republica, e seria absurdo que junto a elIa
mantivessemos representação diplomatica. Que se diga que, na In
glaterra, a igreja anglicana é uma pessoa juridica de direito publico
interno, comprehende-se, mas aflirmar que a Igreja Catholica, isto é,
a Igreja Universal, é brasileira, parece-me estranho.

Em referencia á Igreja, cumpre distinguir duas ordens de relações
jurídicas: a publica e a privada. Na ordem publica, visto como a·
Igreja Catholíca tem um chefe universalmente reconhecido, perante
o qual são enviados representantes diplomaticos e do qual se recebem
embaixadores, um chefe que é tratado como soberano, não ha duvida
que offerece os caracteres deuma pessoa jurídica de direito publico
externo. Sob este aspecto, a Igreja Catholica apresenta-se em posição
excepcional, porque nenhuma outra igreja é tratada como potencia,
como soberana, como entidade internacional.

E' certo que alguns escriptores teem negado a personalidada ju
ridica da Santa Sé, mas não podemos nós outros logicamente fazel-o
emquanto perante o nosso Governo funccionar a nunciatura e junto
ao Papa enviarmos representantes diplomaticos. Por isso CARLOS DE

CARVALHO, em sua Nova Consolidação collocou a Santa Sé entre as
pessoas de direito publico externo: « Art. 147 - São pessoas de
direito publico: e) as nações estrangeiras, equiparada a ellas a Santa
Sé n , E assim fazendo obedeceu aos imperiosos preceitos de uma dou
trina contra a qual não ha objecções possíveis (9).

. . Na ordem privada, a Igreja Catholica,em vez de se apresentar em
sua unidade, como a reunião de todos os fieis, para facilidade dos seus

.propriosflns, fracciona-se em corporações, igrejas, irmandades, etc;

(O) Leia-se, entre outros LAINE, Dos pOl'sonnas morales an droi; int, pl'ivê,
Clunet, 1807. .

',''<..
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Art. 23. Não sei a que vem a citação do decreto n. 164, . de 17
de novembro de 1890, art. 1°. O projecto occupà-se, nesta parte, das
sociedades civis como pessoas jurídicas e estas não podiam deixar de
ser submettidas ás regras do direito civil. Julga, porem, a Commissão
q!1e a commercíalidade das sociedades indica?as no ~rt. 23 ~ m~
mfesta ou, segundo a sua expressão pleonastíca , pnrna facze eVI
dente. Vejamos.

Pelo projecto primitivo, combinando-se o seu art. 24 da parte
geral com os arts. 1.563 a 1.600 da parte especial, as sociedades civil}
que necessitariam de autorização do Governo para constituir-se e fun
ccionar no Brasil seriam as de seguros mutuos, de seguro sobre a vida.
e de montepio. Foi a revisão que additou outras especies de seguros.
Collocar-me-hei no ponto de vista do projecto primitivo, mas os prin
cipios invocados poderão derramar luz sobre o systema adaptado pelo
pl'ojecto revisto, nesta parte.

O principal característico da commercialidade dos actos.juridicos
é a funcção ele intromissão ou mediação, que elles são destinados a
exercer, entre o productor e o consumidor, para o fim de distribuir

, as riquezas e leval-as para onde as necessidades as reclamam, effe
ctuando, assim, no campo social, a circulação dos elementos de vida, á
semelhança do que faz, no organismo animal, o apparelho vascular
(10). Além desse caracteristico de ordem mais elevada, um outro existe:
é a especulação, o fim lucrativo. O primeiro resulta da propria na
tureza do acto sociologicamente considerado; o segundo é estabelecido
em referencia aos impulsos egoisticos da actividade individual.

Assim BOIsTEL (11) nos ensina que - « um acto é commercial
para a pessoa que o pratica, quando esta tem em vista ser somente
intermediaria, especulando sobre a transmissão do valor que faz objecto
do contracto »,

« O que é caracteristico , accrescenta , é essa posição de inter
mediaria que especula, assumida pela pessoa. »

Será preciso forçar a natureza das cousas, romper a cadeia dos
conceitos logicos para asseverar que ha no seguro de vida, da parte
do segurado, um intuito de mediação e de especulação. Nem o objecte
que se assegura, - a vida - póde ser degradado á condição de merca
doria, nem o fim visado pelo individuo é, na hypothese, approximar,
em Jecundo e rendoso connubio, os dous momentos extremos da vida
economica - a producção e o consumo das utilidades.

A doutrina da jurisprudencia franceza, segundo nos informa
THEOPHILO lIue ( 11 a ), considera o seguro de vidas - civil, em relação

(10) SPENCER, Princ, ele sociologie, lI, capo VIII; DE GREEF, Int. á la so
ciologie, JI, capo m.

(fi) Cours ele droit commercial, n. 3D.
(i1 a) Commentaire XI, n. 835.
c. c. - Voto II 31)



- 610-

ao segurado, e commercial, em relação á companhia seguradora, E com
essa doutrina se mostra de accordo o egregio commentador do Codigo
Napoleão.

Regra semelhante firma o Codigo Commercíal Portuguez, não a
respeito .do seguro de vidas somente, mas em referencia a todas as
outras categorias de seguros, desde que não seja mercantil o seu ob
jecto.

« Todos os seguros, determina o art. 425 do referido código, com
excepção dos mutuos, serão commerciaes a respeito do segurador,
qualquer que seja o seu objecto ; e relativamente aos outros contra
ctantes, quando recahirem sobre generos ou mercadorias destinadas a
qualquer acto de commercio ou sobre este estabelecimento mercantil.»

Eis o verdadeiro criterio para a solução do ponto em litígio. E' de
uma claridade tão forte este principio que todas as duvidas se dissipam

desdenqlu1e o invoqueemos. di P ( A A b) d ,,(,
e e não se afasta o cru íto . LA.NIOL J. J. quan o escreve que

os seguros terrestres « tanto podem encontrar espaço nos cursos de di
reito civil quanto nos de direito commercíal, porque si a emp1'eza de
segll1'o é um acto de commercio, a noção geral do contracto pertence
indubitavelmente ao direito civil, e os seguros podem funccionar P01'
simples mutualidade sem dar logar a empreza alguma. »

Ora, si a respeito do segurado, o seguro de vida é forçosamente
civil, si a noção geral do contracto é rigorosamente civil, e si nenhuma
lei brasileira ainda existe regulando a materia, seria lacuna imperdoável
no Codigo Civil a ausencía de preceitos reguladores de assumpto tão
relevante.

Quanto aos seguros mutuos, creio que os illustres professores da
Faculdade Livre do Rio de Janeiro difflcilmente encontrarão quem os
acom panhe na classificação da especíe entre as materias do direito
mercantil.

O seguro' mutuo é, por sua natureza, essencialmente civil, pois á
flua funcção consiste em amortecer, pela dispersão entre os associados,
a violencia de um golpe do infortunio.

A associação que se organiza para esse fim não especula, nem
visa obter lucros, não tenciona actuar sobre terceiros, apenas pre
tende evitar a gravidade de prejuizos possiveis.

Está, portanto, o projecto com a sã doutrina, e sihaquem della
se desvie é certamente a crítica.

Além disso, o projecto póde, neste ponto, invocar em seu favor
muitos codigos civis, como sejam: o do México, arts. 2.705 e 2.771,

.que trata dOR seguros sobre a vida, sobre acções e direitos, sobre bens
de raiz e sobre cousas moveis; o Hespanhol, arts.t.79iaL797, que
estabelece 08 principias geraes sobre a materia de seguros; o de Zurich,

(H b) T/'aité, U, o. 2.i49.
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arts. 496 a 552, que regula o seguro mutuo, o seguro contra incen
dios, contra geadas, contra riscos de transporte, e se-guros de vidas,
etc. Finalmente, dá-lhe inteira razão CARLOS DE CARVALHO (12), de
clarando que o seguro « póde ser effectuado contra quaesquer riscos e,
principalmente, os de incendio, geada, saraiyae secca, peste no
gado, transporte fluvial ou terrestre, morte de animaes, insolvencia
do devedor.»

Art. 28. Ignora a commissão dos professores fluminenses o que
são sociedades de fins ideaes.

No emtanto, essa designação é hoje sediça. .
O Codigo Civil Allemão, arts. 21 e 22 e o federal suisso das obriga

ções, arts. 678 e 716 alludem á distincção que os livros de doutrina con
sagram entre sociedades de fins economicos e sociedades de fins ideaes.

"... Pertencem a esta ultima categoria as sociedades scientificas, litte-
rarias, artisticas, religiosas, beneficentes e recreativas.

Pensa também que seria dispensavel o vocabulo - fundações 
que já se encontra no projecto de Nabuco, art. 153, que foi empregado
por CARLOS DE CARVALHO, Consolidação, art. 1.52, e que é hoje termo
technico geralmente acceito.

Espero que os .entendídos estejam do meu lado;
Art. 45. Sentenceia-se que o art 45 está mal redigido por duas

razões: 1.", aquelle qu e não tem residencia habitual conhecida reputa-se
não ter domicilio; 2", a expressão posse de domicilio é incorrecta e
bárbara.

A primeira razão é filha da pouca attenção com que o artigo foi lido.'
Declarando elle que será havido por domiciliado, onde fôr

encontrado, aquelle que não tiver residencia habitual conhecida,
referiu-se, particularmente, ao vagabundo, visto como por tal se
entende, em direito civil, que não tem domicilio certo.

Nem de outro modo o definem a lei de 3 de dezembro de 1.841,
art. 37, e o regulamento de 31 de janeiro de 1.842, art. 300.

Si estes estatutos accrescentam outros predicados (ausencia de
profissão ou officio, falta de renda ou meio conhecido de vida), é
porque se collocam no ponto de vista do direito penal. .

Para os effeitos do domicilio, não tem o direito civil que indagar
si o individuo tem ou deixa de ter profissão, possue ou deixa de possuir
capitaes, Os apontados requisitos caracterizam o vadio de que trata o
Codigo Penal, art. 399, e não o vagabundo, na accepção do direito
civil..

Como é então que se affirma que « no mecanismo (!) do titulo
segundo não ha logar para o vagabundo de que cogita. a lei de 3 de
dezembro de 1.841, art. 377

(i2) Direito civil recompilado 011 nova Consolidação das leis civis, arts.
L252- i .261:.
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Quanto á incorrecção e barbarismo da locução - posse de domi
cilio, direi sómente que a palavra posse não significa, em portuguez,
sómente a apparencia da propriedade, c que, si é licito dizer posse de
estado, que é cousa abstracta, posse de filhos, que não são cousas,
posse de cargos publicas, si antes de 1888 podia ser allegada perante
os tribunaes a posse da liberdade (13), não repugna á índole da
lingua que digamos posse de domicilio.

Art. 53. A nossa lei penal desconhece o desterro imposto em
cumprimento de sentença, mas não só a Constituição Federal, art. 80,
§ 2°; n. 2, falla desse meio de repressão, como também é possivel
que em futura reforma do Codigo Criminal venha a lume essa pena.

Arts. 57 a 96. Parece á commissão censora que a classificação
dos bens é incompleta e defeituosa no projecto.

Não se trata, em um codigo civil, de fazer a analyse completa
de todas as categorias logicas em que se poderiam distribuir os bens,
e sim. de firmar noções com intuitos praticos, submettidas natu
ralmente aos moldes talhados pela doutrina que toela a obra legislativa
presuppõe.

Assim não se referiu o projecto.
10, ás causas c01']JOreas e incorporeas ou materiaes e immateriaes,

não por achar que essa distincção é incoherente, como pensava
Teixeira ele Freitas (13 a,) ou inutil, como julgaram os redactores do
Codigo Civil Allemão (ar1. 90), mas por conter uma idéa geralmente
conhecida a que o direito não imprime feição particular que deva ser
elucidada no Codigo Civil ;

2°, causas estimaoeis e inestimaoeis (Cod. Civil da Austria, arts.
297 e 300) certas e incertas, porque não ha interesse em esclarecer
o .que é meridianamente claro;

3°, as causas reliçiosas e sagradas, porque são categorias
estranhas ao systema elo nosso direito civil republicano.

Si de tudo isso fallasse o projecto, achal-o-hiam talvez completo,
nesta parte, mas teria sem duvida muitas disposições ociosas.

Será preciso ainda uma vez repizar o estafado principio que eliz
não ser um codigo livro ele doutrina, principio tambem no parecer,
aliás impropriamente invocado?

.Por que será defeituosa, além ele incompleta a classificação? Não
se dá ao incommodo de dizel-o a commissão ; no emtanto, quer me
parecer que não lhe era licito fugir a esse dever.

Affirmar que as instrucções fiscaes de I de setembro de 1836
nos fornecem uma nomenclatura bem mais correcta do que os arts.
57 e 60 do projecto, nada adianta, até porque, nos artigos citados,

(13) Veja-se a Doutrina elas acções de CORRÊA TELLES, ed. Teixeira de
Freitas.

(13 a) O Esboço, nota ao art. 137.

" '}.'
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o .projecto se occupade bens immoveis sómente e a classificação
deve comprehender muitas outras moralidades.

Diversos systemas teem sido imaginados para a determinação dos
bens immoveis em suas variedades. Além de outros, ha o systema
francez, segundo o qual existem quatro especies de bens immoveis:
a) por sua natureza; b) por destino; c) pelo objecto a que se applicam ;.
d) por determinação da lei ou declaração do proprietario (14).

Ha tambem o systema de TEIXEIRA DE FREITAS" que determina
immobilidade dos bens pela natureza delles, por accessão original ou
accidental e pelo caracter representativo que possam ter. O projecto
acceita a lição de TEIXEIRA DE FREITAS com as modificações acon
selhadas pelo estudo de outros autores particularmente de MARCADÉ
e GLASSON, e distingue tres classes de immoveis: por natureza, por
accessão natural ou. puramente intencional, e por determinação da lei.

Estou convencido de que este systema exprime, com a possivel
exactidão, a realidade dos factos que a vida jurídica apresenta sob esse
aspecto.

Art. 64. A critica emmaranha-se no conceito da fungibilidade
das cousas, reproduzindo a confusão que obscurece este delicado
assumpto em alguns livros de direito e procura tirar-se do embaraço
attribuindo ao projecto o defeito de CC ater-se a oelharias imprestaueis, »

Vão ver os dignos representantes do Congresso republicano que,
si nesta materia houve quem se ativesse a velharias imprestaveis,
não foi absolutamente o projecto, que offerece a verdadeira noção
scíentifica da fungibilidade.

Em primeiro logar, convém assígnalar que as cousas moveis
é que se prestam á divisão em fungiveis e não fungiveis, porque são
ellas que podem apresentar, rigorosamente, o mesmo valor liberatorio,
nel/as é que se póde apreciar bem a equivalencia dos substitutos.
São ellas as res quce in qenero suo [unction. recipiurü per solutionem
( D. 19, 1 fr. 2 § 1),

E assiin se diz claramente no Codigo Civil Allemão, art. 234, e no
hespanhol, art. 337, si bem que este ultimo ainda consagre a anti
quada confusão entre a fungibilidade e a consumibilídade, na qual
tambem laboram os professores a quem agora respondo. E tal é
a doutrina que resuma do ensino de SAVIGNY (15), ROTH (16)
WlNDSCHEID ( 17) CHIRONI (18), e ENDERMANN (19).

(14) Vejam-se GLASSON, na Gratuie Encyclopédie, verbo bien, e PLANIOT"
Tr aité I, o. ~7i. .

(115) Systema § 368.
(16) Systema § 78.
(17) Pllnd.§ Ui.
(18) lntituzione § 46.
(19) Einfuelwung § 156.
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Em segundo logar a fungibilidade não depende exclusivamente
da vontade das partes, como suppõem os críticos. Ha cousas natu
ralmente fungíveis, que podem ser exactámente aubstituidaspor outras
do mesmo genero, qualidade e quantidade, que, segundo diziam os
jurisconsultos romanos, numero: pondere mensuraoe constant. As
que não se determinam por seu numero, peso ou medida não se
podem substituir com exactidão e, por isso, se denominam infungiveis.

A fungibilidade é uma idéa de relação, é o resultado da compa~

'ração entre duas cousas, v. g. dous alqueires de farinhas, duas moedas
de ouro de um certo valor.

O que póde a convenção é tornar infungiveis cousas que são
naturalmente fungíveis, desde que fixe a individualidade de cousas
que geralmente se determinam pelo genero.

Em terceiro logar, é preciso ficar patente que esta distincção não
se comprehende, como pensam os professores, « no grupo das cousas
consumíveis e não consumiveis ».. As duas divisões são feitas sob
pontos de vista differentes.

A fungibilidade, já ficou affirmado, é uma qualidade que se
reconhece existir entre cousas que se comparam e se pódem equivaler.

A consumibilidade é uma qualidade inherente á propria causa
ou que lhe dá o seu natural destino ( consumo natural e consumo juri
dico ). « A aptidão da cousa a servir de objecto de certos direitos e de
certos contractos », eis a consumibilidade, ensina PLANIOL (20), consu
mibilidade que encara cada causa isoladamente, abstracção feita das
outras; a fungibilidade « repousa na aptidão a estabelecer a equiva-

. lencia absoluta de duas cousas, e consequentemente ella suppõe uma
relação de ordem particular (a communhão de medida) entre diversas
causas da mesma espécie».

Em quarto e ultimo lagar, pondero que a idéa central da infun
gibilidade é a individuação, a observação da cousa como corpo certo
( corpus); e a idéa central da fungibilidade é a generalização, isto é, a
cousa determinada pelo genero a que pertence, como valor de troca
( quantitas). ,

Bem se vê que nem é inutil nem vetusta a classificação acceita
pelo projecto.

Art. 71, § 1°. São bemfeitorias voluptuárias, diz o projecto, as 'Oi
que não augmentam o valor da causa, ainda que tornem mais agradavel
o seu uso. O valor de que aqui se trata está bem claramente indicado
que é o valor venal. Para não alongar desmesuradamente esta resposta,
limito-me a dizer que a noção do projecto se apeia no Direito Romano
.e em COELHO DA ROCHA (21).

(20) Traité I, n. 789.
(21) Inst ituições, § 84.·

. }:
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PAULO no D-. 50, 16 fr, 79, § 2, define: Voluptuario: sunt qum
speciem duniaaat ornant, non etiam [ructurn auçent ut sunt oiridia
et aquce salientes, inorustationes, loricationes, picturce. O jurista
portuguez reproduz o mesmo pensamento pelas palavras seguintes:
chamam-se voluptuarias as bemfeitorias « quando sómente teem pOl'
fim servir ao goso ou regalo de quem as fez, sem augmentar o valor
commum».

Art. 75. A critica a este artigo nada exprime.
A estranheza que se manifesta por não ter o"pmjecto exposto

nesta parte a theoria das deteriorações é inexplicável. Censurável seria
ter incluido as deteriorações no momento de classificar os bens, collocar
entre os bens o que constitue a negação delles! No legar próprio, na
exposição da theoria da posse, si quizessem lér, teriam os censores
encontrado a noção de deteriorações em correspondencia com a de
bemfeitorias.

ÃrL 80. O vocabulo dominiaes não estava no projecto pri
mitivo, mas em MORAES, o mais competente dos diccionaristas da
lingua portugueza, poderiam os censores tel-o encontrado.

Art. 96. « São cousas fóra do commercio, segundo este artigo
do projecto, aquellas que não são susceptiveis de apropriação indi
vidual e aquellas cuja alienação fôr prohibída por lei.» Esta noção
encontra apoio em ROTH, ENDEUANN, WINDSCHElD, COELHO DA ROCHA, etc.
(22). .

Della se conclue que por duas ordens de razões as causas silo
excluídas do commercio :

a) por sua própria natureza, por serem inapprehensiveis ou de
uso inexhaurível, como o ar, a luz, o mar alto (1'es communes i ;

b) por determinação da lei, como as causas publicas, os immoveis
dotaes, cuja alienação somente em certos casos e sob certas condições
póde ter logar, e os bens dos incapazes, salvo excepções consignadas
na lei.

Alguns autores destacam uma terceira classe de cousas que estão
fóra do commercio, porque assim o exige a moral de modo inelutavel.
Por exemplo: o homem não póde dispor de uma parte de seu corpo,
como no caso celebre de Shylock, nem da vida, nem segundo a melhor
opinião, do proprio cadáver.

Esta exclusão, porém, entra perfeitamente, a meu ver, nas duas
classes acima apontadas.

Não era possível que o insigne MAKELDEY dissesse cousp. differente,
« As cousas que não estão no commercio, diz e11e, pela traducção dos
censores, são as que os particulares não podem ter nem de facto nem de

( 22) ROTlI, System § 79; ENDEMANN, Ivin], § 50, III ; WINDSCIIEID, Panâ,
§ j 46 ; C. DA ROCIIA, Inst. § 76·; Codigo Civil Argentino, 2.337 ; de Zurich, 60;
Esboço, 383 - 386 ; Eelicio dos Santos, 207 - 209.
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direuo » , De facto, isto é, por não serem, como se lê no projecto, sus
ceptioeis de apropriação individual; de direito, isto é, segundo declara
o projecto, P01' ser prohibida a sua alienação. Não é, pois, verdade
que a noção fornecida por MAKELDEY seja bem mais completa, como
pretendem os criticos.

Art. 185. E' por tal modo estranha a arguição, que eu sinto
necessidade de transcrever o artigo increpado e o trecho do parecer
que o increpa de defeituoso. Eis aqui o dispositivo do projecto :

« Para propor a acção em juizo, assim como para contestal-a, é .
necessario ter nella interesse legitimo, seja economico ou de ordem
moral. »

Observamos críticos:
« E' matéria puramente processual sobre o que aos Estados com

pete legislar. Demais, é livre o direito de propor a acção. Só a sentença
decidirá si o autor tem nella interesse legitimo, seja economico ou de
ordem moral.» '. .

Primeira accusação: é meteria puramente processual. Para mos
trar o equivoco dos criticos, basta considerar que o direito e a acção
se apresentam aos olhos dojurista como dous momentos da mesma idéa,
dous aspectos do mesmo phenomeno, e que, si o direito é o interesse
que a lei protege, para reintegrar o direito violado é necessario que
esse interesse realmente exista.

Tendo o projecto, no art. 184, declarado que todo direito é provido
de acção, era indispensavel completar o pensamento, estabelecendo as
condições subjectivas essenciaes para que a acção pudesse ser proposta.

Essas condições ou requisitos do exercício da acção, segundo os
mais conceituados [urisperitos são' ( 23 ): o interesse de agir, que o
projecto consagra no art. 185; a qualidade para agir (art. 184) e a
capacidade de estar em juizo, que correspoudaá capacidade de ser
sujeito nas relações de direito.

Evidentemente, só ao direito material, e entre nós só ao direito
nacional e não ao regional, cabe fixar as condições dessa capacidade,
porque direito sem acção é um conceito falho, é uma aspiração, um
desejo desprovido de condições de realizabilidade.

O engano dos censores procede do facto.de verem o assumpto des
envolvido em compendios de processo, não tendo advertido que assim
é, porque o assumpto está situado justamente na fronteira do direito
material, oíferecendo o ponto de connexão entre elle e o processo; e
não tendo observado que também os civilistas expõem a materia, como
é fácil ver em WINDSCHEID, CHUtONI, GIANTURCO, etc.

Emfim, é uma opinião. O que, porém, se me afigura uma ver
dadeira aberração dos princípios assentes na doutrina é affírmar-se
que o direito de propor a acção é livre a todos, tenham ou não in-

(23) Veja-se JOÃo MONTEIRO, Processo Civil e Commercial, I §§20 - 22.

.')
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teresse, e que é a sentença que decide si o autor tem ou não interesse.
A sentença nãopóde decidir si o autor tem interesse em propor a acçãe,
declara em um conflicto de interesses juridicos, si realmente existe e
a quem pertence o direito sobre que se questiona. Pela estranha dou
trina do parecer, poderia o primeiro individuo, a quem tal idéa pas
sasse pela cabeça, accionar Mevio pelo que este devesse a Ticio,
propor o divorcio de dous conjuges, porque lhe parece que se acham
nas condições requeridas pelo art. 82 do decreto n. 181, de 24 de
Janeiro de 1890.

O absurdo é patente.
Art. 200. O projecto primitivo não continha disposição alguma

sobre a lesão nos contractos.
Art. 212, ns. 7 e 8. Compare-se com o Codigo Civil Allemão,

art. 196. .
Art. 214, § 3°. Não me parece fundada a censura.

Parte especial: I. Direito da (arnilia

Os censores não comprehenderam o intuito, aliás visivel, do
art. 218, que é declarar eliminado do corpo patrio o instituto obsoleto
dos esponsaes, e por isso lhes parece pura ingenuidade o seu contexto.

Fazem votos ainda pela manutenção do antiquado instituto, em
opposíção á tendencia do direito civil moderno e ao parecer dos mais
eminentes dos nossos juristas. Já TEIXElItA. DE FREITA.S (24) dizia que
os esponsaes estavam banidos de nossos costumes. O decreto de 24 de
janeiro de 1890 não fez menção desse contracto, deixou-o no olvido em
que se vão soterrando as instituições que não correspondem mais ás
necessidades do presente. Resquicio de velhas usanças ha muito des
apparecidas, vão os esponsaes sendo abolidos pelas legislações de
quasi todos os povos occidentaes. O Codigo Civil Francez faz silencio
sobre o assumpto, entendendo naturalmente o legislador que as pro
messas de casamento não são de ordem a produzir consequencias ju
ridícas que possam parecer uma coacção contraria á natureza do casa
mento. Si as promessas enganadoras acarretaram damnos reaes contra
a honra ou contra os haveres do desposado, o direito penal e o civil offe
recém recursos ao prejudicado. Isto mesmo declara o Codigo Civil Ita
liano, art. 54, do qual se approxíma o projecto, o Hollandêz, art. 113, e
o Hespanhol, arts. 43 e 44. O Codigo Civil Argentino, art.166 e o Por
tuguez, art. 1.067, repeIlem de modo positivo o contracto esponsalicio.
Declará o primeiro: « La lei no reconoce esponsales de futuro. Ningun
tribunal admittirá demanda sobre la materia, ni por indemnisación de
perjuicios que ellos hubiesen causado». Estatue o segundo: « São
nuIlos os contractos em que as partes se obrigam para o futuro, de-

(2~) Nota 11. I ao art. 76 da «Consolidação».
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baixo do titulo de esponsaes, desposorios ou qualquer outro, a con
trahir casamentos, quer haja, quer não, estipulação de clausulaspenaes.»

Somente na Allemanha e em alguns paizes ele origem germanica ,
é que o instituto ainda conserva um resto de vida, sem aliás occultar a
decadencia que o mina.

E é por não querer injectar vida nova em um instituto morto, que se
levantam de uma Faculdade de Direito, reclamações contra o projecto.
aque SE' afigura aos professores falta imperdoavel é pura e simplesmente
a expressão do que está na consciencia jurídica ele todo o occidente.

Art. 270. Consagra o pare~er neste ponto uma doutrina perigosa.
Acha que não deve ser annullado o casamento contrahido perante au
toridade incompetente. Quer provavelmente ver inaugurado entre nós
o systema dos fáceis consorcios de Greetna-Green, onde um ferreiro,
arvorado em sacerdote ou juiz de casamento, abençoava ou testemu
nhava os enlaces matrimoniaes dos subditos inglezes, que na lei patria
encontravam alguma incommoda difliculdade a vencer.

a casamento é um contracto solemne, de todos o mais solemne, e
não poderá ter authenticidade si não tiver sido celebrado segundo os
rigorosos preceitos da lei. A Republica só reconhece o casamento civil
e este deve ser presidido pela autoridade que a lei designar. Acto de
tamanha gravidade, base da constituição da família, não deve ser rea
lizado pelo simples accordo das vontades declarado perante o primeiro
transeunte que se preste a ouvil-o.

Arts. 292 e 29B. Resumem-se as increpçõesem phrases destituídas
ele provas. Seria esteril dispendio de tempo e de palavras combater
phantasmas.

Quanto á expressão - direitos e deveres do marido - já mostrei
até á saciedade que é perfeitamente correcta. Vejam-seas minhas res
postas ao Sr. Dr. Coelho Rodrigues e á Faculdade de Direito de Minas
Geraes.

Art. 300. na deveres communs a ambos os conjuges dos quaes,
se occupam os arts. 294 e 29B, e deveres especiaes de cada um delles,
os quaes se particularizam nos arts. 299 a 32B.

A Commissão da Faculdade Livre não leu o projecto com aquella
sympathia de que falla HYPOLITO TAINE, e sem a qual dizia o grande
mestre, que se não podia bem comprehender a obra lida. Por issoé que
depara com defeitos que não existem.

Sei que trabalhos desta ordem não devem ser julgados compla
centemente, mas deante de algumas emendas acodem-me á memoria os
versos de Camões:

..... quando lerdes,
Sabei que segundo amor tiverdes,
Tereis o entendimento dos meus versos.

Art. 302, n, 2. a marido não póde, declara este artigo, sem
consentimento da mulher, litigar, activa ou passivamente, sobre bens
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immoveis communs, nem sobre os direitos reaes que o casal tiver sobre
os mesmos bens.

Os censores vislumbram nesta disposição intuitos demolidores da
soberania marital e, ciosos, reclamam contra a ameaça, concluindo
por aflirmar : « Incontestavelmente merece predilecção o direito vi-

, gente, quando annulla os litigios sobre bens de raiz em que a mulher
tiver intervindo ». Si o direito vigente annulla os processos sobre
bens de raiz em que a mulher não intervem, é porque pareceu ao legis
lador de 1603 necessaria essa intervenção.

E o projecto não pede outra cousa, como é facil verificar com
parando-o com os compendios de direito civil patrio, nesta parte, e com
o proprio Codigo Philippino (2n).

As palavras da inscripção do tit. 47, Iiv. 30 das Ordenações do
Reino são as seguintes:

Que o marido não possa litigar em juizo sobre bens de raiz, sem
outorga de sua mulher.

Oprincipio desse titulo desenvolve a regra enunciada na inscripção,
e o § Jo continua a indicar providencias conducentes a tornar effectiva
a existencia da lei declarando que o juiz mande que ( o autor) faça
citar a mulher do réo, si o marido não tiver procuração bastante para
isso. E assim mande ao réo, que cite a mulher daquelle, que chamar
por autor.

Não ha, pois, motivo plausivel nem para os receios, nem para as
arguições que se manifestam no commentario desse artigo.

Art. 307. Assume feição jocosa o reparo. E' um desafogo para
o leitor opprimido por uma pesada atmosphera de graves censuras.

Art. 311, n. J. Os criticos não procuraram comprehender a
intenção deste paragrapho. E porque não comprehenderam ou porque
discordam da doutrina exposta, declaram que a phrase é incorrecta e
o principio inconveniente. Muito commodo este systema de criticar.
Duvido, porém, que seja vantajoso.

Arts. 329 e 392. Observações que se desfazem por si mesmas.
Arts. 394 a 40'1. Ba, nas observações a estes artigos, lamentavel

confusão entre o divorcio romano, a vinculo, e o divorcio canonico, ou
simples separação de pessoas e de bens. Só assim se explicam as pa
lavras seguintes, que se referem á separação por mutuo consentimento:
« Esta forma de separação que os romanos denominavam dioortium
bona qratia e que tanto concorreu para a relaxação dos costumes do
povo rei, foi desprezada pela propria lei franceza de 27 de julho de
1884, que abrogou os arts. 275 a 294 do Codigo Napoleão. II

Esta argumentação poderia ter procedencia si o divoreio romano
e o francez, regulado pela lei citada, fossem identicos ao do projecto.

(25) Vejam-se COELHO DA ROCHA, Inst, § 233 ; TEIXEffiA DE FREITAS, Conso
lidação, art. 144 ; LAFAYETTE, Direitos de [amilia, § 39.
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Não sendo, é inutil refutal-a. Si ha perigo social em acceitar o mutuo
consentimento como causa do divorcio a vinculo, não se poderá dizer
a mesma cousa em relação ao divorcio - simples dissolução da socie
dade conjugal sem ruptura do vinculo do matrimonio.

Seja-me licito intercalar mais algumas glosas no texto do parecer
neste capitulo. Diz-se ahi que a lei de 27 de julho de 1884 veiu abro
gar os arts. 275 a 294 no Codigo Napoleão. Não se teriam assim ex
pressado os illustres relatores, si lhes occorresse que entre o Codigo e
a lei citada apparecera uma outra, a 8 de maio de 1816, de modo que
seria mais correcto dizer que a lei de 1884 manteve a abrogação dos
artigos citados.

Citam-se a Inglaterra e a Russia como paizesonde o mutuo con
sentimento não autoriza o pedido de divorcio, mas não se attendeu a
que essa affirmação s6mente é verdadeira em relação ao divorcio per
feito.

Arts. 443 a 450. Condemna o parecer a pesquiza da paterni
dade, mesmo com as cautelas e restricções do projecto, com receio dos
processos escandalosos a que a lei de 2 de setembro quiz pôr cobro.
Oprojecto attendeu sufficientemente á honorabilidade, á paz e ao re
cato das familias, não permittindo reconhecimento forçado da paterni
dade sinão em casos especiaes. Não podia, porém, por esse fundamento,
desconhecer: que, perante a natureza, biologicamente, todos os filhos
são iguaes, quer procedam de justas nupcias, quer de simples ajunta
mentos furtivos; que o crime dos paes não deve ser punido na .pessoa
dos filhos; e que é profundamente injusto tornar o pae inaccessivel
aos reclamos do filho pela razão unica de ser o pae culposo, quando
a culpa não p6de servir de defeza a ninguem.

Subsistem intactas as ponderações expendidas nas minhas Obser
vações em favor elas quaes continúo a invocar as preciosas autori
dades de CIMBALI, LAURENT, ROSlliINI, accrescentando agora as ele
DUPRÉ DE LA TOUR e do projecto do Codigo Civil Suisso (26).

Arts. 483, 503, 520, 528, 529 e 538 - Reparos sem valor.

1. Direito das cousas

Art. 576. O MARQUEZ DE OLIVART, em sua erudita mono
graphia sobre a posse (27), depois de estudar este assumpto cujas
seducções se apuram com as diffículdades que o envolvem, depois de
perlustrar a sua copiosissima litteratura, depois de submetter a de-

(26) CIlIIBALI, NUOVA FASE, pags.t35 e sego ; ROSítIINI, FilOSOfia del diritto ;
. LAURENT, Avant projet ; DupRÉ DE LA ToUR, Recherche de la paternité; Pro
jecto de Codigo Civil Suisso, de M. Huber, arts. 332- M7.

(27) La possession, apuntes y fragmentos de una nueva teoria possessoria,
Barcelona, 1884.

(/ \
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morado exame as diversas concepções até hoje apresentadas para dar
a expressão jurídica da posse, chega á conclusão de que a verdade
fôra definitivamente empolgada pelo claro espirito de IImIUNG, quando
affirmara que a posse era exterioridade da propriedade, achando
apenas, que se deve ir além, e affirmar: - é a exterioridade do
direito, o que aliás dissera o mesmo IHERING.

Pois justamente como a exterioridade da propriedade e dos di
reitos considerados elementares da propriedade, foi que o projecto
apresentou a posse.

Seu ponto de vista suffícientemente esclarecido nas Observações .
publicadas com oprojecto primitivo não se afasta do que nos offerece o
citado OLIVART, quando define a posse - relação objecnoa do homem
com a cousa, abstracçâo feita da possibilidade subjectioa do direito
que lhe justifica a existencia (28).

Suas palavras quasi que são a reproducção do genial professor de
Grettingen, justamente conceituado por PICARD como o maior dos ju
risconsultos do seculo XIX (29)..

Escreve o incomparavel jurisconsulto da Besitzville :
« Por exterioridade da propriedade entendo o estado normal

externo da causa, no qual ella cumpre o seu destino economico de
ser util aos homens. Este estado assume, segundo a diversidade das
causas, um aspecto exterior differente ; para umas, confunde-se com
a detenção de posse physica da COUSft, para outras, não.» .

E, depois de uma interessante analyse da feição economica e
juridica da posse, conclue :

« E', portanto, o interesse da propriedade que determina a pro
tecção possessoria e com ella a noção da posse. Onde motivos praticos
fazem conceder a primeira, o jurisconsulto deve chamar posse o es
tado das cousas, mesmo quando nada tem de posse no sentido natural
da palavra (30). » .

Em outra parte, resumindo a sua theoria, diz o sabio jurista
allemão : « O facto e· o direito, tal é a antithese a que se reduz a dís
tincção entre a posse e a propriedade. A posse é o poder de facto
e a propriedade o poder de direita sobre a cousa. Ambas pódem se
achar com o proprietario , mas pódem também separar-se », E mais
adeante : a posse constitue a condição de facto da utilisação eco
nomica da propriedade (31).

Creio que estas referencias são sufficientes para attestarem que
o art. 576 do projeao traduz, em uma formula geral, a doutrina de

(28) Ob. cit., pago 356.
(29) Le tlroit PUl', pago :16.
(30) Fundamento dos intertiictos possessol'ios, pags. 185 e segs, da tra

ducção Irnnceza e 2:16 e segs, de outra, portuguesa.
(31) Questões de direito civU, trad. ADHERBAL DE CARVALHO, pags. 93 e segs,
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IHERING, do modo por que pareceu mais adequada a um artigo do.
Codigo. Si, porém, não parecer bastante lucida a correspondencía
entre o original e a transplantação, leiam-se as seguintes palavras do
mesmo jurista: « A que principio se deve ligar a posse? Ao elemento
em que repousa exclusivamente a sua importancia, ao elemento eco
nomico, A posse é a relação de facto entre a pessoa e a cousa, tal
como a determina o fim de utilisação da cousa , no ponto de vista eco
nomico(32). » E ainda estas: « Torna-se possuidor, segundo este ponto
de vista, aquelle que poz ou fez pôr, de jacto, a cousa em uma posição
que corresponde á propriedade. e que, deste modo, o assignala como

. pretendente á propriedade (33). »
Em substituição ao art. do projecto, a Commissão propõe uma

formula em que se restabelecem os dous elementos constitutivos da
posse, segundo a theoria de SAVIGNY, a vontade que o Codigo Allemão
rejeitou e que a maioria dos tratadistas sómente reconhecem, hoje,
sob a sua feição abstracta, e o poder physico, que não se tem mos
trado mais resistente á critica do que o seu correspondente psychico.

O momento não comporta um estudo demorado deste assumpto,
pelo que devo limitar-me ás observações seguintes:

Ha casos em que a posse se adquire e conserva independente
mente da vontade do possuidor , Assim é que o infante, que não tem
vontade, póde, não obstante, possuir; o que enlouquece nem por isso
perde a posse; o herdeiro, ainda ignorando o fallecimento do heredi
tando, entra na posse dos bens da herança, desde o momento em que
a successão se abre. Isto quanto á vontade.

Com relação ao poder physico, podemos affírmar que elle existe
em certos casos e é desnecessario ou impossivel em outros.

Para as cousas que de ordinário se guardam e podem ser defen
didas, a pOi;lse importa poder physico; para as outras, não, Porém,
mesmo para aquellas, o ponto de vista do poder physico é exacto, sim
plesmente porque « tal modo de detenção constitue, a respeito dessas
cousas, a f6rma economica normal de sua relação exterior com a
pessoa »,

Um predio situado á grande distancia da morada do proprietario,
os materiaes amontoados em terreno aberto que vae ser ediücado, as
arvores cortadas, que ficam na matta para serem mais tarde reco
lhidas, estão na posse do dono, mas não seria licito affirmar que elle
tem sobre taes cousas um poder de facto a todo momento.

Vê-se, pois, que a theoria não é verdadeira.

(32) Besitzoille, Iena, 1889, pago 48L
(33) Fundalnento dos interdictos poseessorios, p. 176. GIANTURCO, Instituzioni,

§ 43, escreve: Posse é um facto correspondente aos direitos reaes eapaze« de
continuado e,'lIercicio ; PLANIOL, Traité r, n. 936: La possesion étarü l'emel'cice
au fait du droit de proprieté ou de ses demembremmts ne peut s'apptiquer,
qu'au:rJ oboses susceptible« de proprieté privée.

i," ''.
, I

I. ,
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São estas as razões que, além das expostas nas Observações, agora
me occorrem em apoio da doutrina possessoria do projecta,

Art. 607. Já foram respondidas as observações feitas a este
artigo.

Propriedade . « Fôra de mais valor pratico escrever domínio'»,
insinua o parecer na primeira edição. .

Reparando, porém, os seus autores que sob a inscrípção - pro
priedade, havia direitos .intellectuaes aos quaes repugnaria a quali
fícação de dominio, na segunda edição deslocam o reparo para o ca
pitulo 11, e dizem: Fôra de melhor elfeito pratico escrever dorninio ,
Nem com a correcção se tornou mais valiosa a ponderação. Que effeitos
praticos se acharão ligados á expressão - dominio immovel? Por que se
poderão ou serão prejudicados, com a dicção - propriedade immovel ?

Art. 619. E' clara a doutrina do projecto. A propriedade
móvel adquire-se pela tradição e a immovel pela inscripção, que é
considerada uma tradição solemne (34). Propusera o projecto primi
tivo, de accordo com as excellentes reflexões do Dr , DlDII\IO, que a
inscripção do registro predial constituisse prova do dominio, mas' á
Commissão Revisora nomeada pelo Governo pareceu que não estávamos
suficientemente apparelhados para acceitação immediata dessa reforma
em nosso regimen de propriedade immovel, e foi mantido o principio
do direito vigente, segundo o qual a inscripção induz apenas a pre
sumpção do dominio.

" Qualquer dos dous modos de ver encontra apoio em boas razões
.de ordem juridica e economica. O mesmo, porém, acredito que se não
possa dizer, em face do direito patrio (que é o ponto de vista do pa,.
recer ), da doutrina exposta pelos criticas: « O dominio adquire-se,
isto é, é cedido pelo antigo proprietário por escriptura publica ou par:
ticular nos casos em que esta é permittida.'

Ha , portanto, defeito na redacção do artigo e mesmo na dou
trina, etc.

Não ha quem ignore que o systema do direito patrio é o mesmo
do direito romano, segundo o qual - traditionibus et usucapionibus
non nudis pactis dominia rerum transferuniur t'"Cod. 2, 31. 20).
E sendo a transcripção a tradição solemne, segue se que é boa a dou
trina de LAFAYETTE, quando affirma: « No estado actual do direito
civil, a tradição e a transcripção são os dous factos externos de que a
lei [as, em geral, depender .a transmissão do dominio»; e mais
adeante : « o genio inventiva do legislador creou um novo modo de
transferencía do dominio e de seus direitos elementares: - a tran
scripçâo dos titulas de acquisiçâo em registros publicas», e mais

(3/í,) LAFAYETTE, Direito das causas, § 48; DIDmo, Direito hypatheca"ia,
n.220.

(35) DIDIMO,-Op. cít., ns•.i99 e segs.
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adeante: « Entre nós a transcripção é hoje modo legal de' trans
ferencia do dominio sobre os immoveis (36)); e, finalmente, « Antes
de preenchida a formalidade da transcripção do titulo de transmissão,
o dominio sobre immooeis não passa do alienante para o adqui-
rente.» (37) ,

Nas mesmas idéas abunda o illustre Dr. DIDIllíO, dizendo que a
transcripção opéra a validade das deslocações do dominio e que, sem
ella, a translação do dominio dos immoveis não se eífectua entre as
partes, porque, « segundo a expressa disposição do art. 234 do decreto
n. 370, de 2 de maio de 1890, antes da transcripção apenas existe,
entre as partes, um simples contracto, e, não sendo a convenção
meio de transferir a propriedade no nosso direito, a consequencia é
que aos estipulantes apenas assistem os direitos pessoaes que decorrem
das convenções, não o direito de propriedade, que exige a tradição da
cousa ,» (38) ,

O projecto não estava adstricto a manter o direito actual, por isso
as increpações , si tivessem fundamento na lei patria, passar-Ihe-hiam
á distancia. Mas não póde a Commissão da Faculdade Livre invocar
a mesma excusa, e ha de reconhecer, reflectindo melhor, estou certo,
que a tradição do nosso direito foi respeitada pelo projecto, que tomou
por guia, nesta parte, os dous tratadistas acima invocados.

Art. 624. Esse artigo sujeita á inscripção :
1°, as sentenças proferidas nas acções divisorias, das quaes r<:J

sulte cessação do estado de communhão .
2°, as sentenças que, nos inventarios e partilhas, adjudicam bens

de raiz para pagamento das dividas da herança.
3°, a arrematação em praça publica e as adjudicações.

Defendem o projecto, quanto aos dous ultimos numeros, as pa
lavras de LAFAYETTE, referindo-se aos actos judiciarios excluídos da
transcripção pelo regulamento hypothecario : « uma tal exclusão não
estava na lei. E' uma méra creação do decreto; contraria ao texto da
mesma lei c incompatível com a razão della. A lei só dispensa da for
malidade da transcripção os actos causa-mortis. A arrematação, a
adjudicação são actos entre vivos - nos quaes o juiz representa 9 alie-
nante. Si a carta de arrematação ou de adjudicação não é transcripta, 11,

o executado póde illudir a boa 'fé de terceiro e fraudulentamente vender
o predio já arrematado e adjudicado: - fraude que o registro é des
tinado a prevenir .» (39)

(36) Direito elas cousas, § 43.
(37) Direito elas cousas, § 48.
(3S) Direito hypothecario, n. 222.

(39) Direiio elas cousas, § so, nota (4).
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Quanto ao primeiro numero do artigo, defende-o proficientemente
o Dr, DIDIlIlO (4.0r .

Accrescenta o parecer que a presente secção do pl'oJecto é la
cunosa, comparando-a com a lei hypothecaria , art. 8° e o regulamento
de 2 de maio de 1890, arts. 233 a 236. Do confronto se nota que o
projecto, nesta parte, não falla da inscripção do dote, pela razão obvio.
de que está expondo a transmissão da propriedade. Será essa a pre
tendida lacuna ? t

Como é facil criticar ! Mas em que cipoal não se deixa emma
ranhar quem se entrega á mercê dessas facilidades!

Art. 686, § 2°. A Commissão confunde abandono com pre
scripção ou, antes, com usucapião, cousas muito diílerentes. No aban
dono, o titular do direito despoja-se voluntária e ostensivamente; na.
usucapião a posse, mantendo-se por certo espaço de tempo, trans
forma-se em propriedade.

Art. 691 e seguintes. Não vejo necessidade de oppor embargos
á critica, evidentemente debil. Note-se, entretanto, mais esta contra
dição. Tratando da hypotheca, assevera o parecer « que um codigo
não é objecto de regulamento e é, antes, elIe mesmo, a lei regula
mentar». Não muito adeante é outra a brisa que sopra e outra a di
recção que toma o parecer, opinando que o pagamento por consignação
é materia de direito processual, pelo que é o regulamento com
mercial e não o codigo a lei que se occupa da especie. De modo que, no
pensar da Commissão , o pagamento por consignação em direito civil
oíferece objecto para alguns artigos de regulamento, mas em direito
hypothecario não ha casos para isso. Alli, porque certas disposições de
caracter regulamentar não ficam bem no codigo; aqui, porque não
110. disposições regulamentares que se devam reservar para leis annexas
ou accessorias. Todas hão de fazer parte integrante do codigo !

III - Direito das obrigações .

. São de relevancia minima as observações do 'parecer em refe
rencia a esta parte do projecto . Destacarei, não obstante, deus dos
reparos feitos.

Art. 279. Prohihe o projecto que os pais comprem aos filhos,
porque: 1°, a autoridade paterna e o dever de respeito e obediencía
do filho não permiuem que essas pessoas tenham a necessaria liber
dade de determinação, que é a base psycologica das convenções;
2°, a compra, da mesma fórma que a venda, póde acobertar uma
doação, e não ha razão sufficiente para romper-se, neste caso, a uni
dade conceitual do contracto de compra e venda.

(40) Direito hypothecar'io, n. 222.
c. C. VoI. II 40
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Insolvencia - Impugna o parecer a insolvencía civil, sob o fun
damento de que o Codigo Civil Allemão não julgou prudente compre
hendel-a nas suas disposições. Esta razão não procede para quem sabe
'que, juntamente com o Codigo Civil 'I'edesco entrou em vigor, no dia
1. de janeiro de 1900, a lei de 17 de maio de 1898 que, precisamente,
tem por objecto o concurso creditório (Konkur z01'dnung ).

'Nas minhas Observações disse alguma cousa em justificação da in
clusão desta materia no Codigo Civil. Não ha necessidade de insistir
agora. '

IV - Direito das successões

" Os versados professoresque relatam o parecer a que agora appenso
estas notas em prol doprojecto de Codigo Civil, antes para desaggravo
da justiça, da qual se me afigura que andou arredio o pareeer, do que
para illibar o projecto das notas de incorrecto, lacunoso e imprestavel
com que desapiedadamente o fulminam, os versados professores, ia
dizendo, attribuem a ROUSSET uma asserção que, duvido muito, tivesse
sido emittida pelo illustre autor da Science nouvelle des lois: um co
digo não é um livro de direito. Que um código não seja um livro de
doutrina comprehende-se, e é noção acceíta, mas que não seja um livro
de direito, ninguem dirá.

Art. 1.908. Define-se herança neste artigo por mais de um mo
tivo. O primeiro é justamente a necessidade de fixar-lhe a noção toara
que se não confunda com successão, O segundo assignalar que o direito
patrio não conhece os legatarios universaes, residuo de ídéas desappa
recidas si bem que ainda não expungidas do direito francez., O ter
ceiro é affírmar um principio geral do qual a lei extrahe consequencías
em seguida, e ainda mais numerosas ha de extrahir, por certo, a juris
prudencia, si o art. 1,908 do projecto se crystalizar em dispositivo
do futuro Codigo Civil Brasileiro.

Art. 1. 90q,. Pretende o parecer que é defeituosa a locução 
autor da herança, embora reconheça que, em mais de uma mono
graphia e em trabalhos de recente data, se lê - pela morte do autor
da herança, quando se faz referencia ao de cujus.

Esta confissão poupa-me o trabalho de transcrever trechos de ci- ,\ >
vilistas dos mais egrégios que puzeram em circulação, a condemnada
expressão. Em substituição o que se propõe? O peregrinismo - de
cujus? Não terá o Codigo Civil Portuguez autoridade suffíciente em
matéria de linguagem j urídica ? Pois repetidas vezes ahi se encontra a
dicção taxada deincorrecta, como se póde ver nos arts. 1..737 e 1..738.

E porque se não deve dizer - autor da herança? Porque, pon
dera a Commissão da Faculdade Livre, « esta é uma creaçâo juridica
('1), depende da lei, como tambem o são a hypotheca e o usofructo » .
Esta razão é de uma obscuridade perturbante. Si percebo o que se
pretende significar com a expressão - creações juridicas, equivale
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ella ao que outr'ora se chamava na escola - creações da lei civil. Ver
dade é que hoje ninguem mais se preoccupa com esta distincção de
institutos de direito natural e de direito civil. Mas, si não é isso, não
sei o que possa ser.

Por outro lado, invoca o parecer um pensamento profundo do pre
claro CmIBALI, segundo o qual o fundamento jurídico do direito succes
sorio encontra sua justificação na ordem social, na continuidade da
vida da humanidade, através da cadeia ininterrupta de gerações, e na
continuidade no goso dos bens necessarios á conservação e ao desen
volvimento progressivo da propria vida.

Sendo assim, a successão é uma creação juridica pOI' seu funda
mento e por seus fins, causal e theologicamente, natural como a que
mais o fôr .

Natural, no unico sentido em que se póde admittir o termo para
adjectivar uma instituição jurídica, porquanto, sómente aquel1e que não
esclareceu o espirito pelo estudo da historia, observa o excelso InERING
póde manter-se na illusão de que a natureza depoz no coração do
homem os principios superiores do direito. A natureza, continua ojuris
ta-philosopho, não se fez a directora do homem no domínio do direito,
como em nenhum outro. Deu-lhe as necessidades, que sempre o ator
mentam, e a intelligencia, que o auxilia a encontrar os meios de satis
fazel-as. E' assim que el1a faz surgir todas as instituições humanas (41).

Que será, então, o que se deve entender por creações [uridicas,
na phrase do parecer?

O art. 1.904 do projecto resa assim: « A successão abre-se pela
morte do autor da herança e no logar de seu ultimo domicilio », O mo
mento e o logar onde se abre a successão estão claramente indi
cados. E que a indicação desse logar se refere aos nacionaes é ocioso
accrescentar, pois que o imperio da lei tem limites políticos aos quaes
tem de forçosamente se círcumscrever ,

Isso, porém, não parece indiscutível aos relatores do parecer, e,
para darem fórma mais nitida ao seu pensamento, propõem o seguinte
substitutivo ao mal redigido artigo do projecto .

Eis o modelo de redacção juridica: « A successão da pessoa na
tural abre-se por sua morte, sendo regulada pela legislação vigente no
logar de seu ultimo domicilio, quanto aos nacionaes, e quanto aos es
trangeiros regendo a disposição do art. 37 do titulo preliminar. »

Hão de me permittir os ilIustrados mestres que externe alguns dos
reparos que a leitura deste trecho me suggere. A successâo da pessoa
natural. Era neste caso inutil o epitheto natural, porque as pessoas·
jurídicas em rigor não morrem, extinguem-se e dissolvem-se, como se
diz na parte geral do projecto, e porque o destino ulterior dos bens da
pessoa juridica extincta não importa devolução por direito hereditario.

(41) Histoire du developpement cludroit 'romain, trad, MEULLENAERE, pago 17.
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Sendo reçulada pela legislação vigente no loga?' do seu ultimo
domicilio, quanto aos nacionaes . A lei reguladora da successão dos
nacionaes não varia segundo os domicilies, porque, si estes estão situados
dentro do territorio nacional, sobre todos e11es domina uma lei somente,
não existindo um direito hereditário para Manicoré , no Amazonas,
outro para a Capital Federal, e outro para S. José de Tocantins; si
estão situados fóra do paiz, essa parte do artigo diz a mesmissima cousa
que a segunda, pois que o assumpto fica submettido aos preceitos do
direito internacional privado e, portanto, ao disposto no art. 36 do
titulo preliminar. .

E quanto aos estrangeiros, reçendo a disposição do art . 37 do
titulo preliminar .

Nunca houve phrase mais inutil em artigo de lei, porquanto si o
arfo 37 do titulo preliminar tem alguma significação, essa não póde
ser outra sinão a seguinte: a successão do estrangeiro, que fallece no .
Brasil, abre-se no ultimo domicilio do fallecido, isto é, no domicilio que
esse estrangeiro tinha no Brasil; a successão do brasileiro, que 'fallece
no estrangeiro, abre-se no domicilio que esse brasileiro tinha no es
trangeiro.

Continuando neste terreno, avança o parecer que o art. 37 do
titulo preliminar necessita de um complemento' que, em parte, é intei
ramente desnecessario, e, em parte, de todo estranho ao assumpto par'
tícular do artigo. « A successãó legitima ou testamentaria (diz o alludido
complemento, reproduzindo o art. 8° das disposições preliminares do
Codigo Civil Italiano), quer quanto á suecessão própria (42), quer
quanto á quota hereditaria, bem como á validade intrínseca das dis
posições da ultima vontade, são reguladas pela lei da nacionalidade da
quelle cuja successão se abre (43), quaesquer que sejam os bens e o
paiz em que sejam. »

O art. 37 do titulo preliminar regula somente a successão le
gitima e contém tudo quanto se encontra a respeito no citado artigo do
Codigo Civil Italiano. A ordem da successão e a quota heredítaria ahi
se acham claramente submettidas ao imperio da lei nacional, pois que
o artigo diz: « A ordem da vocação hereditária e o direito dos herdeiros
legitimos regulam-se pelo direito nacional da pessoa de cuja successão
se trata. »

Si nada dispõe sobre a validade intrinseca das disposições de ul
tima vontade, e simplesmente porque foi reservado esse assumpto para
o art. 38, onde se lê: « A fórma do testamento é regulada pela lei do
logar em que é feito; e a substancia pela lei nacional do testador, vi
gente ao tempo de sua morte». Si deixou.de referir-se, como o Codigo
Italiano, á diversa natureza dos bens, foi porque, submettendo a

(42) Sia quanto aIl ordine de succeder 1 diz o legislador italiano ..
(43) DeUa cui ereditá si tratta.

-------_._-_.
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successão a uma lei unica, a da nacionalidade do hereditando, nenhum
applícador da disposição poderia fazer distincções para submetter os
moveis a um principio e os immoveis a outro. O legislador italiano,
vindo inaugurar um principio novo, vindo oppor-se á corrente da
doutrina dominante no tempo de sua promulgação, querendo mostrar
que se afastava do seu modelo francez, tinha razões para accentuar bem
esse ponto; porém nem subsistem mais esses motivos, tendo a doutrina
nestes trinta e seis annos que se seguiram ao apparecimento do Codigo
Italiano corroborado o pensamento alli consagrado, nem o legislador
patrio está co110cada na posição do italiano de 1865.

E assim são feitas em geral as criticas deste parecer. Não é só
mente o ponto de vista que é falso; denunciam leitura pouco attenta
da obra criticada.

Art. 1. 906. E' preciso reler o artigo do projecto: « Si o falle
cido deixar conjuçe meieiro, com quem estivesse vivendo ao tempo da
morte, será este mantido provisoriamente na posse e administração
dos .bens communs até á partilha. » Attenda-se bem - CONJUGE MEI
EIRa, BENS COI\fl\fUNS. Veja-se agora como dissertam os criticas: « O
grande Valasco. c. 6, 84; Menezes, Pratica dos juizos dioisorios, e
Ramalho, Inst. orphanoloqicas, estabelecem e elucidam a regra, geral
mente seguida pela jurisprudencia brasileira, de que não é a mulher
cabeça do casal, quando o seu casamento é segitndo o reqimen dotal,
e os bens se não comrnunicam, salvo expressa estipulação em con
trario no própriocontracto antenupcial. Entretanto, essa mulher devia
viver com o marido ao tempo de sua morte e, portanto, segundo a regra
do art. 1.906, devia ser cabeça de casal e inventariante do de cujus»:
Não é pasmoso este modo de criticar?! Será possível que os criticas
tivessem lido o artigo criticado?

Proseguindo na sua bizarra dissertação, accrescentam os relatores
do parecer: « O projecto diz que o dominio e posse da herança se
transmittem ao herdeiro desde a morte do de cujus. Ora, isto não é
exacto, pois ao herdeiro só compete dominio sobre a quota de bens
que lhe cabe em partilha, etc. » Eu perguntada aos censores a quem
cabe a propriedade dos bens hereditários durante a divisão, isto é, no
espaço de tempo que medeia entre a morte do hereditando e a par
tilha? Perguntaria a mais si a successão não é modo de adquirir a pro
priedade, c si a partilha não é simplesmente um acto declarativo dos
direitos dos herdeiros.

A successão, realizando a translação da propriedade e dos outros
direitos transmittiveis, torna os herdeiros consenhores dos bens da he
rança, desde o momento da abertura da successão. Este estado de com
munhão, de indivisão, cessa com a partilha que sinqulas res einquiis
heredibus adjudicai,

Não ha necessidade de prolongar mais esta resposta. Julgo ter
posto em lucido relevo a sem razão da critica. Tem necessariamente o
projecto muitos defeitos. Não foram indicados pelo parecer da Facul-
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dade Livre, mas a reflexão, o estudo, a competencia e a boa vontade
do Congresso Federal hão de saber expungil-os, 'e eu tenho fé arrai
gada e firme de que, sobre esse modesto alicerce, ha de a Republica
erguer a solida e vasta construcção de nosso direito civil codificado,
porque, não soífre o anceio de que é presa a consciencia juridica na
cional que mais uma vez adiemos a realização dessa nobre empresa,
confessando-nos impotentes para bem conduzil-a ,

Rio de Janeiro, 14 de agosto de f901. - Clovis Beoilaqua .

A' Faculdade Livre de Direito de Minas Geraes

Parece-me que se deve considerar como auspicioso o interesse
que entre os doutos vae despertando o Projecto de Codigo Cioil, offe
recido pelo Governo da União ao corpo legislativo nacional, Mais
intensa fosse a nossa cultura juridica, maior tranquillidade mental
nos permittissem as obsidentes preoccupações políticas, e certamente
esse interesse haveria de ter uma repercussão intellectual mais larga
e mais fecunda,

Na Allemanha, diz-nos Saleilles que « difficilmente se poderia
imaginar o numero considerável de estudos, emanando de todos os
dominios da cultura jurídica, que foram consagrados ao estudo e á
apreciação, as mais das vezes bem pouco benevola, do projecto » (1),

Por certo não faremos tanto, mas não se poderá dizer que os
juristas brasileiros se mostram indifferentes a um acontecimento que
tão de perto lhes toca.

Alguns estudos já appareceram, outros se annunciam , e deste
embate de opiniões ha de resultar o esclarecimento das idéas e a
lapidação da obra nacional que se pretende produzir.

Dentre esses estudos; devem merecer particular attenção os que
procedem das faculdades de direito, que teem sido entre nós, como
por toda a parte, poderosos factores da evolução jurídica. Por isso foi
com verdadeira anciedade, cujos estos não tentei siquer reprimir,
que me entreguei á leitura das observações feitas pela douta Commissão
da Faculdade J uridica Mineira ao projecto de Codigo Civil. Infeliz
mente ao meu conhecimento chegou apenas o frio resumo, o extracto
talvez mal apurado da discussão scientifica alli travada, Em todo o
caso, fornece esse resumo informações sufficientes para que se conhe
çam as opiniões vencedoras perante os illustres professores da Facul
dade lVIineira,

Logo o primeiro artigo da parte geral do projecto provocou um
reparo do Dr. Levindo que taxou de incorrecto o emprego da palavra

(t) Annuaíre de légistation étranqere, 1897, pago 150,

---_..__.-._---
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- déoeres . A defeza do projecto foi cabalmente desenvolvida pelo
Dr. João Luiz, observando que o Codigo Civil reconhece e regula os
deveres entre paes e filhos e entre marido e mulher, que não consti
tuem obrigações juridicas. Como, porém, a maioria não se inclinou
deante da verdade contida nas suas judiciosas ponderações, retomo o
assumpto, embora o reconheça de valor somenos, para editar alguma
coisa em prol da expressão censurada.

A exacção dos termos é por certo excellencia para qualquer com
posição litteraria, e necessidade para as leis, salvo, todavia, nos casos
semelhantes aos do artigo primeiro do Codigo Civil, pois que este dis
positivo seria innocuo sob o ponto de vista das liberdades a vincular
ou das faculdades a garantir, si, mantida a fórmula do projecto,
declarasse o seu objecto reqular direitos e deveres em alguns casos e
direitos e obrigações em outros, em vez de dizer que, em qualquer
hypothese, eram sempre obrigações que mirava regular.

Mas fosse ou não de rigor a exacção neste caso, o certo é que
não peccou contra ella o projecto, que não poderia ter sido preparado
com despreso do salutar aviso do Fausto angustiadó para bem inter
pretar o primeiro versículo do Evangelho de S. João:

Bendenke 'wohl die erst e Zeile,
Dass deine Feder sich nicht uebereile ,

Diz o projecto : Art. 1. o Este Codigo 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.

Seria de todo ínutíl o segundo numero deste artigo, si no pri
meiro fosse empregada a palavra - obrigações. Bastaria; então, dizer.
Este Codigo reconhece e regula os direitos e deveres das pessoas natu-
raes e jurídicas entre si, e em relação aos bens. '

Si assim não fez, é manifesto que houve intenção de accentu,l).,r
duas ordens differentes de idéas, a que se traduz pela palavra deve1'
e a que se especialisa pelo vocabulo - obrigação.

Mais em relevo se accentua esta intenção no projecto primitivo,
dizendo o 10 numero: direitos e deveres das pessoas naturaes entre si,
como membro de uma familía ; e o segundo: direitos e obrigações
das pessoas naturaes e jurídicas em relação aos bens. Porém, pare
cendo á Commissão Revisora que ha deveres que transcedem o cir
culo das relações de família, foi o artigo modificado.

Não cabe aqui examinar essa asserção, mas simplesmente, si a
palavra dever foi ali convenientemente empregada.

A moral, a religião e o direito estabelecem normas directoras da
conducta humana. Deante das injuncções em que se traduzem essas
normas, emerge, na conscíencia do homem, - a necessidade moral

- -----------
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de açir de accôrdo com o preceito que lhe é imposto. Essa necessi
dade moral é o dever (ethico, religioso ou j uridico) .

E' assim que Leibnitz dizia que o direito é um dever, uma ne
cessidade moral; é assim que em todos os compendios de phllosophía
do direito ou de enoyclopedia juridioa se ensina que as idéas de
direito e de dever são correlativas; é assim que se diz que o dever
ethico é imperfeito, por não ser garantido por coacção externa, e o
dever juridico é perfeito, por ser provido dessa garantia (1).

Todavia em vez da expressão dever empregam muitas vezes os
escriptores a sua synonyma obrigação. « Esta lei universal do dever,
diz Kant ,(2), me impõe sem duvida uma obrigação ».

Refere-se o philosopho máximo ao seu celebre principio: « age
exteriormente de modo que o livre uso de teu arbítrio possa harmo
nisar-se com a liberdade- de cada um, segundo uma lei geral». Em
Herbert Spencer (3), leio as palavras que se seguem:

« Esta observação implica a conclusão tacita que não deixará de
produzir surpresa: o sentimento do dever ou da obriçaçãà moral é
transitorio e deve diminuir á proporção que a moralísação augmen
tal' », Fonseqrioe (q,) dissertando sobre o dever que, para elle surge
da lei da propria existencia, escreve: « é licito affirmar que a idéa
do dever e o sentimento da obrigação que delle resulta, são innatos
no homem».

Não são sómente os philosophos que estabelecem a indicada sy
nonymia, usando da palavra obrigação para traduzir uma idéa pura
mente ethica . São de lhering, no Espirito do direito romano (o), as
expressões que passo a transcrever: « Nunca os romanos preten
deram introduzir uma acção para fazer valida uma obrigação moral,
nem se contentaram com esta onde quizeram crear um vinculo juri
dico » (5").

(1) ESCHIBA,clI, Introtiuction á l'etude du droit, 2" ed., pag. 19 - 2-/.
<Sl (2) Blements metaphysiques de la doctrine du âroit, traâ, Barni, Paris'

-1853, p • 43. .
(3) La morale, trad , franceza , pago ifO.
(4,) Grande encyclopédie, v. b , deooi«,
(5) VoI. II da ed. hesp., p. 63.

, (5") Tolerem-se, todavia, em nota, mais estas citações. STOURZA. Les lois
(undamentales de l'univel's, 1891, p. 4,25 :de la líberté decoulent tons les droits
de l'homme, et de la [ustice , tons les deooirs,

SCHIA'rARELLA, I presupposti del diriito scientifico (p. 145). L'indivlduo re
vestíto de attttudine a diritto e a ilooeri riappa riva uno subjectem [uris ,

Coellu: da Rocha (Instituições § 228): Estando os conjuges ligados por
um laço Intimo ... necessariamente se hão de dar, entre elles, direitos e de.:.
veres; (§ 228). « A verificação deste estado, ou paternidade, e os direitos e
deveres reciprocas que delle resultam >I. (318). « Este dever de alimentar nasce
'da obrigação que lhes impoz a natureza».

(I '\

" I'
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E' natural concluir do exposto que nem o vocabulo dever é ex
clusiva propriedade da moral, nem tampouco a palavra obrigação está
inhibida de transpor ás fronteiras do direito.

Porém, ha no direito uma especialisação do termo obrigação que
não póde ser traduzida pela palavra dever. E' quando obrigação si
gnifica, no dizer do jurista romano, uinculuni jW'is quo necessitate
adstrinçimur alicujus soicendce rei (6), vinculo de direito que nos
constrange a dar, a fazer ou não fazer alguma cousa em proveito de
alguem que tem o direito de nol-o exigir. E' ainda aqui a obrigação

.uma necessidade moral de agir, mas de natureza especial, restricta.
Si, portanto, o projecto empregasse exclusivamente a palavra

vbrigações nos dous numeros da phrase destinada a determinar o
objecto do Codigo Civil, incorreria certamente na censura de ter
restringido o campo do direito civil a uma só de suas partes, a que
se occupa dos direitos de credito. Usando, porém, da palavra deveres
na primeira e da palavra obrigações na segunda, claramente indicou
que, além das obrigações de ordem economica, outras seriam reguladas
que se não prestariam normalmente a uma estimação pecuniaria.

Si das considerações abstractas passarmos á consulta dos mais
autorizados monumentos legislativos, verificaremos que a palavra
deveres tem sido empregada pelos legisladores para significar uma
certa ordem de impulsões determinadas pelo imperativo legal. .

Falle em primeiro logar a Constituição Federal Brasileira, art. 82,
paragrapho unico: .

« O funccionario publico obrigar-se-ha , por compromisso formal,
no acto da posse, ao desempenho dos seus deveres Ieqaes»

Deponha o Codigo Civil Portuguez que, em seus arts. 3 e 16,
falla sómente de direitos e obrigações, como sómente direitos e obri
gações vê nas relações entre marido e mulher. No art. 1.192, n. 4,
diz esse codigo: « Nos casos em que tenha de exercer, relativamente
a seus filhos legitimos ou naturaes que tivesse de outrem os direitos
e deveres inherentes ao poder parental.»

O Codigo Civil Francez, parte primeira, titulo V, capo VI, occupa
se des droits et deooirs respectifs des épou», segundo diz a inscrip
ção. O italiano não emprega expressões .differentes. Dei diritti e dei
dooeri che nascono da! matrimonio, dei conjugi fra 101'0, dei dü'itti
edei doveri dei conjugi risguardo a la prole; são as inscripções que
se encontram no cap. IX do tit. IV do liv, I.

Creio que não devo mais insistir sobre este assumpto. Oprojecto
quiz dar clareza ao pensamento empregando as duas palavras -

(li) Ins, 3, 13, pro Isto em portuguez e nas línguas latinas, pois em
allemão existe, entre outras, as expressões Vertragsflich e Allimentatiollspflich,
como se póde ver em Endemann, Einfuchning, vol, I, § 24, Il, 2, § 27. O Cod.
'Civil Allemão, artigos 1.601 -1.615, trata do Urucrhaltesptlicli; (dever de
-lilimentar),
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deveres e obrigações, e parece-me que o conseguiu sem resvalar em
vicio de elocução. E' possivel que também quizesse resolver a questão
de saber si a capacidade das pessqas juridicas se deve considerar
restricta aos bens como ensinava SAVIGNY ou se tem uma extensão,
m~&. ,

Sabe-se que esse ponto foi largamente debatido por occasião de
se elaborar o Codigo Civil Allemão.

Tendo dito o primeiro projecto que essa capacidade era sómente
patrimonial (selbstandige Vermoegen rechten und Vermoegenpflichten
zu haben), predominou a idéa contraria, por pensarem os juristas qu
algumas questões havia que tratar em relação ás pessoas juridicasj
questões que não eram propriamente de interesse patrimonial, com' ,
por exemplo, o direito ao nome, á constituição e á propria existenc a
desta categoria de sujeito do direito e outras ainda (7). Mas n: o
convem alargar excessivamente estas glosas que devem ser ligei as
para não perderem a sua natureza de glosas, e para não suppore os
malevolos que a discussão do actual projecto de Codigo Civil h de
gyrar sempre em torno de questões de lana caprina.

Em relação ao art. 4, foi aconselhado o accrescímo das pal vras
com vida que estão no projecto revisto como estavam no primãivo .
Houve, talvez, algum equivoco na condensação da discussão \~tVid~

sobre esta parte. . \ 'i

Ou tro accrescimo foi inequivocamente proposto: o de defi nir.se \
o nascimento com vida de accordo com o projecto Coelho Rodrigues.
Essa definição parece-me satisfactoria, mas perfeitamente inutil num
Codigo Civil: « Considera-se nascido vivo todo aquelle que foi expulso
ou extrahido do ventre materno e respirou o ar atmospheríoo » (citado
projecto , art. 4).

Perante a physiologia, o novo ser humano se deve considerar
como tendo vida independente daquelle que até então o trouxe nas
entranhas, quando penetrando-lhe o ar nos pulmões, se estabelece
uma circulação independente, do sangue, dentro do novo organismo.
Nada ha que objectar contra este ponto de vista physiologico, penso
eu. Mas, transportando-o para a lei, tiraremos todas as duvidas dos
casos em que ellas se puderem accumular ?

Evidentemente não, porque será uma questão de facto a provar,
si, realmente,houve a entrada do ar atmospherico nos, pulmões do
recemnascido , Nas cidades onde houver peritos, afinal a verdade
poderá ser scientificamente revelada.

Mas, no interior do paiz, os embaraços serão insuperaveis.

, (7) Consulte-se Endemann, Enifuerung um dos Studium des Gésetzbuch~

voI. I, § 43.

)
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Supponha-se uma creança que, desprendida das entranhas ma
ternas, já respirou o ar atmospherico , mas que, ao cortar-se-lhe o
cordão umbilical, por imperícia ou ímprudencía da assistente ou por
um caso imprevisto, succumbe poucos instantes depois de ter vindo ao
mundo. Physiologicamente foi um ser vivo; perante o dispositivo
legal em questão, é um sujeito que adquiriu direitos e que os
transmitte a outros com a sua morte. '

Mas, como se provará que se preencheu a condição estabelecida
pela lei? Pelo exame cadavérico, dir-se-ha. Perguntarei, porém,
ainda: e tal exame poder-se-ha fazer onde não existirem peritos?

Supponha-se que houve respiração, mas que antes da separação
completa, a creança morreu. Dever-se-há considerar nascida viva
para os effeitos civis?

Melhor é, me parece, deixar essas questões de facto, como fez o
Codigo Civil Allemão, para serem apreciadas em cada caso emergente,
segundo o modo particular por que se apresentarem. Esta é a solução
mais prudente, e tem ainda o merito de não emprestar a obrigato
riedade de um dispositivo legal a um principio de physiologia que
pode amanhã. ser modificado ou substituido.

II

Acha a Commissão da Faculdade Juridica de' Minas Geraes que
o numero dos incapazes foi muito reduzido pelo projecto, e pede que

. entre elles se mencionem o fallido, o insolvente civil e o prodigo .
A incapacidade do fallido é restricta exclusivamente aos inte

resses, direitos e obrigações da massa fallida (dec , 917, de 24 de
outubro de 1890, art. 17, § 3°). O fallido exerce o patrio poder e o
poder marital com toda a responsabilidade e autoridade inherentes a
essas funcções privativas do director da sociedade domestica: póde
casar-se, divorciar-se, estar em juizo tratando de questões que não
disserem respeito a interesses de massa (8), etc. Portanto, em primeiro
logar, a restricção de sua capacidade só apparece no direito com
mercial, e exclusivamente por este deve ser regulada; em segundo
logar, é assás restricta para que a salientemos na parte geral do Co
digo Civil.

A este respeito, escreveu Felicio dos Santos umas observações
sobre as quaes chamo a attenção dos seus illustres conterraneos. « O
fallido, diz elle, não é nem deve ser considerado incapaz dos actos da
vida civil; só lhe é interdicta a administração dos bens que possuia
ao tempo da abertura da fallencia emquanto não forem integralmente
pagos os credores. Ninguem dirá que o executado por divida civil c

(8) Veja-se MENDONÇA; Das fallencias, ns. 231 e segs.
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que não é commerciante, cujos bens todos são penhorados, torna-se
incapaz por esse facto.

Com a abertura da fallencia, verifica-se uma especie de penhora
dos bens do fallido. A funcção dos administradores da massa é liquí
dal-apara pagamento dos credores» (9). Collocou-se nesse mesmo
ponto de vista o codigo commercial chileno, dizendo no art. 130:
A declaração de quebra não priva o j'allido do ezercicio dos direitos
ciois, salvo nos casos expressamente determinados pela lei.

Em taes condições não era licito incluir o fallido, siquer entre
os relativamente incapazes de facto, na parte geral do Código, onde
não se trata de indicar todos os que soffrem uma restricção de sua
capacidade temporaria e especialmente limitada a certa classe de
bens; mas, somente, de declarar as incapacidades que se generalísam,
abrangendo os actos mais importantes da vida civil, e exigindo a in-

. tervenção de um representante legal.
Si fossemos apurar tal rigorismo e quizessemos timbrar de logicos

deveriamos incluir entre os incapazes tambem: 10, o marido, porque
não póde alienar bens de raiz sem a outorga uxoriana ; 2°, o pae,
porque não póde vender bens ao filho, sem annuencia dos irmãos
deste; 3°, a mulher, mesmo não casada, porque no systema do codigo
revisto, como no do direito actual, não póde ser testemunha testamen
taria. E assim outros, de tal modo que maior seria o numero dos
incapazes do que o dos capazes.

As observações que acabam de ser feitas em referencia ao fallido
applicam-se com mais propriedade ainda ao insolvente civil, pois que
a declaração de insolvencia é um modo de liquidação de effeitos mais
restrictos ainda do que a fallencia.

Que proveito teriamos nós de os declarar incapazes na parte geral
do Codigo? Não descubro.

Quanto á prodigalidade como causa efficiente de interdicção civil,
não escondi, nas Obseroações que acompanham o meu projecta ,que
as legislações contemporaneas formavam dous grupos, umas acceitando
-e outras regeitando essa causa de incapacidade. Parece-me que estas
ultimas traduzem melhor as aspirações do direito moderno: 1°, por
que se afeiçoam melhor ás noções de propriedade individual e de
autonomia pessoal; 2°, porque a liberdade pessoal só deve ser limitada
na medida do interesse publico, e, na hypothese do predigo, esse in
teresse está longe de reclamar tão violenta medida; 3°, porque a
exaggerada 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 cujos resultados não devem ser imprevi
dentemente contrariados pelo legislador moderno; 4°, porque não se
póde prefixar o máximo das despezas de um homem em proporção

(9) Commcntario ao projecto ele Cod. Civil, vol, I, pago 83.
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com os seus haveres, segundo as exigencias das circumstancias, e, si
fosse possivel, seria inconveniente essa fixação.

Um homem que sacrifica os seus bens na prosecução de uma idéa
cuja acquisição augmenta o patrimonio intellectual da humanidade,
ou alcança um melhoramento industrial de grande importancia, será
um prodigo ?

Dirão talvez que sim, no caso de seus esforços não conseguirem
mais do que preabrir o caminho por onde passarão outros mais tarde
triumphalmente; no caso de ser elle, como Cyrano de Berçerac, celui
qui sout!le et qu'on oublie. Si, porém, o seu labor persistente aplainou
todas as difficuldades até colher o fructo dourado da víctoria, o caso
é debenemerencia e não de prodigalidade. .

E por que não havemos de dar um passo mais nessa estrada do
antiliberalismo ? Ha homens que não tendo outros cabedaes possuem
uma intelligencia que, bem applicada, póde ser fonte de riquezas mais
ou menos consideraveís, segundo as circumstancias, ou, pelo menos,
teem robustos braços com que manejar os instrumentos do trabalho
manual. No emtanto, esses individuos fazem-se philosophos, sábios,
artistas, apostolos, pregadores de idéas humanitarias, propulsores da
caridade."

De1ísa direcção dada á sua actividade não auferem vantagens
economicas, salvo algumas excepções para os artistas em meios
propícios.

Si esses homens não tinham, podiam alcançar riqueza; portanto,
estão a reclamar um curador que os obrigue a exercer profissão mais
lucrativa, ainda que menos brilhante, mas conforme aos pequenos
interesses de seus parentes, embora menos favoravel aos summos
interesses humanos.

Devemos recuar deante dessas consequencias ? Melhor, então,
será não enveredarmos pela trilha que a ellas conduz.

Si, porém, a prodigalidade é manifestação de um accentuado des
arranjo morbido do espirito, então a interdicção se justifica, não pela
prodigalidade que é eííeito, e sim pela alienação mental que é causa.

A discussão havida a proposito do art. godo projecto mostra que
os illustres professores da Faculdade Mineira queriam que se manti
vesse a emancipação do nosso direito, e do francez , apesar de suas
conhecidas incongruencias, em vez da declaração de maioridade do
direito germanico ,

O filho-famílias emancipado e o orphão supplementado não
podem alienar os seus bens de raiz; mas, si forem commerciantes,
podem, no exercício de sua profissão, onerar e alienar esses mesmos
bens. Essa antinomia entre o direito civil e o commercial desapparece
com o disposto no art. go do projecto .

Não é, porém, esta a sua principal justificativa. A incense
quencia, por assim dizer, organica, a ausencia de homogeneidade do
proprio instituto é que exige a sua reforma. Os orphãos emancipados
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por effeito do casamento com assentimento do juiz são immittidos na
posse de seus bens de raiz, podendo delles dispor livremente aos
18 annos (Ord. 188, § 27); os supplementados, porém, antes dos
21 annos completos não gosam desse direito, no que são equiparados
aos que se casam sem autorização do juiz. O orphão "emancipado pelo
casamento não dispõe de seus immoveis antes dos dezoito ou vinte
annos, como acabamos de ver, mas do filho-famílias diz a Ord. 183,
§ 6, que os paes são obrigados a entregar-lhes todos os bens « porque,
segundo o estylo de nosso reino, sempre que o filho é casado, é havido
por emancipado e fóra do poder de seu pae. »

O filho demittido do patrio poder e, portanto, emancipado, si
antes dos vinte e um annos perder o seu progenitor, recahirá sob a
jurisdicção do juiz de orphãos « que deve fazer o competente inven
tario e partilha sem embargo da carta de emancipação. (TEIXEIRA DE
FREITAS, Consolidação, art. 205)).

Bem se vê que semelhante instituto está desprovido da coorde
nação harmoníca que caracterisa os productos sazonados da razão ju
ridica.

Por outro lado, essa preocupação pela propriedade immovel, em
uma época em que existem riquezas avultadissimas, nas quiJ,es' não
entra uma legua de terra ou um predio urbano, não tem a juStificação
que, em outros casos, facilmente se apresenta aos olhos do estudioso.

Todavia, o art. 9° do projecto não é uma innovação introduzida
arbitrariamente. Não somente responde. a necessidades sentidas na
pratica diária, como é uma evolução natural, organicamente realizada,
de principios latentes ou expressos em nosso direito civil. Para
provai-o, bastará lembrar que a idade de 18 annos foi a escolhida por
nosso legislador em diversas épocas: 1°, para entregar ao orphão ca
sado os seus bens immobiliarios j 2°, para ser concedida á mulher o
supplemento de idade; 3°, para o filho-famílias poder exercer o com
mercío , A declaração de maioridade do projecto não fez mais do que,
acceitando essa mesma idade como ponto de partida, tornar o instituto
da emancipação mais coherente comsigo mesmo) simplificando-o, des
envolvendo-o mais liberalmente, e dando-lhe uma feição mais con
sentanea com as exigencias da actualidade .

Não vale a pena demorar-me sobre a alteração proposta para o
art. 11. Diz o artigo: Si duas ou mais pessoas fallecerem na mesma
occasião, sem que se saiba qual.dellas morreu primeiro, etc.

Houve um. voto para a substituição desse artigo pelo art. 6° do
projecto Coelho Rodrigues, julgado mais correcto, apesar de ter sido
redigido em vista exclusivamente do direito successorio, o que só por
si deveria determinar a deslocação do dito principio para a parte es
pecial.

J "

;'
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Mas, afinal venceu a opinião dos que acceitaram o artigo com a
.simples substituição das palavras - sem que se saiba, por estas outras
- sem que sepossa provar.

Direi s6mente, sobre essa emenda, que o conhecimento, o saber
·é o resultado da prova que é pura e simplesmente um meio de alcançar
a certeza, isto é, o conhecimento exacto.

Passo em silencio pelas alterações propostas para os arts. 16 e 19,
por serem s6mente de palavras. Guardo o mesmo silencio deante do
'que se disse em referencia ao art. 20, porque a Commissão resolveu-se
a acceitar na integra o art . 20 do projecto primitivo- « mais prolixo,
porém, mais claro». Por motivo semelhante, devo calar as pon
derações que poderia fazer em relação ao art. 24.. Cabe melhor res
pondel-as aos illustres membros da Commissão Revisora.

Em relação ao art. 24, foram indicadas tres emendas, uma additiva
e duas suppressivas.

A Commissão da Faculdade Jurídica Mineira quer que se accres
conte aos casos de extincção da personalidade jurídica da sociedade
mais o seguinte: « quando não puder realizar o fim para que foi orga
nizada. »

Este caso, para merecer consignação á parte, deve não se con
fundir com o da insolvencia . Mas occorre, desde logo, perguntar quem
é o juiz dessa impotencia da sociedade, que deve resultar da falta de
meios ou da incapacidade administrativa dos socios ? Parece que s6
estes mesmos podem sel-o, e, então, o caso apontado inclue-se na gene
ralidade do primeiro numero do art. 26: « Quando a maioria dos
socios tiver resolvido sua dissolução .»

Realmente não ha na hypothese mais do que um motivo para O
socio pedir a dissolução da sociedade, razão por que a idéa apparece
no art. 1. 624. e não no art. 26.

As suppressões se referem ao n. 5 (decretação da dissolução
pela autoridade competente) e á ultima parte do n. 6 (reducção do
numero dos socios a menos de tres).

A primeira suppressão final reduz-se a uma economia de pa
lavras, porque a Commíssão Mineira propõe que o art. 27 do projecto
revisto seja substituido pelo art. 28 elo projecto primitivo.

A segunda deixou-me uma certa perplexidade no espirito, pois
não sei si houve intenção de fazer perdurar a sociedade, apesar do des
.apparecimento de todos os socios, o que importa uma evidente con
.traditio in adjecto, apesar do que se possa allegar com apoio no direito
romano; ou si de outra ídéaeru a emenda portadora.

Esta situação de espírito me impede de adduzir quaesquer pon
derações em favor do projecto, pois, correria o risco de estar esgri
mindo contra uma sombra. E, como o pensamento dos meus sabios
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collegas se ha de naturalmente aclarar no decurso do exame do pro~

jecto, não ha inconveniente em adiarmos a discussão deste ponto.
Ao terminar devo expressar meus sentimentos pessoaes de re

conhecimento por ter a Commissão da Faculdade de Direito Mineira
proposto o restabelecimento de alguns artigos do projecto primitivo',
mostrando assim não suffragar a opinião daquelles para quem, nescio
an audearn dicere , a Commíssão Revisora não emendou bastante por
deficiencia de tempo ou por outra razão menos acceitavel. - Clovis
Beoilaqua .

Ao Instituto dos Advogados

o projecto do Codigo Civil perante o Instituto
dos Advogados

I

A leitura da acta da 5a sessão realizada pela Commissão a que
o Instituto dos Advogados confiou o estudo do projecto de Codigo
Civil Brasileiro (1), suggeriu-me algumas ponderações, para as quaes
não me parece descabido solicitar a attenção dos competentes.

Os assumptos resolvidos nessa importante sessão figuram entre
os mais relevantes para a elaboração de um Codigo Civil. Taes são:
a) supprimir-se o titulo preliminar do projecto, que trata da pu
blicação, interpretação e applicação da lei, regulando especialmente
a solução dos conflíctos entre as leis nacionaes e as estrangeiras;
b) a substituição da inscripção do terceiro livro da parte geral;
c) a deslocação da prescripção , que a Commissão do Instituto dos
Advogados acha mal situada na parte geral.

Dizer sobre essas matérias quanto á sua importancia doutrinaria
exige, reclamaria talvez, um farto volume, tamanha é a cópia de
exemplos que poderiam ser invocados, e de opiniões divergentes que
poderiam ser trazidas á baila : Quero, porém, circumscrever-rne ao
essencial, porque os debates muito longos seriam improfícuos neste
momento.

Em relação á mutilação do projecto pelo desapparecimento de seu
titulo preliminar, creio que pouco devo dizer, pois até os indoutos reco
nhecerão, sem grande esforço mental, os inconvenientes da suppressão
proposta, contra a qual se levanta ainda a objecção formída vel

(i) Veja-se no JO?'1wl clá tknnmcrcia de 4 de julho, pago 3, cal. 4.
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da tradição, quer geral, quer local, pois todos os codigos civis con
sagram disposições semelhantes' ás que se encontram no titulo
preliminar do projecto em discussão, e os projectos anteriores se
guiram na esteira desses codigos.

Ninguem ignora que as providencias relativas á publicação
e efIeito das leis são de direito publico, mas por isso mesmo se apre
sentam nesse titulo preliminar, ou lei de introducção, que não
é parte integrante do Codigo Civil.

Toda a questão é saber si ha ou não utilidade em firmar os
principias ahi contidos, e penso que será difficil desconhecer, já não
digo a utilidade, porém a necessidade de quasi todos.

Quanto aos preceitos do direito internacional privado, seria
lamentavel incuria do legislador brasileiro si os desprezasse, e peccaria
contra as regras da boa classificação, si os fosse semeando ao longo
do Codigo, segundo se fosse apresentando a opportunidade. Com tal

I systema, não somente confundiriam os disciplinas differentes, como
são o direito civil e o direito internacional privado, o direito que
regula as relações de ordem privada dentro das fronteiras de um
povo com o direito que regula essa mesma categoria de relações,
mas tambem, depois de termos appensado a cada instituto a sua
facêta internacional, não saberiamos onde incrustar algumas dispo
sições que não poderiam ser desprezadas, nem se acostariam logica
mente a qualquer dos institutos de direito civil.

A norma geral que afasta a lei estrangeira, sempre que ella
offender á soberania nacional, á ordem publica ou aos bons cos
tumes, ao lado de que disposição do direito civil se haveria de pôr ?
A outra regra que manda applicar a lei nacional para regular o es
tado e a capacidade do individuo, onde é que se acantoaria ? E a que
manda supprimir a lei nacional pelo estatuto local, quando o individuo
não póde provar a sua nacionalidade?

Além de defeituoso, sob o ponto de vista da harmonia conceitual,
seria impraticavel, em um codigo, o systema a que alludo , Não po
deriamos, portanto, razoavelmente, fugir á necessidade de attendermos
ao direito internacional privado em uma lei de introducção ou titulo
preliminar ao Codigo Civil. .

Quanto á denominação do terceiro livro da parte geral dopl'O

jecto, direi francamente que a verdadeira orientação foi com seguro
criterio, lucidez e notavel concisão assignalada pelo Dr, Solidonio
Leite. E é tal a energia de irradiação que a verdade possue, que a
vemos rebrilhar através da espessa camada de erudição e de ra
ciocinios sobre ella arremessada pelo illustre presidente da Commissão
e do Instituto, cujo prestigio, conquistado pelo talento e pelo estudo,
muito influiu certamente para o resultado de que a acta, agora pu
blicada, nos dá noticia.

Não me era licito, por mais avesso que seja ás discussões, deixar
em silencio as razões que tive para organizar o projecto pelo modo

c. c. - Vol, rI 41
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que o fiz, na parte que mereceu a reprovação dos meus doutos col
legas do Institu to dos Advogados.

Nas relações de direito, a analyse distingue tres elementos:
(Jsujeito em favor do qual o direito existe; o objecto sobre o qual
o direito recahe ; e o vinculo que submette o objecto ao poder do
sujeito. A relação de direito é, pois, a expressão da situação jurídica
de uma pessoa em frente a uma cousa , Em sua mais alta genera
lização, em sua mais pura simplicidade, são esses elementos com
ponentes da de toda relação de direito. Esta generalização e simpli
cidade dão-nos a chave da construcção que Teixeira de Freitas
emprehendeu, julgando poder reduzir todo o direito civil a duas
grandes secções: direitos reaes e direitos pessoaes ; e toda a parte
geral da Consolidação a dous titulos: pessoas e cousas . Esta ultima
divisão impressionou muito agradavelmente a Raoul de la Grasserie,
que paz em confronto a Compilação Brasileira, como olle denomina ,i
a Consolidação, com o primeiro projecto allemão, que não havia des-
tinado uma secção da parte geral para as cousas .

Para que se dê o contacto entre a pessoa e a cousa e se en
gendre a relação de direito, faz-se necessária a intervenção de um
elemento estranho, a causa que determina a approximação ou o afas
tamento entre a pessoa e a cousa, creando, modificando ou extin
guindo a relação de direito (2).

Essa causa geradora das relações de direito é denominada facto
juridico, do qual SAVIGNY nos dá a seguinte definição: o acontecimento
em virtude do qual as relações de direito nascem e terminam (3).

Desses factos, uns são acontecimentos de ordem physica, aos
quaes a lei attribue effeitos jurídicos, como o nascimento e a morte
do homem, o docurso de tempo, o desvio do curso de um rio; outros
são acções humanas. As acções humanas, que teem influencia sobre
â creação e extincção dos direitos, umas vezes produzem effeitos
jurídicos independentemente da vontade do agente, outras vezes esses
effeitos são queridos pelo agente e garantidos pela lei (4). São as
acções desta segunda categoria que constituem os actos [uridices,
cuja caracteristica está na combinação harrnonica da vontade indi
vidual com o reconhecimento de sua effícacia por parte do direito
positivo.

Entre as acçõeshumanas, que produzem effeitos juridicos, sem que
os tivesse querido, determinadamente, o agente, ou sendo indiífe-

(21 A expressão - caw:a - é conforme as fontes romanas. Paulo (D. 50,
17 Ir, f59) diz: Non ut ex pluribus causis deberi nobis idem potest, ita ex
pluribus causis idem possit nostrum esse.

(3) Systema, § f Od. Apesar de ser conhecldissírna a definição do sábio
jur-iseonsulto alie mão, houve quem estranhasse a lnscripção do terceiro livro
da 'parte geral do meu projecto : do nascimento e extiucção dos direi tos.

(4) Endemann, Einfaehrung, I, § 37, n.

. \
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rente que os tivesse querido, estão, de um lado, os actos illicitos,
omissivos ou commissivos, e, de outro, certas acções licitas, a que
se prendem effeitos juridicos, independentemente da vontade do
agente, como sejam a fixação de domicilio, a especificação, etc.

Desta exposição se extrahem duas consequencias : a) devemos
dizer factos juridicos e não simplesmente factos; b) os factos jurídicos
que restam depois de excluidos os actos licitas e illicitos e o decurso
do tempo não se prestam a uma coordenação systematica:

a) devemos dizer - factos jU1'idicos e não simplesmente factos,
porque sómente os que engendram, modificam ou extinguem relações
jurídicas. cahem sob a apreciação do direito. Todos os outros acon
tecimentos, que se desdobram na immensidade do kosmos, desde
a genese dos astros até a cohesão mollecular e a associação das
idéas e dos sentim -ntos, se não determinam eíleitos jurídicos, pas
sarão por fóra da esphera do direito, e as regras deste nenhuma
palavra terão que lhes diga respeito.

Além disso, o facto somente opéra O nascimento de relações
de direito, porque a LEI assim o determina. Sem que esta
ligasse elfoito jurídico ao acontecimento realizado no mundo physico
ou no mundo moral, a relação de direito não seda por elle creada ,

Portanto, quando tratamos de factos em direito civil, necessitamos
de adjectival-o com o epitheto juridicos, para que a expressão tenha
o valor procíso e a exacção que são de rigor nas sciencias;

b) os factos juridicos, que restam depois de excluidos os actos
humanos e o decurso do tempo, não se prestam a uma coordenação
systematica ; e não se podendo em sua generalização ir além da. defi
nição e divisão; são naturalmente excluidos dos cocligos, onde essas
noções puramen te thooricas são inteiramente descabidas.

Supponhamos que, contra tudo o que até agora tem sido ensinado
pelos mais competentes mestres, possa O projecto, no terceiro livro da
parte geral, expor « a noção dos factos em todas as suas espocies, sob
todos os seus aspectos e com todas as circumstancias que os acom
panham», o digam-me os civilistas O que restaria para a parte
especial. Tanto se distenderia esse terceiro livro, que afinal consti-

r. tuiria , elle só, todo o direito civil.
E' fácil prcval-o , Destaquemos um facto j uridico . Seja, por

exemplo, o nascimento da pessoa. Encaremos esse facto j uridico, o
nascimento, sob todos os seus aspectos e com todas as circumstancias
que o acompanham, e havemos de examinar:

1.° Quando a pessoa se considera nascida, e se antes de nascida,
mas já concebida, será portadora de direitos, isto é, repetiremos, em
refcrencia a este facto juridico, o que anteriormente já deveríamos ter
exposto, quando tratámos de pessoa natural.

2.° O nascimento, corno consequcncia de justas nupcías ; o nasci
mento fora do matrimonio, mas por elle posteriormente legitimado;
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o nascimento illegitimo, e as consequencías que se prendem a essas
diversas circumstancias, isto é, a legitimação, o pátrio poder, a obri
gação de alimentar, a curadoria do nascituro, o direito heredí
tario, etc'."

3.° O nascimento determinando a restricção da liberdade de
testar conferida aos paes, reduzindo as liberalidades ou rompendo o
testamento,

Depoisdessa operação, a que ficaria reduzida a classificação das
relações de direito ? E. a operação não poderia restringir-se ao nasci
mento, haveria de considerar a morte, a ausencia, os diversos factos
que determinam a acquisição da propriedade, as relações obriga
cionaes e, emfim, todo o direito, pois que todos os direitos teem como
elementos geradores os factos jurídicos. Teriamos, depois dessa expo
sição, enrodilhado todosos phenomenos jurídicos, destruindo as divisões
logicas, e annullando a harmonia de construcção que faz do direito
civil um systema, poder-se-hia dizer um organismo,

Por isso, um dos mais profundos romanistas que teem illuminado
"as lettras jurídicas da Allemanha, Windscheid, nos ensina:"

Nem todos os factos juridicos exigem E ADlIflTTElII um modo geral
de exposição, como aqui é possivel e licito fazer. A um tal modo
geral se devem submetter SÓMENTE os seguintes factos jurídicos :

1. 0, os actos juridicos ;
2°, os actos illicitos :
3°, o decurso do tempo», (5)
Por isso o Codigo Civil .Kllemão, synthesedas cogitaçõesde mestres

eminentes, fructo ela mais elevada cultura juridica, não se occupa, na
sua parte geral, sinão dos actos juridicos e do decurso do tempo, re
servando até o acto illicito para a parte especial. E isto não aconteceu,
porque no preparo dessa admiravel creação legislativa tivessem in-

"tervindo « homens praticos, industriaes e commerciantcs, estranhos á
sciencia do direito», Já no projecto primitivo, elaborado por uma
commissão de profíssionaes escolhidos entre o que a sciencia do direito
podia offerecer, na Allemanha, de mais notável, e no seio da qual
rutilavam os nomes universalmente conhecidos de Pape, Roth, Plank
e Windscheid, já no projecto primitivo essa era a orientação. De factos
juridicos que não sejam actos e decurso de tempo não se diz palavra,

O nosso inclyto jurisperito Teixeira de Freitas, que pretendeu,
segundo se allega, sahir desses moldes rigorosamente scientificos, não
articulou sobre os factos sinão a sua definição e divisão, como se póde
verificar lendo os arts. 431-444 do seu Esboço, definição e divisão,
que melhor cabem em um livro de" dout.rina do que em um
codigo, e que talvez o grande jurista eliminasse do seu trabalho,

(5) Pand, § 68,
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quando lhe tivesse de dar a fórma definitiva, pois todos sabem que,
no pensamento do autor, o Esboço ainda não era o projecto.

Antes de se occupar dos actos juridicos, dedica Teixeira de
Freitas alguns paragraphos ao erro, ao dólo e á oiolencia / m~s nin
guem ignora que esses vícios da vontade apparecem somente sob a
feição de modificadores de actos humanos, e nem o exímio jurista
patrio affirma cousa differente ,

Concluo do exposto, que bem acertado andou o pl'ojecto actual
nesta parte, seguindo a lição da sciencia allemã, de que .Teixeira de
Freitas se fizera também discipulo, e tendo deante de si, por modelo,
O. Codigo Civil Allemão, que aliás não copiou servilmente. Pedir inspi
rações a um livro não é copiaI-o, é extrahir delle a experiencia e a
doutrina precisas para a solução dos problemas que se teem deante
dos olhos.

Examinemos agora a questão da prescripção,

II

o decurso de tempo, quer sob a forma de prazo, quer sob a de
prescripção, deve ter ingresso na parte geral do Codigo Civil, porqu~
é um facto jurídico que influe sobre o nascimento e extincção de
numerosas relações juridicas e póde ser submettido a certas regras e
preceitos geraes.

Nenhuma impugnação soffreu a inclusão dos prazos na parte
geral do Codigo Civil j mas, quanto á prescripção, disse o preclaro
Dr. Bulhões Carvalho, como si fosse um principio nascente, uma
questão vencida sobre a qual não valesse a pena volver os olhos, que
« na sua fórma acquisitiva faz parte do direito das cousas e na sua
fórma extinctiva faz parte do direito das obrigações». Parece que
somente se desviaram dessa rotina o Codigo Civil Allemão e o actual
projecto, que o imitou. I

Infelizmente, porém, neste, como em muitos outros pontos de.
doutrina, a j urisprudencia está muito longe de ter alcançado aquella
fii'idez deprincipios das sciencias que já completaram, definitivamente,
u cyclo da sua evolução.

O logar destinado á prescripção, nos códigos e nos tratados de
direito civil, tem variado extremamente. Podemos destacar, a respeito,
cinco systemas diíferentes : .

a) O Codigó Civil Francez, o italiano, o hespanhol, o chileno, o
argentino e o boliviano relegaram a materia da prescripção positiva
e negativa para o fim de suas disposições, como si fosse o natural
remate dellas, a chave da abobada que fechasse a vasta construcção
legislativa que elles representam;

b) Outros codigos, como o portuguez, o uruguayo, o mexicano
e o peruano, acompanhados pelo projecto Felicio dos Santos, inter-
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calaram li prescripção propriamente dita e a usucapião entre os modos
de adquirir o dominio;

c) Um terceiro systema expõe a theoria da usucapião como um
capitulo do direito das cousas e da prescripção corno um aspecto do
direito das obrigações. Não sei se algum codigo civil hoje o adopta,
mas vejo que as Consolidações, de Teixeira de Freitas e Carlos de
Carvalho, o puzeram em pratica, que ° senador Gonçalves Chaves o
defendeu com grande cópia de saber, no Senado Federal, em 1896, e
que alguns civilistas o justificam; .

d) O projecto Coelho Rodrigues e o Codigo Civil Japonez expõem
a prescripção liberatoria e acquisitiva na parte geral;

e) O Codigo Civil Allemão, seguido pelo projecto brasileiro em
. discussão, destaca a prescripção da usucapião, desenvolvendo a pri

meira na parte geral e reservando a segunda para o logar em que
teem de se pôr em relevo os modos de adquirir a propriedade. Talvez,
porque nossa educação jurídica é principalmente feita em livros fran
cezes, causou certa estranheza este modo de resolver o problema da
classificação do Instituto Jurídico, que agora temos em vista. No em
tanto, antes de sobre elle nos chamarem a attenção o projecto de
Codigo Civil Allemão e, mais. tarde, o proprio Codigo, já o assumpto
era tratado exactamente por essa fórma em ROTH (System) , que dis
cutia a prescripção na parte geral (vaI. I, § 87) e a usucapião na
parte especial (vol. IlI, § 249) ; em WINDSHEID (Pand.), que expunha
a primeira na parte geral (§§ 105-113) e a segunda na parte espe
cial (§§ 175-183); em CHIRONI (Ist. §§ '105 e 138) cujo systema é o
mesmo, e posso dizer que em MAYNS (Dl'oit romaini, para quem a
prescripção é apenas modo de extinguir a acção (§§ 58-61) e a usu-

.capião (§ 98), modo de adquirir a propriedade, pois aquella encontra
espaço no quinto titulo do livro primeiro, que se annuncia como des
tinado a desenvolver - noções gemes epreliminares, - e esta appa
rece no livro segundo, que se occupa - dos direitos reaes .

O que ahi fica exposto é sufficiente para se conhecer que estamos
deante de um systema largamente seguido, justamente na terra em
que as perquisições da sciencia do direito são levadas mais longe~ e
onde mais cuidadosamente se apuram as questões de methodo e
systema.

Pedirei, não obstante, a um escriptor estimadissimo, ainda um
argumento em prol do systema a que se filiou °projecto de Codigo
Civil Brasileiro. Endemann (i), depois de apontar °que ha de commum
entre as duas fórmas da prescrípção, e o que é especial a cada urna
dellas, accrescenta : .

« Por isso na nova Iitteratura do direito commum, já desde Sa
vigny (Systema, voI. 4, § 178 e voI. 5, § 277) são duas espécies

(i) Einfuchcung , I,§ 90, nota I.
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(2) Processo Civil, I, § 15.
(3) Endernann , loco cit , , nota 7;

cuidadosamente separadas. O Codigo Civil- alliou-se francamente
esse precedente .»

Continuando, informa-nos o erudito jurisconsulto que a doutrina
do Codigo Civil Allemão foi bebida, principalmente, em Windsheíd,
com a qual manda conferir o que disseram Regelsberger, Demburg,
Waechter, Unger e Brettner ,

Mas, essa opinião não é somente a vencedorapelonl1mero e pelo
valor das autoridades; é a que mais racionalmente se desprende dos
conceitos fundamentaes da sciencia.

Todo o direito, disse-o uma vez o excelso lhering, é- U1n interesse
que a lei proteqe: Esta concepção. perfeitamente correcta,
samente exacta, aponta-nos como devendo existir no .direito: primeiro;
uma parte nuclear, que é o interesse; segundo, um tegumento
tector, revestindo esse interesse, para transfígúral-o o mnuxo
finalidade social, e para defendei-o das injustas aggressões.

Essa interferencia da sociedade, em garantia do interesse
categoria de direito, faz-se sentir principalmente pela acção de
direito provido, acção que, neste sentido, foi com uma
energia de expressão definida por João Monteiro (2) -- a
propria a cada direito de se affirmm'· P01' meio de força "UL;~UI'.

Pois bem, a prescripção (extinctiva) fere esse elemento m'lntRf'.tcll'
conferido pela sociedade ao direito; inutiliza a garantia
e deixa de subsistir do direito somente, e isso nem sempre, o elemento
inutil, inefficaz do interesse; cerceia o que no direito constitue
força especifica - a realisabilulade, .

. Si a prescripção (extinctiva) atrophia o direito, privando-o
acção, e si esta não é attributo exclusivo dos direitos de v1 vUlL'U, uv.....voJ

mutilar-lhe o conceito, si a encerrarmos no apertado
das obrigações. Parece-me isto meridianamente claro.

O conceito da acçãu é geral, como o do direito, pois que a
uma elas faces por que o direito se apresenta; portanto, é na parte
do Codigo Civil que devemos considerai' como desapparece,
titular de um direito, a faculdade de reclamar elo Estado assegure
a activídade desse mesmo direito.

E' certo que nem todos os direitos se extinguem pela prescrípção,
Refere-se ella, naturalmente, aos direitos patrimoniaes, que
prehendem os reaes e os obrigacionaes. Della se excluem os que
cedem das relações de família, sempre que se trata de firmar um
de direito em correspondencia com ellas (3). Todavia, alguns direitos
que provêm das relações de familia, por não serem da
dicada , consideram-se prescriptíveís , como são, por exemplo,
pedir alimentos (projecto revisto, art. 216), o de pedir a 'annuílação
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casamento iprojecto cit ., arts. 273 e segs.); e o de annullar os actos
que a mulher praticar sem autorização do marido, ou que este exercer
sem outorga uxoríana, quando essas formalidades habilitantes ·forem
exigidas (pl'ojecto cit ., arts. 318 e 321).

Ora, si a prescrípçao vae ferir direitos que, segundo a classificação
acceita, se distribuem por todas as secções em que se divide a parte
especial do Codigo Civil, como acabamos de ver em relação aos direitos
da família, das cousas e das obrigações, e poderiam essas indagações
se estender aos direitos das successões, onde desde logo se encontraria
a acção prescriptivel de petição de herança, é irrecusavel a necessidade
logica de abrir-se espaço para a prescripçao (extinctiva) na parte geral.
Contém: ella matéria de applícação commum, e não acharia logar con
veniente em nenhum dos livros da parte especial.

. O mesmo se não póde dizer da usucapião, cujo offício é, parti
cularmente, consolidar a propriedade do objecto material, pacificamente
possuído por UIn determinado espaço de tempo.

Portanto, de todos os methodos imaginados para a exposição da (
theoria de prescripção, quer nos códigos civis, quer nos livros de
doutrina, o que tem por si a logica jurídica, o rigor dos princípios e
uma tradição melhor autorizada é o adoptado pelo projecto do Codigo
Civil Brasileiro (4).

Em favor delle podiam ser ainda allegadas considerações de ordem
histórica, visto como os institutos alludidos nasceram em épocas di
versas e por modo differente se desenvolveram no direito romano e
no germanico ; podiam ser recordadas outras noções de ordem dou
trinaria, pois que, o pagamento da obrigação prescripta não autoriza
a repetição; mas creio que, para os entendidos que estiverem de Ma
fé, já disse bastante, e para os que estiverem de má fé, todo esforço
será baldado.

III

Embora acompanhando, com o maximo interesse, a demorada
analyse que do projecto do Codigo Civil está fazendo aCommissão do
Instituto da Ordem dos Advogados, não pretendo oppor immediata
contestação a todas as emendas por ella propostas, que me pareçam
inacceitaveis.

Hão de me permittir, todavia, os conspícuos representantes da
quella benemerita associação; que, uma vez por outra, vá levantando os
meus reparos aos seus ensinamentos. E melhor será que os faça pela

. (4) Com elle mostrou-se de accór.lo o DI'. Duarte de Azevedo em seu pa
recer, pago 6, onde Sl~ lê : « Merece-me francos elogios a colloeação da pre-
scripção das acções na parte geral do Codígo.» •

;,
)

\.
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imprensa, do que na confabulação intima a que com extrema gentileza
me convidaram os distinctissimos confrades . '

Direi hoje sómente da incorreccão ou contrasenso que enxergaram
alguns na locução nasce?' com vida, de que usa o projecto revisto
(como fizera o primitivo) no seu art. 4, que assim dispõe: « A per
sonalidade civil do ser humano começa do nascimento com vida,
mas, desde a concepção, a lei garante os direitos eventuaes do
nascituro» .

As palavras finaes da primeira phrase do artigo transcripto visam
clara e principalmente afastar a viabilidade do numero dos requisitos
necessarios para que o individuo que acaba de vir á luz se considere
pessoa. Desde que o ser humano venha ao mundo com vida é pessoa,
é sujeito de direito segundo a doutrina acceita pelo projecto . Si essa
vida tem vigor para se prolongar, si vem blindada para resistir aos
elementos adversos, ou si está irremissivelmente condemnada a des
apparecer em um breve espaço de tempo, não procura saber o sys
tema do projecto . Basta que o ser humano tenha nascido com vida,
para lhe serem attribuidos direitos; a duração dessa vida não interessa
ao dito systema; não quer elle decidir do futuro, ainda que arrimado
em .sentença de peritos.

São de tal modo indispensaveisas duas palavras censuradas, que
o illustre Dr , Fabio Leal teve de empregal-as, a contra-gosto natu
ralmente, pois que as repelle . « Para o reconhecimento desses direitos
{são palavras de S. S. concluindo a excepção de uma theoria em que
estamos de pleno accôrdo), até o facto do nascinwnto,.embora possa
esse, conforme venha o féto á luz com vida ou sem ella, determinar
modificações ulteriores e muita importancia de direito successorio .»
Eis ahi o nascimento com e sem vida.

E por mais que se affirme o contrario, o valor das alludidas ex
pressões na clausula a que se prendem é manifesto.

Supponha-se que uma criança veiu á luz e viveu durante vinte e
quatro ou quarenta e oito horas, extinguindo-se depois desse reduzido
espaço de tempo, por falta de vitalidade, por ser invlavel , Ainda que o
interprete julgasse que o inviavel é um cadaoer C01n apparencia de
vida, poderia, em boa consciencia, declarar que tal criança não nas
cera com vida? Poderia affirmar que a criança figurada nascera sem.
vida? Não, absolutamente, não.

O que seria licito asseverar, como expressão dê sua convicção, era
que essa creatura tinha uma vida apparente, como quem dissesse
uma vida ephemera. Tudo quanto excedesse a essa affirmação não
poderia ser acceito como exacta manifestação de boa fé. Portanto, as
censuradas palavras teem este effeito: resolvem a questão da viabi
lidade, rejeitando-a de entre os requisitos da capacidade civil.

O elemento de clareza que ellas trazem serviria de excusa á in
correcção que contra ella se allega, si tal incorrecção existisse. Mas,
que não existe é facil provar.
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1°- Em face do direito romano

Innumeras são as vezes em que os jurisconsultos romanos usam
de expressões correspondentes. Nessa invocada lei 3, Cod. tit. 30,
deparam-se as palavras: - si vivus natus esset; - si vivus perfecte
natus est;- si vivus ad orbem tatus processit. .

Paulo, no fr . 129, D. 50, 16, exprime-se por este modo: Qui
mortul nascuntur neque nati neque procreati oidentur; quia nunqumn
liberi appellari potuerant, O mesmo jurisconsulto, nas suas Recepte
Sententia, IV, 9-1, -usa de uma adjectivação ainda mais frisante:
dummodo vivos et plenitemporis pariaru:

Eis ahi, sem que seja mister emprehender mais demoradas buscas,
as aureas fontes romanas fallando de nascidos vivos e de nascidos
mortos.

• ~o _ Em face dos codigos modernos

O Codigo Civil Portuguez, art. 110, falla por este modo: « Só é
tido por filho, para os effeitos legaes, aquelle de quem se prove que
nasceu com vida, etc. » .

No Codigo Civil Argentino, art. 66, n , 1, Icem-se estas palavras:
« Si cl hijo no naciera vivo»; e no art. 70, estas outras: « Esos derechos
quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno ma
terno nacieren con vida, aunque que fora por instantes despues de
estar separados de su madre » .

No de Zurich, art. 9°, tomam esta fórma os dizeres: « O filho no
seio materno, na supposição de nascer com vida, etc. (Das Kindin der
Mutterleibe hat, unter der Voraussetyung, dasses lebendig geboren
werde, etc.)». (1).

3° - Em face dos liuros da doutrina

Consultando, em primeiro lagar, o grande romanista do começo
do seculo passado, o insigne Savigny, fornece-me elle esta phrase:
« Segundo o dito principio, os filhos nascidos mortos se reputam vivos
para os effeitos da isenção da pena imposta á mãe », (2) r,l

Si ha nascidos mortos, haverá também nascidos vivos. E isto
mesmo nos diz o mestre: « O infante deve não somente nascer oico,
mas tambem viavel >l; « para que o infante nasça vivo, vemos que a.
experiencia nos ensina que o nascimento pode verificar-se, etc. », (3)

(1) Veja-se ainda o Codigo Civil'da Luiziana, art. 917: - (la existencia do
fílho.. nascido vivo, etc. li.

(2) Systema, § 61, p, 277 da ed , hesp,
(3) Systema, Appendice m.
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Mayns escreve: « Pour qu'un individu puisseavoir la qualíté de
persona, il faut qu'il soit né vivant et né homme (4).»

Planiol, determinando as condições da personalidade, enumera:
« 1. 0. L'enfant doit naitre vi vant. Par suite, l'enfant mort-né ne compte
pas comme une personne, etc. (5). »

Chironi, sobre o mesmo assumpto, diz: « é pure necessario che
sia nato vivo, ne si richiedono forme speciali con sui la vita sia ma
nifesta, essendo sufficiente ogni atto che l'attesti i nati morti, etc. (6).»

Windscheid tambem escreve, segundo os seus traductores italia
nos: « Perche ció avenga occorre che il nato abbia figura umana, sia
vivo e non un aborto (7) »,

Endemann (8) commentando as expressões de que se serve o Co
digo Civil Allemão, art. 1.: ( - «A capacidade [uridica do homem co
meça desde que está completo o nascimento», mit der Vollendurg der
Geburt), diz que taes palavras « não significam sinão que a criança

~ adquire uma existencia independente da de sua mãe, depois da con
clusão de todo o acto do nascimento »; e, continuando as suas conside
rações, accrescenta que a ímportancia desse ponto de vista decorre de
que sómente se póde tratar do nascimento de um ser humano vivo
(nur vou der Geburt eines lebenden Menschen die Rede sein kaun),

Gianturco (9) ensina: I presupposti de fatto per lesistenza della
persona física sono la nasci ta, la vita e la vitalitá.

Coelho da Rocha (10) usa destas palavras: « Reputa-se incapaz de
viver não só 1°, o féto, etc .. como tambem 2°, o abortivo, isto é aquelle
que nasceu vivo, mas antes do periodo sufficiente da gestação, etc.

Além destes escriptores, de Teixeira de Freitas, quer rlo Esboço,
quer na Consolidação (11), e de Nabuco (12), muitos outros civilistas
dos mais brilhantemente reputados, entre nacionaes e estrangeiros,
não trepidaram em estampar nos seus livros a expressão que delles
seria inexoravelmente relegada, si porventura lhes viesse ella marear
a limpidez castiça da technologia, e refulgencía da nomenclatura con
sagrada.

(,\,) Droit l'omain I, § 10.
(5) Traite I, n. 348.
(6) In stituzione § 2;;.
(7) Pnd. todo F. e Benya, § 52.
(8) Einjuo1trung I, § 23. n.
(9) Instituzion § 7 A.
(10) Instituições § 56, escnotio ,
(fi) Esboço, art. 57 n. 2 (não nascer 'Vivo); Consolidação, nota (i) ao art. 1

(nasçam vivos).
(12) Projecta, art. ia8 (nascerem com vida).
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Si me fosse permittido entrar em outros recintos scíentificos, eu \. ;:)
appelIaria ainda para a medicina legal e para a demographia , Forçoso,
porém, me será deter-me respeitoso ante as muralhas intransponi-
veis que vedam o accesso aos profanos e contentar-me: a) com esta
definição de Tardieu : « Ser viavel é ter nascido vivo, ter vivido uma
vida differente da vida fetal e apresentar um desenvolvimento e uma
conformação não absolutamente incompatível com a continuação da
vida» (13); b) e com a recordação de que as estatisticas dos nasci-
dos mortos teem uma importancia especial, que os demographistas ás-
signalam muito cuidadosamente (14).

Não creio, entretanto, que fosse de indeclinavel necessidade mais
este testemunho. O que disseram os juristas é suffíciente para reves
tir a expressão censurada de uma couraça impermeavel.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 1901. - Clovis Bevilaqua.

Ao Dr, Coelho Rodrigues
I

A. Revista de Iurisprudencia constituiu-se o escoadouro por onde
se vão canalizando as hostilidades que o novo projecta do Codigo Civil
Brasileiro teve a desventura de suscitar. Mal se recolheu o Sr. Torres
Neto, veio pressuroso occupar-lhe o logar o preclaro Sr. Dr. Coelho
Rodrigues (*), cujas investidas são muito mais perigosas, porque a sua
competencia em matéria de direito civil está solidamente firmada em
documentos valiosos. No futuro, quando os curiosos da historia do di
reito patrio procurarem estudar o conflicto que as idéas e, mais tal
vez do que ellas, os sentimentos, travaram em torno da tentativa de
codificação realizada sob os auspicios do Governo do illustre Sr. Dr ,
Campos Salles, é na Revista de Jurisprudencia que hão de deparar o
reducto das animosidades.

No artigo agora editado, proemio de uma serie que promette
ser longa, ainda o estudo do projecto não apparece, mas sim o lado
pessoal, o aspecto anecdotico que teem todas as producções do en-
genho humano, todos os acontecimentos da vida social. Não é de /.. "I

(I3) Apud Lacassagne, lIfédicil'le [udiciaire, 1886, p. 553.
(14) Majobana-Catalabíano, La statistica; ns, 260 e segs.

(*) Menos um discursei do illustre Dr , Aquilinodci Amaral, o qual não
pude encontrar na occasíão, .

Capital Federal, :12 de julho de :1.901. - A. Coelho Rodrigues.

- I.
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estranhar o tom em que foi dirigido este artigo introductorio, pois é
conhecida a irresistivel tendencia do douto jurisperito para polvilhar
os assumptos de que se occupa, por mais abstractos que sejam, com
esse condimento anecdotico que constitue o mais picante attractivo
de seus escriptos, aliás apreciáveis por muitos outros titulos.

Não acompanharei o Sr. Dr . Coelho Rodrigues neste esmiuçar
de varias, artiguetes inedictoriaes, visitas e conversas particulares.
Os que leram as minhas Observações ao projecto de Codigo Civil
bem podem avaliar o constrangimento com que entro neste debate,
tendo de enristar com um homem, cujos meritos de jurista alli enal
teci e ainda aqui desassombradamente reconheço, de cujo projecto
muito aproveitei, segundo lisamente declarei, e a quem devo a dis
tincção de referencias em excesso honrosas. Iria augmentar o meu
constrangimento si me fosse enredar por esses meandros em que se
compraz a veia sarcástica do meu douto censor.

Todavia, ha um facto não exposto claramente, mas que se deixa
vislumbrar por entre as linhas, em relação ao qual sou forçado a
quebrar o meu proposito. E' o que se refere á, minha escolha para
a empreza, entre todas escabrosa, de preparai um projecto de Codigo
Civil para o meu paiz , escabrosa não tanto pelas díffículdades de ela
boração, que são immensas, quanto pelas contrariedades que lhe
fazem séquito. Destaco, porém, o que o Sr. Dr , Coelho Rodrigues in
sinua, sómente para dar-lhe testemunho publico de meu reconheci
mento, uma vez que o não pude dar de viva voz, por ignorar a parte
que S. Ex. diz ter tido em minha nomeação, reconhecimento tanto
mais rigorosamente devido quanto entre nós não existiam, a esse
tempo, sinão essas relações puramente intellectuaes que se estabe
lecem atravez da leitura de livros e outros escriptos, sem o conhe
cimento pessoal dos respectivos autores.

Cumprido este dever, entrarei no capitulo das inorepações. A
mais forte é a de incorrecção de linguagem, de estylo arrevezado .
Depois que o conselheiro Ruy Barbosa, com a alta capacidade que
todos lhe reconhecem, affirmou em um artigo d'A Imprensa que me
faltava a sciencia da linqua, a cernaculidade, a casta correcçâo do
escrever, não ha quem se não julgue autorizado a castigar-me, sem
misericórdia, pela profunda e invencível ignorancia que revelo dos
mysterios da linguagem.

O grande estylista e castiço escriptor das Cartas de Inglatc1'1'a,
que soube arrancar do portuguez vibrações novas, de exquisito sabor '
e extraordinaria energia, cujo talento de expressão tem surtos geniaes
que mais resaltam ainda pela aprimorada correcção da phrase, podia
sentenciar como juiz, e· a mim não me restava mais do que esfor
çar-me por obter depois mais benigna sentença. Aliás muito benigno
commigo foi o eminente escriptor, emittindo, sobre minhas aptidões,
conceitos que me poderiam ensoberbecer, se eu não conhecesse melhor
do que elle a pequenez de meu valor mental. Foi-o nesse mesmo
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artigo d'A Imprensa, que vai servindo a outros de clava para abater-me;
foi- o mais tarde apreciando a mensagem do iIlustre Presidente da
Republica; e o foi, por fim, invocando a minha desautorizada opi
nião, em apoio da sua, em um parecer juridico que por ahi corre im
presso.

Mas os que não dispõem dos dotes que abrilhantam a individua
lidade litteraría do conselheiro Ruy Barbosa, os que escrevem com
tibieza igual á minha, os que, como eu, manejam desajeitadamente a
língua de LATINO, e não tiveram tempo para se saturarem sufflcien
temente das rigidas normas formuladas pela ruvinhosa casta dos

. grammaticos, esses deviam ter para commigo, ao menos, as compla
cencias do colleguismo .

E não estariam em má companhia, podem crer. Montesquieu
não primava por sua submissão aos preceitos do vernaculismo . e só
mente a supereminencia de seu espírito o desculpava desse defeito
aos olhos sagazes de Voltaire.

Lamartine, Alencar e Eça de Queiroz foram accusados pelos
Aristarchos do tempo de se terem mais de uma vez desviado do for
malismo grammatical. Identica censura fizeram a Theophilo Braga e
não sei a mais quantos distinctos homens de Iettras.

E, si merece escusa uma ignorancia que não recalcitra quando a
desvelam, lembrarei, como attenuante em meu proveito, que não. é
extraordinario claudicar-se no escrever a forte e harmoniosa lingup.
que nos herdaram os portuguezes, quando se vê que o próprio
Camillo, « cujo exemplo faz canon em assumptos de linguagem», no
dizer de Manoel de Mello, foi certa vez criticado por ignorancias
linguisticas (1); quando a erudita Academia de Lisboa anda em
apuros para uniformizar a tão vacillante orthographia portugueza, e
ainda não sabe se deva mandar escrever mulher 011 molher, á moda
antiga; quando o próprio nome de nossa patria - Brasil - offerece
delicioso pabulo ás sapientissimas discussões dos orthographistas;
quando os lexicons são tão mal reputados. A crermos no que dizem
os entendidos, Roquette dormita a miudo, Domingos Vieira foi detur
pado pela intervenção de estranhos, Lacerda e Moraes não apresentam
a necessaria exacção nos termos, Aulette dá cincadas, e assim os
mais.

Do proprio Antonio Vieira, o indefectivel, diz-nos Latino Coelho,
que enriqueceu a lingua de palavras e modismo que João de Barros
houvera taxado de contrarios á vernaculidade, como elle a ehtendia e
praticava.

Bem se vê que não necessitamos de pedir consolo ao cruel dia
gnostico que contra o grammaticalismo proferiu Pompeio Gener (2),

(i) Boliemia do espirito, Porto, i886, pago 330.
(2) Litteraturas ma/sanas, Madrid, i804-, O. L

,(

I I
,;



com quem não parece estar longe de concordar o excelso Ihering (3),
um admiravel mestre da palavra escripta, este ultimo. Estamos em
boa sombra.

Felizmente, os peccados que agora se me attribuem talvez não
sejam, em um livro de doutrina, como é o Direito da familia, onde
os foi restolhar o illustre censor.

1 .o A primeira expressão que recebe a nota de incorrecção não
sei que tivesse jamais sahido da minha penna: - vedação prohibi
tioa . Reli o capitulo do Direito da famiiia, referente a impedimentos,
e lá não vi a palavra prohibitioa ligada a vedação em relação attri
butiva. Não me accusa a consciencia desse pleonasmo escusado e
feio, só imaginável para substituir-se a expressão classica - impedi
mento impediente,

2. o Eurithmia do direito, Esta expressão, tomada por empréstimo
á architectura, para indicar a harmonia do conjuncto, o feliz accórdo
das proporções ele uma construcção, é hoje corriqueira em livros que
andam pelas mãos elos estudantes ele lógica e de philosophia do direito,
como se póde ver em COGLIOLO, Filosofia del diritto prioato, pag, 135
da ed , Barbera ,

3, o Italiota é palavra que ANTONIO ENNES não achou indigna de
sua penna elegante, acostumada a menelar com maestria a lingua de
seus avós (l~), e cujo emprego Adolpho Coelho autoriza (A !ingua
portuçueza, Porto, s. d., pago 54).

4-. o Tronco ancestral. A palavra ancestral foi empregada por
Camillo, um purista que de si mesmo dizia ser « um formalista, um
grammatico com pruridos de rhetorico » (5). Não tem, pois, proce
dencia o reparo.

5. 0 Consorciar-se é casar-se, pela inelutavel razão de que con
sorcio é casamento, segundo a lição elos diccionarios mais vulgares.
E, se dizemos divorciar-se, para significar que se rompe a união con
jugal, não é demais dizer consorciar-se, para siguifícar que essa união
se firma.

6, o Pojar, dissimil, teleologia, maquia são termos correntes nos
lexicons, como acabo de verificar no Aulette e no Vocaõulario de Al
vares Marques

7. o Dotalicio, como substantivo, esta em Loureiro, no conheci
dissimo Loureiro (Direito Civil, § 173) e no Diccionario etymologico,
de Adolpho Coelho.

S, o Morbose e cenoqenese não são palavras estranhas a quem
haja compulsado li vros de biologia.

(3) I?Spil'itu âe; derecho romano, I1I, n , 45, pag . H7.
(4) Ver Historiá Unive1'salde Cesar Cantu, reformada e accrescentada

por A. Ennes, voí. Il, pags , ~:H, 536, eLC,

(5) Ver tJohemia do espirito, ed. cít., pago 216.
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9. o Licença, por dispensa de impedimento, empreguei, que me
recorde.. uma vez, pelo modo seguinte (Direito da familia, pago 71):
« Não podem contrahir casamento entre si os parentes em segundo grão
civil da linha collateral ; os que se acham no terceiro gráo podem obter
licença » , Referia-me ao Codigo Civil Portuguez, onde estava com
todas as lettras a palavra dispensa. Si no meu resumo a substitui
por licença, foi porque esta segunda palavra significa - permissâo
concedida a alquem, para faze?' alguma cousa, e não me capacitei
de que a dispensa do impedimento fosse cousa diversa da permissão
concedida ao impedido para que pudesse casar.

10. o Flexionar - Posso asseverar que não é neologismo de minha
creação , Na Grammatica dos Srs. Pacheco Junior e Lameira de An
drade (ed. de 1887, p. 143) poderá ser encontrado esse verbo em
sua forma nominal de partícipio., Os livros de Hovelacque (La Lin
guistique), Lefevre (E'tudes de linguistique et de philologie) , Zaboro
wski (L'origine du langage) e Schleicher (Deutsche Sprache) vulga
rizaram entre nós a applicação do incriminado vocábulo.

11. o Bemaridar-se está no Codigo Philippino, Caldas Aulette e
até o pequeno Diccionario do Povo trazem o verbo maridar, que
tambem se encontra em Lameira de Andrade, cit , pag. 308.

12.0 Idicnomia é uma palavra derivada do grego, que significa
aquillo que é governado por leis particulares ou por suas leis próprias.
Meu crime, neste caso, foi simplesmente o de trasladal-a do grego para
o portuguez, com o mesmo direito COrri que outros transportaram
idiopathia, idioefncrasia, idiolatria, etc. Aliás, não estou certo de
ter sido o primeiro a usar do termo em portugucz. Bem natural é que
a necessidade que senti delle para entrajar uma idéa inexprimivel
por outro modo, fosse sentida e satisfeita por outro escriptor muito
antes de mim.

13. o « A primeira palavra do art. 60 da lei preliminar - salvo,
em vez de ser reduzida á forma feminina para concordar com dispo
sição, como cumpria e foi feito pela Commíssão (ha engano nesta aílir
mação), foi substituída pela dicção salvante, naturalmente porque o
revisor confundiu um advérbio (?) com um adjectivo ». Isto diz o
Sr. Dr. Coelho Rodrigues.

Respondo-lhe, dizendo que me soou mal a redacção do alludido
artigo - Salvo adisposição do m'tiqo antecedente, e substitui a palavra
salvo por sua equivalente - salvante. Affonso Celso em seu recente
livro - Porque me ufano do meu paiz, pag. 6, escreve: « Pará, Goyaz..
Matto Grosso , ultrapassam qualquer nação européa, salvante a Russia.:

Os pretendidos defeitos de que\:,;~gora me accusa o Sr. Dr. Coelho
Rodrigues foram colhidos em um livro a que S. Ex. dispensou elogios
de subido valor para mim. O livro 'traz a data de 1896 e não foi
parte para que S. Ex. não recommendasse o meu 'nome ao Sr. Dr.
Epitacío Pessoa, meu collega de congregação, quando este cogitava de
obter um projecto de Codigo Civil.
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Sómente hoje, depois de verificar que o meu projecto, embora
tomando o seu por base, abeberou em outras fontes, é que S. Ex.
repara em meu estylo arrevezado e improprio para traduzir a lucidez
dos preceitos legaes. Si esse esty lo pudesse marear a transparencia
dos dispositivos do Codigo, si as minhas incorrecções de linguagem
ameaçavam comprometter a factura desse corpo de leis, não andou
bem S. Ex. apresentando ao Governo o meu nome, nem merece
excusa o seu tardio arrependimento, agora revelado. ..

Esses defeitos não existiriam si eu me tivesse limitado a executar
o plano que indicara a Commissão Especial do Senado em 1893. Mas
S. Ex. nem siquer me revelou que eram esses os seus desejos, nin
guem m'os fez conhecidos em seu nome; como queria que os adivi
nhasse e por que se irrita contra mim por não os ter realizado?

Collocando-rne na attitude em que me colloquei, tudo quanto
extrahi de seu projecto importa homenagem prestada ao seu mérito.
E póde crer o Sr. Dr. Coelho Rodrigues que, affirmando eu em minhas
Observações que o seu projecto fóra mais feliz na escolha de seus
guias e revelava melhor conhecimento da legislação comparada e da
doutrina do que o do Dr. Felicio dos Santos, e declarando mais que me \
tinha elle fornecido copiosos elementos para a construcção do meu,
quiz dar testemunho de que não estava de accórdo com o julgamento
da Commissão Revisora, que o condemnara. Em consciencia não me
sentia obrigado a mais.

Passemos a outro ponto.

II

Affirma o Sr. Dr. Coelho Rodrigues que um impenetravel mysterio
envolveu o meu trabalho sobre o Codigo Civil, ficando por isso igno
rados os pareceres dos jurisconsultos primeiro ouvidos sobre elle ,

Tal mysterio não houve. Como simples funccionario publico fui
chamado a preparar um projecto de Codigo Civil e procurei cumprir
o meu dever como as minhas forças o permittiam.

PuhIicado o projecto , antes mesmo de soffrer a ul tima revisão
typographica, foi remettido a S. Ex., pedindo-se-lhe que sobre elle
expuzesse a sua valiosa opinião. Por esse mesmo tempo, ou logo
depois, foram os exemplares impressos distribuidos por alguns cul
tores das lettras [uridicas , para que apresentassem pareceres. Mas,
vingando a idéa de que esses jurisconsultos se constituissem em
Comrnissão Revisora, somente o Dr. Duarte de Azevedo, que allegou
motivos para não vir tomar parte nos trabalhos da Commissão, teve
occasião de se manifestar em documento escripto. Eis por que o iIlustre
Ministro da Justiça sómente se referiu a um parecer.

Creio que não poderia haver razão mais forte.
O venerando presidente do Supremo Tribunal Federal, Dr. Ole

gario, tinha já redigido o seu parecer, quando começaram-os trabalhos
c. C.- VoI. II 42
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'de revisão, Leu-o perante os seus collegas na primeira sessão, en
tregando-o para ser inserto na acta, onde ficou valendo como uma
vista geral, de conjuncto, sobre o projecto que ia ser revisto. Nesse
:parecer o meritissimo magistrado externa-se pelo modo seguinte:

« Sem demorar-me no exame das questões de ordem, methodo ou
systema, classificação ou divisão de materias, e outras que tanto teem
preoccupado a attenção dos jurisconsultos, estando de accordo, em
grande parte, com os pontos capitaes do projecto, submettido a
exame da Commissão, e porque se conforma, em geral, com os que
serviram de base aos trabalhos da Commissão de que fiz parte em
1889, " declaro desdejá que approvo o novo projecto, para que
possa ser com brevidade levado á apreciação do Corpo Leqislatiuo,»

Até o momento em que sahi do IUo, nenhum outro parecer
havia sobre o projecto, posso asseverar sem o mais leve receio de
con testação ,

Quanto ao Dr. Duarte de Azevedo, si é certo que contém as
phrases citadas pelo SI'. Dr. Coelho Rodrigues, é, em synthese, muito
favoravel.

Fujo por systema de referir os elogios que me fazem. Mas, como
as transcripções do Sr. Dr. Coelho Rodrigues podem crear, no espirito
de seus leitores, uma idéa falsa sobre o parecer do ilIustre juriscon
sulto paulista, sou coagido a quebrar, pl)r um momento, esta linha de
conducta , pois não é a minha pessoa, não são os meus interesses que
estão em jogo.

Logo em começo diz o Dr. Duarte de Azevedo: « Abstenho-me
de fazer o exame systcmatico cio trabalho importante, que tenho á
vista, aliás longamente justificado na exposição de motivos do autor,
brilhante peça de sciencia e de litteratura [urldica»,

Adeanto accresceuta : « Si neste ponto foi feliz a orientação
do autor do projecto de Codigo Civil, mesmo geralmente quanto ás
suppressões feitas e innovações intvodusidas, sinto não dizer o mesmo
sobre a disposição das matérias na parte especial.» Queria o erudito
jurista que a ordem das materias fosse: - Direito das cousas , das
obrigações, da [amilia e das successões .

Diz mais, á pag. 4,: « Oprojecto faz, quanto á incapacidade do
exercício dos direitos, innovações ao systema actual, reconhecendo a
capacidade de os exercer nos prodigos e fallidos ; iguala os dous sexos,
quanto á idade de quatorze annos, exigida para o exercício pessoal,
posto que limitado, da capacidade de direito; e extingue o beneficio
da restituição , velharia da qual Serafine dizia que é das que menos
merecem ser conservadas. Nada tenho que oppÓr a essas modifi-
cações do actual direito. » .

A' pag. 6 O commentario se faz por estes termos : « Estas mo
dificações feitas ao direito existente; aliás deducções dos princípios já
adoptados sobre os effeitos do casamen tu e direitos de deveres dos con
juges, parecem-me dignas de applausos,»

"1I .
, I
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A' pag. 8 destaca-se a seguinte observação: « E espírito lou
vavel do projecto levantar nesta e em outras instituições a condição
civil da mulher .»

A' pago 10 lê-se: « Oprojecto não exige a boa fé como requi
sito da usucapião trintenaria. Penso que procedeu bem; essa ex
igencia estava em contradição com a prescripção da reivindicação,
para cuja excepção não se requeria a boa fé do prescribente ,»

A' pag. 11: « A disposição do art. 740 serve de solução a
questões forenses muito debatidas.» E mais: (c As disposições do pro
[ecto sobre o direito natural parecem-me perfeitamente formuladas' e
considero-as das mais bem meditadas .» (6).

Finalmente, ao concluir (pag. 18): « Termino aqui as armo
tações ao projecto do Dr. Clovis Bevilaqua, obra de grande mere
cimento, »

Já veem os leitores que não é absolutamente, como fez crer o
meu censor, uma opinião desvantajosa para mim essa que por tantas
vezes afaga o projecto com os mais explicitos encorníos .

Quanto ás censuras em referencia a redacção, algumas, pelo
menos, suo de todo o ponto infundadas. A. que é feita ao art. 12 do
projecto, e que o SI'. Coelho Rodrigues transcreve com tanto gaudio,
deve sei' incluida no numero das nimiamente rígcrosas : « O., nasci
mentos, casamentos e obitos, diz o artigo, devem ser registrados em
livros destinados para esse fim, os quaes devem ser abertos, nume
rados, rubricados e encerrados pela autoridade judiciaria corupetente.»

Pergunto aos homens de leuras : onde esta a grave incorrecção
de linguagem que autorizasse aquella objurgatrria : « Tenho acanha
mento em fazer, neste lagar, observação de que a linguagem do Codigo
é muita vez defeituosa, mesmo sub o aspecto da vernaculidade I »

O DI'. Duarte de Azevedo assignala as palavras - destinados para
esse /i/u, 'os q1.laes devem ser - que lhe parecem imiteis. Nilo sei si
o artigo se tornaria mais elegante pelo simples effeito da suppressão
aconselhada Digam-n'o os qllf' quizerem ler fazendo a amputação da
phrase julgada excrescente Mas, evidentemente, a »ílensa irrogada
pelo artigo á pureza da linguagem não foi tão cruel quanto faz suppôr
a vehemencia da increpnção

As outras arguições por defeitos de linguagem, reaes ou suppos
tas, nHO me parece que devam ser melhor fonte de regosijo para quem
como o SI'. Dr , Coelho Rodrigues, tem nclles pane muito directa .

Healmente, do art. 614 diz o DI'. Duarte de Azevedo que houve
mau emprego da palavra consignação. Não me parece; porém, seja
como fór, a verdade é que o artigo citado reproduz textualmente ?

(6) Estas lisonjeiras expres-ões do abalizado jurista brasileiro encon
traram contirrnacão da parte da r..dacção do Droit d'uuteur; du 15 Jurllet,
:1.900. Mas ainda não é tempo de me referir a« JUIzo dos iurlstas estrangeiros.
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art. 1.390 doprojecto Coelho Bodriques . A expressão juizo das pl'e
ferencias, que se encontra no art. 615 do meu projecto, soou mal aos
ouvidos do Ilr. Duarte de Azevedo; porém deve soar bem aos do
Sr. Dr , Coelho Rodrigues, porque aquelle artigo é cópia do art. 1.391
do seu projecto .

O art. 667, accusado de defeituoso sob o ponto de vista de re
dacção, reproduz, na parte censurada, o art. 1.7'15 do projecto do meu
illustre antecessor, que ha de forçosamente convir que fomos attingidos
pelo mesmo golpe .' E irmanados na censura não deve nenhum de nós
atirar sobre os hombros do outro a carga que já não é le ve 'para
ambos. ,

Em artigos futuros analysará o Sr. Dr. Coelho Rodrigues a expo
sição do illustrado Sr. Dr. Epitacio Pessoa, cuja acção, relativamente
ao magno problema da codificação do direito civil patrio , procura
obscurecer, denegando-lhe a iniciativa e fazendo suspeitar não sei que
impulsos de ambição destoantes das boas normas.

Esses remoques, claramente injustos, são absolutamente inefica
zes, porque está bem nitidamente gravado na consciencia de todos que
a direcção dada aos Negocios do Interior e Justiça no período presi
dencial fluente ha sido extraordinariamente fecunda, pondo em desta
que uma individualidade superiormente dotada pelo talento e pelo ca
racter.

Si, afinal; obtivermos neste periodo de codificação do nosso direito
civil, a gloria de ter conseguido satisfazer tão ardente aspiração nacional,
essa gloria reflectir-se-ha directamente sobre o prestigioso Chefe do Go
verno, porque elle é que concentra em suas mãos o Poder Executivo;
sobre seu digno auxiliar, que não se poupou a esforços emquanto não
viu ultimados os trabalhos que podiam ser realizados pelo Governo, e
sobre o Congresso, que se poz ao lado do Chefe da Nação, para que
esta se pudesse desprender dos vinculos oppressores de uma legislação
carunchosa e manifestamente em desharmonia com as aspirações da
sociedade hodierna. .

Analysará tambem o Sr. Dr. Coelho Rodrigues o meu projecto ,
adeantando, desde já, que o que elle tem de melhor é das fontes
ou da Commissão.

Quanto ao meu projecto propriamente dito, não o apresentei como
producção original, nem me parece que uma obra dessa categoria seja,
adequada paraexhibições de originalidade. O meu intuito, como o de
outros-em circumstancia analoga, foi apanhar a expressão elo direito
civil no momento actual, segundo ella se reflectia na consciencia dos
juristas; e era nos livros de doutrina e nos codigos que eu podia en
contrar os traços, as modalidades, a energia e a orientação dessa
consciencia , E, pois, que o direito, como todas as grandes creações
da humanidade, sobre uma larga base universal, abre espaço para as
incrustações de particularísmo .ethnico ou nacional, foi também ambi
ção minha fazer com que em meu projecto se pudesse expandir a feição

<19
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peculiar daqueI1as dentre as nossas tradições juridicas que mereces
sem ser conservadas.

E', portanto, das fontes o que se encontra de bom em meu projecto,
como é tambem das fontes o que houver de ruim, póde crêr , O que
ha de meu é o espirito dominante, o pensamento director, o que se
poderia chamai' a alma, o elemento vivificador do systema. Esse mesmo
espírito, entretanto, é uma formação lentamente preparada pelo estudo,
pela reflexão, pela educação juridica, isto é, pelo que tenho podido
assimilar das (ontes, que jorram abundantes e crystalinas dos livros
dos mestres,

Recife, 2 de abril de 1901.

III

Acabo de lêr o segundo artigo do Dr, Coelho Rodrigues acerca do
projecto do Codigo Civil, que vae ser discutido na sessão legislativa
deste anno. Concluida a leitura, procurei fazer a analyse das mi
nhas impressões, mas nos primeiros momentos foi-me impossível con
seguil-o.

Como se fosse a nota fundamental de um hymno de guerra ouvido
. á distancia, nota em torno da qual todas as outras se amortecem em

um murrnurio submisso e confuso para que sómente ella estale, resôe
. e domine, vibra em todas as phrases desse escripto um tão forte senti
mento do próprio valor, da própria superioridade, incontestavel aliás,
que todas as minhas outras impressões foram naturalmente recalcadas,
para que eu pudesse vêr, em lucido relevo, a intrépida individualidade
do distincto jurisperito.

S. S. gosta da luta, e quanto mais difficil parecer a victoria, me
lhor, porque terá occasião para desenvolver toda a pujança das facul
dades de que é dotado.

Com que garbo genuinamente romano deixa cahir a larga dobra
da toga, para declarar guerra ao illustre Sr. Ministro da Justiça, pro
duzindo o gesto e a phrase de Quinto Fabio diante dos carthaginezes l

POI' parte de S. S. certamente a campanha ha de ser tão va
lentemente pelejada como a que se seguiu ao celebre dito do romano,
e da qual diz Livio ter sido maxime memorabile omnium, e sómente
não será tão brilhante o seu triumpho porque Da.vid, com quem S. S.
se compara, não terá deante de si a estatura avantajada de Golias, para
alvo aos certeiros projectis que a sua funda arremessa.

Emquanto, porém, S. S. vae se apresentando para a grande ha
t?,lh~ que nos annuncia, seia-me licito acompanhai-o de longe, fazendo
ligeiras observações aos seus assertos.

E' verdade que desta vez não é a mim que se dirigem immediata
mente as exprobrações do Dr, Coelho Rodrigues; mas de envolta com
as que visam o illustre Ministro da Justiça, esfusiam mordacidades des-
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tinadas a amesquinhar o meu trabalho, o meu estylo e a minha 1'0
dacção.

Exerço, pois, um direito, que é ao mesmo tempo um dever,
oppondo defesa ás accusações que veem de ricochete, como ás que
vieram e hão de vir directamente . E para não 'separar no meu artigo
o que no seu vem conjugado, tomarei em consideração tanto aR des
cabidas censuras irrogadas á Exposição do esclarecido e infatigavel
moço que com tanto acerto dirige os Negocios do Interior e Justiça,
quanto-o que particularmente me diz respeito.

Não falIemos mais das pretendidas ccrrecções grammaticaes. Na
questão do salvante, S. S. provou a saciedade que anda um tanto es
quecido do seu Soares Barbosa.

Dizendo agora que está errada a phrase da Exposição do Sr. Mi
nistro da Justiça - os interesses que co/lidem - veio confirmar o juizo
que OR entendidos já haviam formado. (1)

Nãofallemos tambem do incommodo que lhe causam os mais
modestos atavios rhetorícos, ainda quando exigidos pela solemnidade
excepcional do momento. .

Si todos e em todas as occasiões escrevessem do mesmo moelo frio
e incolor, não haveria a conhecida variedade de estylo accommodada
á correspondente variedade de assumptos, e não existiriam esses grandes
artistas da palavra que se chamam Vieira, Mommsen, Renan ou por
outros appellidos igualmente gloriosos.

A essas nugas só se apega aquelle que não encontra presa de
maior vulto.' Ponho-as, por isso de lado, para que fiquem fazendo
companhia a algumas contradições palpáveis (2) e a certa phrase
minha que seria urna extravagancia si tivesse a intelligencia que S. S.
lhe dá (3). .

O artigo a que vou fazendo estes reparos, além de uma parte
exclusivamente critica, encerra outra a que talvez o seu autor dê maior
importancia do que á primeira. Nella se esforça o illustrado artí
culante por crear uma inconcebivel opposição de intuitos entre o pre
claro SI'. Dr. Campos Salles e o seu operoso Ministro, como si o cargo de
Ministro não fosse de inteira confiança e como si o nobre SI'. Presidente
da Republica ignorasse o principio que diz: qui per alium (acit, per
se [ecisse uidetur.

(I) Refiro-me especialmente ao artigo publicado no Jorna; do Recife de
28 de abril ultimo, pela Dr. Oliveira Fonseca, um dos mais abalisados conhe
cedores da língua portugueza e do nosso direito.

(2) O Dr, Coelho Ho-triguea, por «xemplo, acha. que a revisão do ultimo
proj-eto foi muito demorada e ao mesmo tempo insinua que os revisores não
tiveram ensanchas para corrigil-o bastante.

(3) Refere-se a citada phrase á exegese, ao commentarlo das l.-ís, e o
Dr Coelho Rodrigues apresenta-a como destinada a indicar a íuncção dos
codigos. .

, \
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Mas as mensagens presidenciaes , na parte em que se referem
ao Codigo Civil, especialmente a ultima, inutilisaram a bateria que
estava sendo tão laboriosamente preparada.

Tomemos, pois, outra direcção, que desse lado nada ba mais
que fazer.

Entende o Dr , Coelho Rodrigues que a Exposição do Dr. Epi
tacio Pessoa deslisou da verdade historica , affirmando qué o Codigo
Civil da Hollanda é de 1838 e que o de Zurich é trabalho de um .dos
mais notaveis juristas de nosso tempo, o inclyto Gaspar Bluntschli.

Consideremos em primeiro legar, o caso do Codigo Civil Hollandez.
O que o Sr. Ministro da Justiça queria salientar era o facto de já

terem os povos cultos, em sua grande maioria, podido codificar a sua
legislação civil, e, portanto, pouca importancía lhe era licito ligar, no
momento, ao rigor histórico das datas. Fosse o Codigo Civil Ilollandez de
1838 ou de 1829, como pretende o Dr Coelho Rodrigues, era de todo
indiflerente para a argumentação que a Exposição ia desenvolvendo.

O essencial era que a Hollanda tivesse um Codigo Civil; a data,
na hypothese sujeita, era uma circumstancia accessoría que poderia
ter sido omittida, sem inconveniente algum.

A arguição é, rrortanto, inteiramente despida de valor.
Entretanto, não é esse o seu principal defeito. O que é mais grave

é que S. S., sob calor de emendar, commeuesse o erro que julgou
descobrir.

Tenho aqui sobre a minha mesa o Codigo Civil dos Paizes Baixos
e a data que traz é a de 1838. Como póde ter havido um erro de im
prensa nesta edição, recorro a outras fontes. Abro o Saint Joseph (4.),
e leio na parte relativa ao ponto duvidoso: Dans la premiêre édition,
ce code, qui est exécutoire DEPUlS 1838, était compris dans les tableaux.
Abro o Amiaud (D) e leio: Le code Napoieon, introduit dans le Pays-Bas,
en 1811, Yest resté en vígueurjusqu'au 1e1' octobre 1838, époque á la
quelle un. decret l'oyal substitua anue dioers codes [rançais la leqis
tation necrlasulaise actuelle composée d'un code civil, d'un code de
commerce, etc. Abro o Planiol (6) e leio : Le code civil neerlandais,
entrepl'is dés 1814, n'a pu étre termine qu'en 1837 et mis en vigueur
le }e1' octobre 1838.

Não era preciso levar mais longe as minhas investigações (7).

14:) Concorâance entre les cotles civils ét1'angen et le code Napoléon, 1852,
vol , Ií.

(5) Législations civiles de l'Europe et de l'Amérique 1884, p. 120.
(6) Traité de droi: civil, HIOO, voI. I, p 4:9.
(7) Direi, todavia, que Trypples (Les codes neerlamdaie, 1886, p. VI e VII

da introduccão) explica-nos que as leis neerlandesas, corlifícadas em virtude d'31
lei de 15 de maio de 1829, por causa da revolução belga de 1830, sómente a f
de outnbro de 1838 entraram em vigor, e com ellas o Coni;;...· Civil. Dahi a
confusão em que se deixou envolver o Sr. Dr, Coelho Rodrigues
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oSr. Dr , Epitacio Pessoa não se enganara ao assignalar a data da pro
mulgação do Codigo Civil Neerlandez ; o Sr. Dr , Coelho Rodrigues é
que fôra precipitado no formular a sua accusação, confiando de mais na
sua. memoria.

Não procedeu mais cautelosamente no que respeita o Codigo Civil
de Zurich . A Exposição do Dr , Epitacío Pessoa dissera: cCNa Suissa
surgem os codigos civis de diversos cantões, alguns delles modelosesti
mados, como o de Zurich, obra de Bluntschli, que se tornou a fonte dos
codigos heIveticos do grupo germanico. Doscantões subiu o movimento
até á Federação, que promulgou o Codigo das obrigações em 1881, e,
para mais tarde, prepara o projecto do Codigo Civil Suisso, distinado a
substituir as legislações cantonaes. »

Aquella data de 1881 está indicando, parece-me claro, que o
codigo de Bluntschli foi publicado anteriormente. Mas, a meu vér, po
deria o iIlustrado Ministro referir-se ao actual Codigo Civil de Zurich,
designando-o pelo nome daquelle insigne jurista, sem que se o pudesse
accusar, com justiça, de ter affirmado uma inverdade ,

Na Advel'tencia da edição francesa do alludido codigo diz Lehr:
(C M. le professeur Schneider s'est appliqué á conseroer INTACTES DANS

LA FORME COMME DANS LE FOND toutes Ies dispositions de Biunischli en
core compatibles avec la legislation federale et cantonale posterieure » .
E o proprio Schneider não affirma cousa differente, como se póde ver
das palavras seguintes: C( As alterações que a Commissão ainda em
prehendeu nem são muito numerosas, nem de grande alcance» (8),
querendo com isto significar que a sua tarefa não tinha ido muito além
da simples adaptação do codigo de Bluntschli á legislação federal e á
cantonal posteriores. E na sciencia é sempre pelo nome de Bluntschli
que se determina a autoria do codigo em questão. .

Não são mais procedentes as censuras do Sr. Dr. Coelho Rodrigues,
quando se refere á histeria das tentativas de codificação do direito civil
patrio. O primeiro reparo, bem se conhece que é um simples prefacio,
cujo intuito é conduzir o espirito do leitor a accusação de maior monta,
pois é ínconcebivel que só POI' si viesse á baila esta insignificancia: a
Exposição deixou de accentuar que na Commissão de 1889, além de
um presidente de direito e outro de facto, havia um terceiro elfectívo.

A omissão que lhe causou magua foi a do seu laureado nome.
Devemos attribuil-a a um lapso do copista que passou a limpo o

manuscripto do Dr , Epítacio Pessoa.
. Este não podia ter o propósito de calar o nome do Dr. Coelho Ro

drigues, porque semelhante tacanhice é incompatível com a nobreza de
seu espírito, e porque um po;uco antes e um pouco depois da parte em
que a Exposição se refere a Commissão de 181:)9 brilham nellas as lettras
desse mesrno nome que se suppõe intencionalmente eliminado.

(K) Prioatrechtiiclies Gesetzbucb; tuer d~11l Kanton Zurich, 1888, p. 19
(Worw01't) •
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Tranquillize-se o preclaro jurista. O seu nome está indissoluvel
mente associado ao laborioso preparo da codificação do direito civil
brasileiro, porque foi S. S. um dos juristas que com maior tenacidade e
proveito se afervoraram para que fosse coroada de exito essa empreza
em que já tão prolongados esforços se teem consumido.

Ninguem nega os seus meritos, que são reaes, nem os seus ser
viços, que são valiosos. A prevenção conturba a lucidez da visão.
Foi ella que lhe fez ver senões na Exposíção do ilIustre Dr . Epitacio
Pessoa, Exposição que S. S. mesmo qualificou de brilhante.

IV

Parece ao Sr. Dr. Coelho Rodrigues que não era licito ao Governo
invocar a resolução do Senado Federal, que manda effectuar a revisão
do seu projecto, para « á sua sombra encommendar uma rhapsodia ,
que outra cousa não se podia fazer em seis mezes, Não creio que es
teja de seu lado a razão, ainda neste caso.

Quem se quizesse fazer interprete fiel e continuador autorizado
da corrente do prnsamento nacional que vem, de longo tempo, accumu
lando materiaes para a solução do grave problema da' codificação do
direito civil, necessitada remontar ao ponto inicial desse movimento e
vir atravez da successão varia dos factos, ligando os élos partidos da
cadéa formada pelas diversas tentativas, até encontrar a sua mani
festação ultima, para receber desse movimento historico a forma mental
,que elIe representa, e manter, da orientação nelle impressa, tudo

. quanto não fosse contrario ás novas aspirações do povo ou ás fórmas
aperfeiçoadas da concepção jurídica hodierna. Ora, a ultima tentativa
decodílicação havia terminado na resolução do Senado, que mandava.
confiar 'a um jurisconsulto ou a uma commissão de jurisconsultos, a
revisão do projecto do Sr. Dr, Coelho Rodrigues; conseguintemente,
era nesse ponto que o codiflcador de hoje devia apanhar o movimento
que se propunha continuar, pam que se não rompesse o élo da tradição.
Tal procedimento era imposto pelas circumstancias e aconselhado pela
experiencia , Adoptando-o, traduzia tão bem o Governo o sentimento

, geral, que de todos os pontos do paiz se elevaram espontaneos applausos.
O mesmo Sr. DI'. Coelho Rodrigues approvou a deliberação tomada

pelo Governo de .realizar o pensamento do Senado, fazendo apenas lima
restricção mental, vejo eu agora. O Senado manifestou desejos de que
se aproveitasse o trabalho du illustre brasileiro para base do Codigo
Civil. O Governo apossando-se dessa idéa, que estava no ar, e que
lhe parecia feliz, deu-lhe maior largueza e tomou a peito traduzil-a em
facto. Não sei como se pode asseverar que não lhe era licito fazel-o.

Mas, objecta o Dr. Coelho Rodrigues, o projecto é trabalho meu,
'Sobre o qual tenho direito de propriedade litteraria, « e não admittirei
que bulam nelle » •
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S. S. tem bastante talento para provar perante os tribunaes, como
promette, a firmeza deste seu direito de propriedade, e eu espero que
se dissipem então as duvidas que hoje envolvem o meu espírito. Não
sei corno S. S. poderá conciliar essa allegada propriedade exclusiva
com a obrigação, que diz ter o Governo, de pagar-lhe o premio asse
gurado pelo seu contracto , A mim me parece que ou tem S. S. plena
propriedade do projecto e, nesta hypothese, nada lhe deve o Governo,
ou este lhe é devedor do premio e S. S. não póde affirmar que tem
sobre o projecto plena propriedade. Apresentar-se como possuidor
desses dous direitos ao mesmo tempo, afigura-se-me excessivo.

Tambem é convicção minha que um producto da intelligencia,
desde que toma o caracter de projecto de lei e é acceito pelo corpo le
gislativo, como objecto de suas deliberações, entra para o dominio
de todos, e o Deputado ou Senador que o concebeu e preparou perde
o direito exclusivo que antes sobre elle tinha.

Sem isso, nem os projectos poderiam ser livremente emendados,
nem seria possivel aproveital-os em legislaturas ulteriores, das quaes
não fizessem mais parte os seus autores, por mais vantajosas que
fossem as idéas nelles expressas.

E S. S. deu esse consentimento dispensavel, e agora retira. Queria,
sim, que se fizesseapenas uma revisão solra sua immediata fiscalização.
Mas nem tal condição estava na resolução do Senado, que o Governo
emprehendeu realizar, nem podia ser objecto de convenção entre este
e o illustrado jurisconsulto, de cujo projecto cogitava aquella resolução.

Melhor, então, seria entregar francamente a revisão aS. S., do
que procurar um rodeio sem vantagem.

Quanto á parte de responsabilidade que me toca, por me haver uti
lizado de seu projecto no preparo da rhapsodia, que apresentei ao Go
verno, dir-lhe hei que, si não valessem as razões que acabam de ser
dadas e si não tivesse, além disso, motivos para acreditar que S. S.
desejava que o novo projecto acceitasse o seu por base, conhecia pre
cedentes que acalmariam os sobresaltos da consciencia mais escrupulosa.

Quando na Italia se tratou de organizar o actual Codigo Civil, não
tiveram escrupulos os juristas incumbidos dessa tarefa de traduzir
lítteralmente o Codigo Civil Francez, que era lei de um povo estranho,
sempre que lhes pareceu que, naquelle celebre monumento legislativo,
havia o direito privado recebido a sua expressão mais adequada.

E ás vezes que assim pensaram foram em tão grande numero, que
o Codigo Civil Italiano, apesar de algumas disposições originaes de alto
valor, como a do art. 3°, por exemplo, é considerado uma traducção
do francez, traducção que urna vez por outra corrige e completa o ori
ginal, mas, em todo caso, traducção.

O mesmo se póde. dizer do boliviano, do rumaniano, até certo
ponto do hespanhol e mesmo do hollandez, que, apesar de mais che
gado ao elemento germanico, nos deixa claramente vêr que :os seus
redactores tiveram diante dos olhos o modelo francez ,
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Sobre este assumpto escreve Glasson (1): « A Hollanda e a Italia
possuem codigas feitos á imagem do nosso; sómente deve notar-se que
os Hollandezes supprimiram a maior parte das disposições da nossa
lei, quando derivados do direito romano, para se conservarem lieis a
tradições germanicas, e os italianos tiveram cuidado de afastar do seu
Codigo quasi tudo que entre nós procede do direito germanico, para
substituirem por leis conformes, pelo menos em seu espírito, ao di
reito romano, ))

O Codigo Civil Argentino é uma simplificação do esboço do nosso
grande Teixeira de Freitas, mas com transcripções mais ou menos lit
teraes de capitulos inteiros.

O do Uruguay, depois da ultima revisão em 1893 é uma combi
nação do mesmo Esboço do projecto de Goyana e do Codigo Civil Chileno.

O projecto do conselheiro Nabuco baseia-se no de Teixeira de
Freitas, como se verifica das referencias frequentes; e Felicio dos
Santos não desdenhou os seus antecessores nem os mestres do direito
civil portuguez.

Comose vê, cent eaernples pourraient appuyer mon discours, como
ponderava o bom Lafontaine. Mas todos esses exemplos e outros mui
tos que ainda poderia invocar nada valem diante do que me fornece
o projecto do Sr. Dr. Coelho Rodrigues, que assimilou dos códigos es
trangeiros tudo quanto seu criterioso autor achou conveniente trans
plantar para o Brasil, o que lhe valeu, da Commíssão Revisora, e de
outros criticos, uma censura tão acre quanto ociosa.

Sómente não o conceituaram, então, de rhapsodia, porque talvez
parecesse impróprio o nome e benigna a caracterização.

Mas eu estou satisfeito com a designação que o DI'. Coelho Rodri
gues deu ao meu trabalho. Não sei ao certo, se aquelle vocabulo grego
pretende insinuar que não fiz mais do que, á semelhança de outros,
juntar em um todo fragmentos de diversos poemas juridicos, ou se ac
cenruar que no projecto falta alguma parte importante, como nas obras
dos mestres antigos que o tempo irreverentemente mutilou.

De UIl}. ou outro modo interpretado o termo, transporta-me aos
tempos heróicos, em que o patriotismo hellenico realizava milagres
estupendos, ou á época ingenua dos trovadores, por certo menos bri
lhante, mas não menos rica em sentimentos de abnegação que hoje se
não encontram facilmente.

v
Está, felizmente, escripto em um tom menos pessoal o terceiro

artigo da serie que o Sr. Dr. Coelho Rodrigues está publicando na Be
insta de Iurisprudencia (~l),

(1) Ú mariaqe civil et le divorce,/880, pago 96.
(I) Vejl1 ouumero de maíouhírno .
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Assignalo 'com satisfacção esta nova attitude do meu illustre con
tendor, porque está, sem duvida, em melhor consonanciacom o ca
racter scientificoque. deve ter este debate, no qual tanto mais facil
mente seapurarão-idéas, quanto mais constantes formos em refugir do
terreno escórregadiodas allusões pessoaes

Ha, todavia, umas passagens do artigo a que respondo, que, ou
ainda destoam da boa orientação assignalada, ou não percebo que de
signio as fez permear esta discussão. Refiro-me, entre outros, ao tre
cho em que S. S. narra a solicitação, que lhe fez em Genebra o repre
sentante de uma agencia de publicações, para divulgar com estarda
lhaço a edição franceza de sua Exposição de motivos, attrahindo a at
tenção da EUropa distrahida ou preoccupada com assumptos para ella
mais impressivos ,

S. S. recusou nobremente o interesseiro offerecimento, porque
lhe repugnam os processos de fama a tanto por linha. Adiante sôa
a mesma nota aspera, alludíndo-se a uma opinião dirigivel a tanto
por linha.

Não procuro saber se jamais alguem illaqueou a ingenuidade dos
outros, pondo em pratica esses reprovados expedientes, e não posso
crer que o Sr. Dr. Coelho Rodrigues me julgue capaz de um acto que
considera indigno. .

:M as, como não descubro a connexão entre o episodio narrado e
a nossa discussão, desejaria que se esclarecesse este ponto, cujas ob
scuridades, penso eu, sómente o proprio narrador póde dissipar.

Também insiste ainda S. S. em esmiuçar erros de grammatica,
como se taes questiuncuJas tivessem valor em um debate da ordem
deste em que. nos achamos empenhados, como se não fosse malbaratar
o nosso tempo consumil-o em tão palmares futilidades.

A inscripção do livro III da parte geral do meu projecto provo
ca-lhe dous reparos: a) ausencia indevida de uma preposição; b) im
propriedade do' vocábulo - nascimento - para indicar o momento
em que as relações juridicas se affirmam como irradiações de uma per
sonalidade, em que os direitos se objectivam no patrimonio de alguem,
ou provindo de outro patrimonio ou sendo originariamente adquiri
dos.

. O primeiro destes reparos é puro grammaticalismo destituido do
mais tenue fundamento, ao qual opponho simplesmente as seguintes
inscripções do Codigo Civil Portuguez, que passou pelo crysol de quem
tinha acendrado amor á língua patria e conquistara, no estudo, o di
.reito de ser considerado um mestre respeitado:

Parte I, tit. VIII, capo IJ, secç. JII: Dos direitos e obrigações dos
curadores;

Parte I, tit. IX, capo I, secç. XIII: Dos direitos e obriqações do
tutor;

Parte 11, liv. lI, tit. I: Dos contractos e obrigações em geral;

"')
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Parte 11, liv. 11, capo X, secç. 11, sub-secç. I: Dos direitos e obri
gações do senhorio.

Vê, pois, o Dr. Coelho Ilodrigues que me baseei em uso auto
rizado, quando escrevi: Do nascimento e eztincçâo dos direitos,

Que também não fui ,« primeiro a empregar essas expressões,
para indicar os dous momentos extremos da vida das relações juridi
cas póde ver-se em:

WINDSCHEID, Pandectas, trad. Fadda e Benza, I, liv. Il : capo Ill,
pago 253: Nascita, estinzione, modificazioni dei diriai .

HOTlI, System des deuischen Prioatrechts, I; Theil I, Buch IH:
Enstchung und Endigung der Rechte (em portuguez: nascimento e
extincção dos direitos);

GERBER, System des deut. Prioatreclus, erster Theil, 3 Kap.,
3 Absch: Enstchung und Endigung der Bechte (em portuguez: nas
cimento e extincção dos direitos) ;

ENDEMANN, Einfucgntngin das Studiuni des B. G. B., erstes Buch,
vierts Kap.: Enstchung und Untergang der Bechte ( em portuguez:
nascimento e extincção dos direitos) ;

'CHIRONI, Istituzumi dei diriuo civileitaliano, I partegenerale,
cap. V: Deita nascita dei diriui e delta loro estinzioni.

A' vista destes exemplos, que poderiam ser duplicados, parece-me
que não foi ousadia servir-me daquella inscripção que, com melhor
direito do que a do meu illustrado censor, poderia reclamar os foros
de classica . .

Mais interessantes questões agita o Dr. Coelho Rodrigues ao tratar
da distribuição geral das matérias do projecto e da unidade do direito
civil.

No que respeita á classificação, quer S. S. que a ordem das ma
terias do direito civil, na parte especial, tome o direito das obrigações,
ou simplesmente as obrigações, por ponto de partida.

Examinarei os seus argumentos, aliás já combatidos por illustre
jurista, quando a questão foi controvertida no Senado Federal.

1.0 « O ultimo livro da parte geral trata dos factos e actos ju
rídicos, e, desde que todas as obrigações derivam de uns e de outros,
o lagar que lhes compete é logicamente o primeiro livro da parte es
pecial.» (Revista de Jurisprudencia, cit. pag. 13.) A fraqueza deste
argumento é manifesta. Os factos e actos juridicos são os elementos
geradores dos direitos, ou melhor, as suas causas occasionaes, porque
as efücientes e finaes estão na lei como expressão das necessidades
sociaes e na vontade individual como antecedente logico dos actos ,

Si delles derivam obrigações, derivam, por igual, as outras rela
ções juridicas que formam o objecto do direito privado, quer as que
se enquadram no direito das cousas, quer as que constituem o direito
da família e o das successões. '
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Portanto, o argumento invocado vale, com a mesma força, para
justificar a ordem preferida pelo Dr. Coelho Rodrigues, como outra
qualquer, o que importa dizer que não justifica nenhuma, por ser uma
das Iórmas da iqnoraiio elenchi .

2.° « Ambos os projectos seguem o direito romano, segundo o
qual do coruracto nasce a obrigação e só a tradição effectiva ou sym
bolica pôde conferir o direito real. Ora, os contractos que occupam
quatro quintas partes do direito das obrigações, tendo, em geral, por
fim a acquisição da propriedade, não podiam ser tratados antes desta,
sem se pôr o fim anu-s do meio ; o que me parece tão repugnante á
logica, como con i.rn.rio á realidade dos factos da vida pratica.» (Re-
vista cit., pag. (3). .

Noto, em primeiro logar, que a conclusão não se conforma com as
premissas.

Estas nos faziam suppõr que o Dr. Coelho Rodrigues queria de
monstrar que a theoria 'da propriedade não devia preceder, na expo
sição logica, á dos contractos ; no emtanto suas palavras dizem o con
trario: não podiam (os contractes) ser tratados antes desta (a pro
priedade) sem se pôr o fim antes do meio.

Mas quero suppór que se pudesse tirar a conclusão de que a ídéa
de contracto antecede á de propriedade.

Ha, sem duvida, no conceito elo contracto, por um lado, maior
extensão do que no de relações obrigacionaes e, por outro, a idéa de
obrigação vae além da de contracto .

liessa proposição verdadeira resaltam duas outras affirmações
igualmente exactas :

a) Pois que ha contractcs nas relações de familias (o proprio
casamento, os pactos ante-nupciaes, etc.), no direito das cousas (os
contractos que os allemães denominam reaes, em antithese aos obri
gatorios) e no direito das successões (os pactos successorios) é forçoso,
ou tratarmos da theoria geral dos con tractos, na parte geral do
Codigo, como faz o allemão, ou reserval-a para o lugar onde essa
figura juridica mais se desenvolve e adquire maior relevo, isto é, na
parte especial dedicada ás relações obrigacionaes .

b) Se ha obrigações que se originam de fontes que não são con
tractos , e temos necessidade de antepõr ás obrigações todas as causas
de que possam proceder, seremos forçados a localizai-as na ultima
secção do direito civil, como se fazia outr'ora nos compendies, como
fez Felicio dos San tos em seu projccto .

Esta conclusão rigorosamente logica, estou certo, não convem
ao Ili- . \'01,1110 Hodrigues, mas deve convencel-o de que o criterio
classificador que o scuarguurento traduz é inacceiravel.

Ha entre os conceitos e normas do direito civil uma tal inter
dopendencia que em todos os institutos principaes como que se re
sume o complexo das relações por elle reguladas. Nestas condições,
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não teremos nas relações de successão exclusivamente um seguro
principio para a classificação das relações de direito; mas se o qui
zessemos applicar teriamos necessidade de tratar primeiramente da
propriedade, que é a parte estática dessas relações, para depoi..; nos
occuparrnos dos contractos, que constituem a sua parte dynamica.

3.° « Os serviços precederão logica e historicamente á pro
priedade, e, como todo o contracto se resolve em serviço, e a tra
dição tambem o é, não parece racional tratar da propriedade an tes
dos serviços e, portanto, antes das obrigações. » (Revista cit., p. cit.)
A procedencia deste argumento depende de tres condições que todas
falham, deixando-o sem apoio.

Em primeiro logar, seria necessário que a exposição dogmatica
correspondesse sempre exactamente ao desenvol vimento hisiorico .
Mas assim não é. O homem parte das idéas concretas para as
abstractas , e destas remonta-se ás generalilações que se dilatam de
mais em mais, consoante o desenvolvimento obtido pela experiencia
e o aperfeiçoamento do orgão onde se effectua a ídeação. Primeira
mente o homem deu a cada arvore um nome proprio, para depois
elevar-se ao conceito geral de arvore e mais tarde ao conceito mais
extenso de vegetal. No emtanto, depois de obtidas estas idéas de
maior amplitude, dellas partiu sempre para as menos amplas quando
tratou de transmittir o conhecimento adquirido.

Um exemplo tirado da historia do direito ainda melhor elucida
este ponto. Depois das eruditas investigações de Cogliolo (2), ficou
assentado, em histeria do direito, que a acção cujo conceito dogmatico
nol-a faz conhecer como elemento garantidor do direito, e, portanto,
logicamente, posterior ao conceito deste, historicamente precedeu ao
jus do qual foi a força geradora. « O direito secundario, escreve
o preclaro jurista italiano, existiu antes do direito primario ; a origem
do direito está no processo, e por muito tempo o progresso do direito
foi um contra-golpe do desenvolvimento processual do qual teve todos
os caracteres ,»

Todavia, a genese dos dous conceitos não impede que, logica
mente, a idéa do direito anteceda á de accão e que hoje a verdade se
nos apresenta ao espirito sob feição diversa da que lhe daria a sua
representação historica.

Assim, tambem, poderia acontecer que a troca de serviços pre
cedesse á existencia da propriedade, e, apesar disso, ser outra a re
lação em que actualmente se achassem as duas idéas, como real.
mente é. Mas aqui a história e a logica estão de accordo, falhando,
assim, a segunda condição necessaria á proceuencia do argumento
que agora combato, ist.o é, a historia nos assegura que os serviços
pessoaes, com o caracter de obrigações livremente contrahidas, não
appareceram primeiro que a propriedade.

(2) Saggi sopra t'evo!uzione del diritto prixaio, capo XIII.



- 672 - (",)

Primitivamente, as obrigações, como a propriedade, eram, em
regra, collectivas. As obrigações individuaes eram determinadas pela
necessidade de obedecer á autoridade dos chefes de familia ou de I

tribu e aos imperiosos preceitos da religião ou do costume. Esses de
veres de obediencia, porém, não são as obrigações de ordem economica
de que agora cogitamos. E' com o apparecimento da liberdade e da
propriedade 'individuaes que apparecem na historia as primeiras obri
gaçõesdessa especie, a principio restrictas como aquelles direitos que
são seúspresuppostos logicos; em seguida, alargando-se a um numero
cada vez maior de relações juridicas. Isto é o que nos ensinam os que
dedicaram a esta materia as energias mais poderosas doseu espirito (3).

A terceira condição que falha á procedencia do argumento do
Dr , Coelho Rodrigues é a extensão dos serviços pessoaes reciprocos,
serviços que dispensam a existencia prévia da propriedade. Esses ser
viços que se permutam por outros são em numero tão restricto, são
tão raramente praticados que não offerecem absolutamente base a uma
theoria, que não autorizam uma preferencía como pretende o meu
illustrado antagonista.

4.° « Nas sociedades modernas quasi não ha res nullius ; os pro
prios bens do evento teem dono presumido, e o meio mais commum
de adquirir a propriedade é o contracto. » Si é certo que os modos
originarias de adquirir são hoje menos applicaveis do que os de
rivados, convem recordar que, entre estes, a successão hei'editaria
e a usucapião não são modos de adquirir despiciendos como faz suppór
o argumento. Não fazendo, porém, cabedal desta ponderação de
caracter accidental, é incontestavel que esses numerosos contractos
que enchem a vida juridica das sociedades modernas presuppõem
sempre a existencia da propriedade, pois que até' nas locações de
serviço, o locatario, para que o possa ser, deve dispór de haveres com
que remunere os serviços prestados. ,

5.° « Não é mais conveniente do que os outros argumentos do
Dr , Coelho Rodrigues o tirado do exemplo da Allemanha. A razão por
que alli foi adaptada a ordem preferida pelo illustre jurista brasileiro
a quem respondo, é antes historica do que juridica, segundo já foi
observado mais de uma vez. Na Allemanha, havia dous problemas a re-
solver simultaneamente: o da unificação do direito civil, fraccionado I'"
em cinco systemas differentes ; e o da codificação propriamente dita.

Para resolver o primeiro, era mais facil começar pelo direito das
obrigações, que é a parte do direito civil menos sujeita á influencia
dos costumes, menos intimamente ligada ás tradições de cada povo.
Pensando assim, propuzeram os juristas allemães que se organizasse
para o seu paizum codigo unico das obrigações para dar inicio
á grande empreza da unificação do direito civil germanico. Appareceu

(3) Hermann Post , Glul!dlagen des Beclite , pags, 318-319 e 34:6-34:7.
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effectivamente, em 1866, o conhecido projecto de Dresde, mas, em
consequencia da guerra com a Áustria, não pôde ser transformade
em lei. Quando, mais tarde, se recomeçou a tarefa da codificação,
já esta. parte estava, por assim dizer, preparada, estudada e approvada
pelo voto dos competentes e essa circumstancia não podia deixar
de influir sobre a elaboração do novo Codigo .

Tanto é verdade, que essa é a razão de começar a parte especial
do Codigo Civil AUemão pelas .relações obrigacionaes, que os tra
tadistas allemães anteriores ao Codigo, em regra, ou partiam do
direito das cousas, como Savigny, ou do direito da familia, como
Roth. E, ainda hoje, nem todos se conformam com essa inversão.
Barre (4), por exemplo, fazendo a exposição do Codigo civil Tedesco,
achou conveniente adaptal-a ao systema de Krome e Zacharise que
collocam as obrigações no segundo livro da parte especial. E En
demann (5) deixa perceber que a ordem seguida pelo Codigo Civil da
sua patria não é a mais racional.

Si logicamente, diz elle, o direito de propriedade deve ser
regulado antes de se tratar de sua permuta, todavia do ponto de
vista pratico, as relações obrigatorias tomam o primeiro passo.

Não podendo achar satisfactoria a seriação das materias do direito
civil como se acha exposta no Codigo Civil Allemão e no projecto do
Codigo Civil do Dr , Coelho Rodrigues, tinha para escolher, ao desem
penhar-me da incumbencia que me fora confiada, entre o direito da
familia e o das cousas, para encetar a parte especial. As razões que
me levaram a inclinar-me pelo primeiro constam das minhas obser
vações, e não as quero reeditar aqui.. Por isso direi sómente: 10 , que
o direito da familia é o .desenvolvimento natural do direito das pessoas, I

ao qual até bem pouco tempo -andava ligado, e,· se este precede,
na parte geral, aos preceitos relativos aos bens e aos actos jurídicos,
porque a ordem natural dos elementos do direito é a que passa do
sujeito aos bens e deste aos actos, não ha razão sufficiente para
in vertermos essa ordem na parte especial; 20

, tomando por criterio
classificador o principio da generalidade decrescente e complexidade
crescente, devemos distribuir as relações do direito privado,co-:,
meçando pelas que se tecem na familia, incontestavelmente mais
geraes e mais simples do que as do direito das cousas que, por sua
vez, são mais geraes e menos complexas do que as obrigacionaes;
~o, ha no direito da familia um nucleo de relações que entendem
com a propria organização da sociedade, que influem e devem influir
sobre os interesses economicos, e é natural que essas relações, que
formam a urdidura da sociedade familiar, sejam expostas primeiro
que os interesses economicos que são de ordem inferior.

(4) Le Coâe Cívil, trac1. franceza ,
(5) Einfuehrung, I, pago 24.
C. C. - vot, Ir 43
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Uutras razões não existissem e estas por si só seriam apoio suí
.ficien~e á doutrina acceita pelo ultimo projecto .

VI

A questão da unidade. do direito privado já está, ao que me
parece, sufficientemente discutida. Apreciando-a, em minhas obser
vações, ponderei contra os que sustentam a necessidade da absorpção do
direito commercial no civil, que se ha de transformar em privado social:

f. o Que a marcha da evolução, em todos os dominios, é sempre
uma passagem do homogeneo para o heterogeneo, da uniformidade
para a especialização, da unidade para a multiplicidade; e que a
preterição dos unionistas do direito privado, contrariando essa lei
natural do desenvolvimento dos phenomenos e das ídéas, não me
parecia digna dos applausos , ,

2. o Que o direito commercial não se baseava sobre um privilegio
de classe, não era um direito de excepção, como infundadamente
affírmavam alguns; mas sim uma especialização do direito privado,
determinada pela natureza das relações que é destinado a regular,
relações que assumem um caracter especial em consequencia
da funcção propria do commercío, que é vincular duas phases da
vida economica, a producção e o consumo, para que uma receba da
outra a porção de energia vital ele que necessita.

3. o Que os unionistas partiam do falso supposto .de que a base
do direito era puramente economica, esquecidos de que semelhante
doutrina desfigura, mutila e amesquinha a idéa do direito; mais ele
vada, mais particularmente humana, exigindo faculdades mais aper-
feiçoadas do que o principio economico. _

4. o Que o direito civil considerava os bens, como judiciosamente
observara Pisanelli, no seu valor ele uso e o commercial no seu valor
de troca, e desdobrei este argumento em cinco proposições differentes,
de accórdo com o preclaro Raoul de la Grasserie.

5. o Que o exemplo do Codigo Suisso das Obrigações não constituía
um argumento, porque na Federação Helvetica a unificação que se
procurava firmar era a política, para tornar o direito privado objecto
da competencia federal, e não a conceitual, para tornal-o um todo
unido e compacto.

6. o Finalmente" que ainda mesmo quando o exemplosuisso pu
desse ser invocado (1), a elle se opporia o da Allemanha , onde se julgou
conveniente manter a distincção entre o direito civil e o Commercial ,

(f) o facto de na. Suissa se estar tratando de preparar um codigo cwil e
não um codigo gel'al do dil'eito privado tira toda a força ao pretendido ar-
gumento. '

I.)
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A todos estes argumentos que merecem alguma cousa, penso eu,
o 51'. Dr . Coelho Rodrigues oppoz simplesmente uma contrariedade
por simples negação, ou pouco mais, o que me autoriza a declaraI-os
incolumes.

Effectivamente, apenas o quarto dos citados argumentos soffreu
uma ligeira contestação, feita mais no tom de quem sentencia do que no
de quem discute. Para demonstrar o desacerto da these de Pisanelli,
que affirma serem os bens considerados pelo direito civil, em seu valor
de uso, e, pelo commercial, em seu valor de troca, limita-se a dizer o
douto jurista brasileiro: « Nada impede que um cidadão qualquer re
venda o que comprou, nem que um commerciante use do que comprou
para revender ,» (Revista de Iurisprudencia ; Maio, pags. 14 e 115.)

Quando se diz que os bens são considerados em seu valor de uso,
tem-se em vista significar que elles se acham em relação immediata
com as necessidades pessoaes do proprietario, que elles teem por
funcção satisfazer essas necessidades.

Quando se assevera que os bens são considerados em seu valor
de troca, tem-se em vista significar que elles se accumulam nas mãos
do proprietario para dar-lhes maior poder de acquisição e, mais, que
essa accumulação é instavel, sendo a todo o momento as utilidades
substituidas por outras, destinadas todas ellas a satisfazer as neces
sidades sentidas por outros que não aquelle que as põe em movimento.
Assim, é claro que, si eu compro para revender, realizo uma operação
commercial; si habitualmente realizo operações dessa natureza, exerço
a profissão de commerciante ; mas, sendo commerciante, pratico actos
de natureza civil todas ás vezes que applicar ao meu uso pessoal os
objectos que adquirir.

Nunca se affirmou que o não commerciante estivesse inhibido de
exercitar actos de commercio, nem que fossem mercantis todos os
actos juridicos de um commerciante. A commercialidade é attributo
do acto em sua funcção social, e não predicado que lhe seja adjectivado
simplesmente pela profissão do agente.

Portanto, a objecção do 51'. Dr , Coelho Rodrigues não offende o
principio contra o qual se insurge.

« Depois, accrescenta S. S., todos os actos bilateraes são com
mutatioos e resolvem-se em troca, nem ha motivo para suppôr nem
meio para verificar a priori que as partes quando trocam seus bens
só consideram seu valor de uso, si não são commerciantes ». E' o
mesmo pensamento apresentado agora sob fórma differente e apoiado
em uma assercão absolutamente inacceitavel .

. Não é verdade que todos os actos bilateraes sejam commutativos.
Commutativos, S. S. sabe-o perfeitamente, são os contractos em que
as prestações das partes se equivalem exacta ou approximadamente.
Ao lado destes existem outros contractos em que ha prestações re
ciprocas, mas aos quaes de todo não convém o epitheto de commu
tativos: - são os contractos aleatorios.
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J:J8~rtjn.do .dessa nl·ll.mi:""HI falsa, obteve naturalmente o meu il-
luE~tnLd.o COlICluS[LO igualmente falsa: «o direito commercial

explil~aC!o por . privilegio que não tem mais razão de
chleg8~rá mais ao fím deste século » •

expuoa a necessidade do, direito commercial não é um
·lla.U t:.lI.l1:j,LIj. é a eápecialísação de uma funcção social

quer que à queira ver. Essa funcção
coniuncto das operações.destinadas a 'pôr as

ClrcuJlaç:lo, levando cada utilidade ao lagar preciso' em

....L.,IJo.L<M [ustificarmos aexistencia, a autonomia do direito com-
me:rclal,thr(3S1:;enlos de suppôr um privilegio, outros tantos privilegios

ímagínar para fundamento dos diversos ramos do direito.
como para o direito commercial , outra é a base,

,o. l, ",,,"o,v por. que existem. O que solicita um aggregado á parte
normas é sempre a. feição especial .com que se apresentam as re

lações. Emquanto existir a' sociedade humana com a organização que
actualmente lhe conhecemos, ha de ser necessaria a funcção especial
da .lTI,ecliação .entre a producção e o consumo, e essa funcção deter
lllinando>umaparticular modalidade de relações, será forçoso con-

. servar. no direito um complexo de normas que as reflictam ,
Não pretendo, entretanto, que seja inteiramente infundada a'

agitação que em torno desteassumpto se tem produzido, princi
palmente na Italia . Alguma cousa existe, uma transformação con
ceitual -seaununcia', mas as idéas ainda não adquiriram a precisa
nitidez, ainda não puderam tomar a sua fórma definitiva.

A producção em todos os domínios é trabalhosa, quer se trate de
um. artefacto da industria, quer de uma idéa ou de um instituto, quer
de. uma creação da natureza. No momento em que se inicie a ela
boração .do novo, producto, ha sempre um dispendio de energias que
abala0 .seu productor, mas cuja' orientação nem sempre se póde
prever com exacção, Na maioria dos casos, entretanto, a experiencia
nos' autoriza a affirmarcom antecipação qual o resultado elos factores
em concurso. Na hypothese que nos occupa, supponhoque a lição
da experiencía é. suffícientemente lucida , e penso que não me desvio
della:po. que,passoa. affírraar . " ,

Quando uma cellula attinge a plenitude do seu desenvolvimento,
começá a soffreruma acção modificadora que lhe vae, pouco a pouco,
prepar(l,ndo.a ruptura .por meio da. qual ha de dar nascimento a uma
cellula nova. Phenomeno semelhante observa-se na evolução das ídéas
e das construcçõessociaes.

Primitivamente formavam um todo' unico as diversas normas
l:egJlladoi'asda conducta humana : a religião, a moral, o direito, a
hygiene, etc. Com o progressivo desenvolvimento da cultura social,
se.foram desaggregando desse' complexo geral de normas preceitos
especiaes quase foram agrupando á parte e formando disciplinas
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differentes e autonomas, destinadas cada uma a regular uma certa
fórma da actividade humana.

Desprendido da massa homogenea commum das normas sociaes,
constituiu o direito, a principio, um todo uniforme onde se não ac
centuavam ainda as linhas das dístincções hoje conhecidas.' Logo,
porém, o direito publico destacou-se do privado e, continuando o
desdobramento evolutivo, as normas de ordem privada se foram espe
cialisando consoante ás novas necessidades e dando logar ao appa,..
recimento do direito commercial, do internacional privado, do processo
civil e commercial, sem que desapparecesse o nucleo central con
stituido pelos preceitos do direito privado commum ou civil. Hoje
vae se fazendo sentir a necessidade de se crearem novos quadros para
nelles se accommodarem melhor os institutos que o progresso social
foi suscitando. Os direitos intellectuaes, por exemplo, iá se sentem
apertados nas angusturas dos antigos moldes, e dentro em pouco se
hão de desprender do nucleo central, para mais francamente se desen
volverem em terreno proprio. Depois será a vez de outros, e assim
successivamente, até que a evolução se tenha completado.

Não são; portanto, as fórmas actuaes que se hão de extinguir,
penso eu; são fórmas novas que hão de apparecer ao lado das que
já existem.

Naturalmente as fórmas actuaes se hão de modificar com o
apparecimento das fórmas novas. Modificação, porém, não significa
suppressão , Assim, acredito que o direito civil, em seus traços ge
raes, se ha de manter indefinidamente, regulando as relações de fa
milia, a propriedade, as obrigações e a successão hereditaria, vice
jando ao seu lado o direito commercial, do qual se ha de des
aggregar o industrial, ou para constituir, por si só, um organismo
independente, ou para alliar-se, duradoura ou transitoriamente, ás
outras fôrmas dos chamados direitos intellectuaes ,

O legislador, porém, não tem o direito de precipitar a marcha
da evolução. E' seu dever esperar que as creações sociaes tomem
corpo, que as formas dessas creações se accentuem para abrir-lhes
espaço nas construcções legislativas. E, no momento presente, ainda
não se faz necessario crear um novo Codigo para esses direitos in
tellectuaes ,

Esta é a minha opinião, que julgo conforme á realidade dos
factos e ao ensinamento da sciencia , - Clovis Beoilaqua .

Rio de Janeiro, 10 de Junho de 1901.

VII

O artigo hoje publicado pelo Sr. Dr , Coelho Rodrigues, na Re
vista de Iurisprudencia, é consagrado ao titulo preliminar do pro
jecto revisto. S. S. não acha digna de applausos essa inscripção,
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que julga imitada doCodigo Civil Francez e dos que. o tomaram por
modelo, esquecendo de notar que o Codigo Civil Chileno, o Argen
tino e o dó Montenegro, onde a influencia franceza é pouco sensivel,
se abrem tambem por titules preliminares, e que os projectos do
Codigo Civil Brasileiro, o de Teixeira de Freitas, o de Felicio dos
Santos e o ,de Nabuco, nenhum dos quaes se constituiu interprete da
[urisprudencia francesa, nenhum dos quaes tomou por paradigma o
Codigo Napoleão, consagram todos, accordemente, um titulo preli
minar á exposição de materias quo, no entender de seus illustres
autores, não deviam fazer parte. integrante do Codigo Civil.

Não lhe parece mais feliz a inscripção adoptada pelo projecto
que S. S., com muita propriedade, denomina Clovis-Epitacio : lei de
introducçâo ao Codigo Civil Brasileira, Entende o douto jurista que
essa designação só se pódejustificar dadas as condições especíaes do
legislador allemão, que tinha de providenciar sobre a applícação do
Codigo Civil em referencia ás leis estrangeiras, ás outras leis federaes
e ás leis dos Estados confederados. Nós temos necessidade de attender
ás duas ultimas categorias de leis, porque o Codigo Civil projectado
se suppõe concebido em harmonia com todas as leis brasileiras exis
tentes, quer federaes, quer estadoaes, revogando aquellas que com
elle forem incompativeis, desde que não sejam de ordem constitu
cional, e offerecendo base para os regulamentos e leis especiaes que
se fizerem necessarios. Mas temos forçosamente de prevenir os con
flictos entre a lei civil brasileira e as estrangeiras, e ha utilidade
pratica em se firmarem certos princípios sobre a publicação, a in
terpretação e a applicação da lei em geral. Si na Allemanha esse
assumpto é introductorio do Codigo Civil, não percebo por que o não
seja no Brasil. Tanto a prova de que não é a situação especial do
Imperio Allemão que justifica a escolha do titulo da lei que serve de
prefacio ao Codigo Civil, é que os seis primeiros artigos do Codigo
Civil de Zurich, que S. S. conhece bem, estão reunidos sob a rubrica
- Einleitung (introducção).

Afinal esta questão é de somenos valia, porquanto alguns tra
ductores franceses se referem á citada lei allemã, designando-a pelo
nome de titulo preliminar (1).

Passando do cortem ao amago do assumpto, o Sr. Dr , Coelho
Rodrigues lamenta que tenhamos, eu e a Commissão Revisora, supprí
mido o art. 18 de seu projecto, que consagrava o principio pouco
liberal da reciprocidade; Condemna a tutela dos. estrangeiros, se-·
gundo a expressão que lhe dá o projecto actual ; e descobre contra
dições entre os arts. 27, 28, 30 e 31 da lei de introducção do meu
projecto.

(:1) 'Irígand-Cenest, traduzindo Heidel, in Clunet, eâ, :1898, p, 87:1.
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Esses seus reparos estão indicando que, apesar de se parecerem
como dous irmãos, os nossos projectos , mesmo nesta parte preli
minar, diíferem em pontos fundamentaes. Ha irmãos assim.

Quem quizer fazer um confronto entre os dous projectos nesta
parte, notará, desde logo: 10

, que a lei p1'eliminar do projecto
Coelho Rodrigues contém 39 artigos, e a lei de iniroducçâo do meu,
encerra 42; 20

, que adoptei sem alteração, a não ser uma ou outra
modificação de linguagem, 19 artigos do projecto Coelho Rodrigues
(os de ns , 1,6,9,11,14,15,17,20,22,26,30,32,37 e 38);
alterei ligeiramente tres ( os arts. 13, 27 e 29 do citado projecto);
substitui sete (os artigos 18, 19, 21, 24, 25, 33 e 34 do mesmo
projecto ); eliminei 10 (os arts. 7, 8, 12, 23, parte do 27, 28,
31, 35, 36 e 39) e accrescenteí 13. Estas indicações esclarecem
melhor do que quaesquer affirmações, mas seja-me licito additar
que as semelhanças maiores sobre os dous projectos, nesta parte
preliminar, se encontram nas disposições de direito publico, e as
maiores differenças , nas de direito internacional privado.

Quer isto dizer que não professamos, em tão importante ma
teria, os mesmos principios, que não pedimos ensinamentos aos
mesmos mestres, ainda que nos informe o provecto jurista ter-se ins
pirado em Savigny e Asser , pois estes dous altos e poderosos espi
ritos não conseguiram insuflar em quem affirma tel-os tomado por
guia o elevado criterio scientifico e o nobre impulso liberal que
sempre os illuminavam na solução das graves questões dos conflictos
internacionaes das leis.

Esta dívergencia em que nos achamos, no tocante ao direito
internacional privado, explica bem por que lhe pareceram contradi
ctorios os artigos citados do meu projecto.

Leiamos os dous primeiros dispositivos apresentados como con
tradictorios entre si e inconciliaveis com os principios do direito in
ternacional privado:

« Art. 27. O regimen dos bens entre conjuges de nacionalidade
differente determinar-se-ha , na ausencia de pactos antenupciaes, 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 ausencia de manifestação em contrario, a determi
nadora do regimen matrimonial dos bens.

Paragrapho unico. A lei nacional também será reguladora do
regimen matrimonial, quando os conjuges estrangeiros tiverem a
mesma nacionalidade ».

O Sr. Dr , Coelho Rodrigues não se dá ao trabalho tle apontar
a contradição que diz ter vislumbrado entre os dous artigos tran
scriptos. Quer me parecer que a empreza teria insuperaveis difficul
dades, si S. S., não se limitando a uma pura asserção infundada,
intentasse demonstrar o que affirmou.
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Effectivamente, o que resalta da leitara das duas disposições.cio
tadas é que o projecto criticado acceitou, em relação ao regimen dos
bens entreconjuges, perante o direito internacional privado, a se
guinte doutrina: Si os conjuges forem da mesma nacionalidade, com
petirá á lei nacional commum regular as relações economicas dos
mesmos (art .28, paragrapho unico }, em virtude do principio de
que o estado e a capacidade ( portanto as relações oriundas do direito
da família) se acham sob o imperío da lei nacional ç10 individuo.
Mas, si os oonjuges são de nacionalidade differente, já não. nos póde
servir esse. critério, pela ponderação de que o nosso direito consti
tucional não commina a perda da nacionalidade á mulher brasileira.
que se casa com estrangeiro, nem confere o titulo de brasileira á que
se matrimonia com brasileiro. Forçoso será buscar outro criterio ,
Em regra, o regimen que governa os interesses economicos dos es
posos resulta de uma declaração bilateral da vontade accorde de
ambos, quer tenham firmado um contracto, quer acceitem o regimen
presupposto pela lei. Pertencem, pois, os preceitos reguladores da
materia á categoria das leis suppletivas, que somente intervem para
supprir as deficiencias das estipulações dos interessados aos quaes o
direito reconhece a autonomia precisa para estabelecerem, dentro de
certos limites, a regulamentação das próprias conveniencías.

Estabelecidos estes principíos , a orientação do jurista se acha fir
mada. Si os conjuges deixaram de determinar expressamente a que
regimen submettiam os seus bens na constancia do casamento, é
mister recorrermos á sua vontade presumida, é mister extrahir do
Concurso dás circumstancias a intenção que se não objectivou em
fôrma escripta.

No direito interno, o problema está previamente resolvido.
No direito internacional, é necessário que tambem se estabeleçam
regras para que nao-vacíllem, á mercê das opiniões indívíduaes, inter
esses respeitáveis e que instantemente reclamam a protecção do direito.

A opinião dominante é que verificada a hypothese, em direito
internacional privado, se deve presumir terem os conjuges de nacio
nalidade diíferente adoptado a lei do primeiro domicilio conjugal.

E' a opinião de Demoulin, de AsseI' e Rivier, Eléments de droit
int. prioe, § 45 ; de Baehr , in Clunet, f895, pag. 29; de Chausse,
notável professor da Faculdade de Direito de Montpellier, in Clunet:
f897, pag. 27 e seguinte; do Tribunal Superior de Carlsruhe, decisão
transcripta no citado Clunet, f895, pago 144; do Tribunal de Guelma,
1. c., f898, pago 935; do Tribunal de Appellação da Argelia, I. C.,

f899, pag. 385; do Tribunal de Justiça de Paz de -Nice , I. C., f899,
pag. 571; do Tribunal Civil do Sena, I. c., f 900, pag. 350; do
Tribunal Civil de Chartres, I. c ., f 901, pag. 354. .

Parece que já está creando cabellos brancos esta doutrina, que
meu erudito contradictor suppõe novidade, e que está com ares de
epinião commum o que lhe parece uma extravagancia ,

.' I
, li

' .. {
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Seria um verdadeiro desproposito reproduzir aqui quanto se ha
-escripto a respeito em livros nacionaes e estrangeiros; mas acredito
que não abusarei da paciencia dos leitores transcrevendo uns con
ceitos de Chausse, na revista acima indicada. « Si le domicile semble
n'avoir ici qu'un role secondaire, les circonstances pourront lui
.attribuer une inf1uence décisive, et nous considérerions par exemple
-comme soumis à la communauté légale française les étrangers admis
.á domicile qui se seraient mariés en France .»

Peço ainda permissão para transcrever o resumo da citada decisão
do Tribunal Superior de Carlsruhe : L «Deve-se comprehender entre
as leis reguladoras 'do estado e da capacidade as que dizem respeito
.ao regimen dos bens da familia e ao direito de successão ; 2... 30

,

em direito prussiano, applica-se ao regimen dos bens entre conjuges
-a lei do primeiro domicilio conjugal.

Finalmente, a ultima das decisões acima citadas declara: ... 2.
« Le regime matrimonial des Français que se marient à l'étranger
.sans faire dresser de contrat de mariage et le reçime de droi: com
mun du domicile matrimonial des épou»,» Esta sentença é de Maio
-do anno passado.

Não necessito de mais transcripções, nem quero appelIar para a
-opinião de Savigny, Systema, § 379, de Windscheid, Pand., § 35,
-de Stobbe; Deut, Prioatreclu I, § 34, e de outros partidarios da lei
domiciliar, porque outra é a orientação do projecto . Por essa mesma
razão deixo de referir-me á jurisprudencia ingleza e norte-americana.

Sei que a escola italiana manda applicar na hypothese a lei na
-cional do marido; mas essa doutrina, além de injusta, só poderá ser
applicada nos paizes que considerarem o casamento um modo de
adquirir ou perder nacionalidade, entre os quaes não devemos ser
contados.

Somos, todavia, dispensados de procurar essa intenção presumida
·dos conjuges, si ella constar de uma circumstancia ou de um facto
que melhor a traduza. Está nessas condições o facto de ser celebrado

. :0 casamento perante o representante consular ou diplomatico do ma
rido, pois está elIe claramente indicando que á lei nacional deste
pretenderam submetter-se os conjuges , Isto diz o projecto no
art. 28, pr.

O systema adoptado é, como se vê, simplissimo . A lei reguladora
das relações economicas dos conjuges de nacionalidade identica é a
nacional commum a ambos. Não havendo communhão de naciona
lidade, regulará a lei nacional do marido, si indicarem os conjuges
que a acceitam, casando perante o respectivo agente consular ou di
plomatico Si assim não fizerem, entende-se que preferem a lei do
domicilio commum, o qual só póde ser o primeiro, como teem decidido
'os tribunaes e explica Windscheíd no paragrapho acima citado, nota 11.

De boa fé, ninguem que conheça a matéria enxergará contradição
no que ahi fica exposto. E os que não a conhecerem poderão verificar
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que não se acham diante de uma novidade, si quizerem folhear o repo
sitorio de C/unet nos pontos que acabo de citar e em innumeros outros.

Quanto ao Sr. Dr, Coelho Rodrigues, devo suppôr . que está. de
má fé, pois dizendo que estudou o direito internacional em Savigny e
Asser, pasma diante de uma opinião patrocinada pelos dous insignes
jurisconsultos, opinião que a Westlare parece inatacavel, e que é

. a dominante na França e em muitos outros paizes.
Extravagante me parece, mio a doutrina suffragada por mestres

de tão.profundo saber e por tribunaes compostos deprofissionaes dis
tinctos por suas luzes e competencia, mas pensar-se que, depois de pro
mulgado o Codigo Civil, a determinação do domicilio será regulada
pelo decreto n. 84,8, de 1890, é que ha necessidade de marcar a lei
um prazo depois do qual se deva presumir consummado o matrimonio ,

Aliás esta antigualha, persistencia de falsas-idéas introduzidas pelo.
direitocanonico e, segundo creio, tambem vestígio de MOl'gengabe,
presente do dia seguinte, fôra condemnada pelos civilistas patrios,
como se póde ver em Coelho da Rocha, Inst., § 242 ; não se depara.
nos codigos modernos, como dão exemplo o francez, art. 1.401, e o
portuguez, art. 1.108; é repudiada pelos proprios canonistas, segundo
faz notar LAFAYETTE, Di?'. da [am ., § 58, nota I ; e, afinal, só se
referindo á communhão de bens, não tem applicação a outros re
gimens. E' claro que, muitas vezes, o juiz brasileiro terá de reco
nhecer que o regimen de bens presumido é outro. Supponha-se que
os conjuges de nacionalidade differente se casam fixando o seu domi
cilio conjugal em New- York, e, passados annos, veem residir no
Brasil, onde, por morte de um delles, ou por outra razão, é o juiz
chamado a verificar qual o regimen adoptado. Evidentemente decidirá
que o da separação completa, si nenhuma convenção em contrario
existir e si não foi realizado o casamento perante o representante con
sular ou diplomatico do paiz de que o marido é subdito . Nesta e em
outras muitas hypotheses semelhantes, a que viria a impudica ex
igencia da Ord. 4, 46, § 1, mesmo sob a forma attenuada que lhe deu
o decreto 181, de 24 de janeiro de 1890, art. 57, admittindo-se que,
por um desvio da sã doutrina, tal principio se esgueirasse por entre
as disposições do Codigo Brasileiro! Não se percebe.

VIII

Tão inane se mostrou a accusação de contradictorios, levantada
emreíerencia aos arts. 27 e 28 da lei de introducção do meu projecto
ou do titulo preliminar do projecto revisto, que não devemos esperar
mais solidos fundamentos na arguição que inculca o mesmo vicio nos
arts. 30 e 31. Como em relação aos primeiros, nada se aJlegou com
visos de prova. Mais do que isso: depois de ter irrogado a censura,
esquece-se o critico de a ter feito e vae seguindo o seu caminho
despreoccupadamente.
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E', não obstante, conveniente desfazer essa accusação, embora
não documentada, pois que nol-a apresentam escorada na autoridade
respeitavel do íllustre Dr , Duarte de Azevedo. E esta s6 invocação
deve ser acceita como um argumento.

Eis os artigos accusados de contradictorios: Art. 30. « Embora
a tutela do incapaz seja regulada por sua lei nacional, as autoridades
brasileiras teem competencia para tomar, provisoriamente »s medidas
necessarias para a protecção da pessoa e para a conservacão LlU::; oens
do incapaz estrangeiro, até que o Estado a que elle pertence proveja
como fór de direito .» Art. 31. « A tuteia 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. 0 Si o tutor
nomeado por quem tiver direito de fazel-o residir no Brasil .»

Vê-se bem o pronunciamento do projecto: a tutela, instituto do
direito da familia , regula-se pela lei nacional do incapaz, mas isso
não impede que, provisoriamente, as autoridades brasileiras tomem
providencias acauteladoras dos bens e da pessoa do tutelando, provi
dencias que poderão ir até o provimento effectivo da tutela, si o Es
tado a que pertencer o incapaz se descurar de cumprir a obrigação de
velar pelo bem estar daquelles subditos seus que o destino vario arre
messar a paizes estranhos.

Ha nessa expansão protectora, revelada pelo direito nacional em
preparo, quebrado principio que submette o individuo, onde quer que
se ache, ~ acção protectora de sua lei pessoal? Não, porque a lei local
s6mente apparece otTerecendo a sua egide tutelar quando ao infeliz fal
Ieee a protecção que a organização social lhe devia prometter em pri
meiro logar, sómente se apresenta suppletivamente, na ausencia de
providencias tomadas por quem tinha restricta obrigação de fazel-o.

Falha e imprestavel seria a doutrina que, em uma emergencia
dessas, confessasse a sua impotencia, affirmando a impossibilidade de
deparar um recurso. Porventura os individuos que habitam um paiz,
sejam nacionaes ou estrangeiros, não teem o direito de esperar que
lhes sejam asseguradas as suas condições existenciaes, assim como lhes
corre a obrigação de respeitar a ordem juridica sob cujos auspicios
desenvolvem as suas faculdades?

Estas considerações se impõem por tal forma, que custa crer que
haja quem as desconheça.

Si investigarmos como a doutrina dos internacionalistas tem re
solvido a difficuldade, encontraremos, em primeiro logar, o direito
inglez e norte-americano, que submettem a tutela ao imperio da lei
do logar em que os bens se acham situados, ou onde o pupilo está do
miciliado (1). Comprehende-se a preferencia que os juristas anglo-

(1) Wharton, Privat int. lave, §§ 259-270.
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americanos dão á lei do domicilio. São fieis ao systema que perfilharam.
Mas é, sem duvida, attender mal á natureza da tutela e aos fins a que
ella visa preencher adstringil-a á lex rei siue, destinada exclusiva
mente á regencia dos bens (2). Em segundo logar, solicitara a nossa
attenção o parecer dos especialistas reunidos em Haya, com o qual se
conformam Grasso-e toda a escola italiana, Lehr, Bagsic, o gabado
elal1J1'X,'tor do Codigo Civil do Montenegro, e o legislador allemão (3).

" 'As resoluções da Conferencia de Haya merecem ser trasladadas,
porque foram a fonte immediata do projecto nesta parte.

Depois de longo e profundo debate, concordaram os representantes
de diversos paizes, reunidos na capital hollandeza, apresentar aos
Governos respectivos resoluções pa:Ia. servirem de base a um occórdo
sobre diversos pontos de direito internacional privado.

As disposições concernentes á tutela estabelecem:
« Art. 1.0 A tutela de um menor é regida paI' flua lei nacional. II

« Art. 3. 0 Todavia a tutela do menor que reside no estrangeiro
constitue-se perante as autoridades competentes do lagar, e será regida
pelas respectivas leis nos casos seguintes:

a) Si, por motivo de facto ou de direito, a tutela não puder ser
constituida na conformidade dos arts. 1 e 2 (4);

b) Si os que forem chamados a constituir a tutela, segundo os
artigos precedentes, não tiverem providenciado;

c) Si a pessoa autorizada para esse fim pela lei nacional do menor
lhe tiver nomeado um tutor que resida no mesmo paiz em que estiver
o menor.

Art. 8 . o O Governo, informado da presença, em seu territorio,
de um estrangeiro menor, á tutela do qual importa prover, dará, no
mais breve prazo, conhecimento disso ao Governo do paiz do me
nor» (5).

A lei de introducção ao Codigo Civil Allemão estatue, art. 23:
« Uma tutela ou curatela póde ser ordenada na Allemanha, para um
estrangeiro, sempre que o Estado a que elIe pertencer não tiver
tomado essa providencia, ,si, de accôrdo com as leis desse Estado, o
estrangeiro tiver necessidade dessa providencia ou tiver sido interdicto
na Allemanha.

O tribunal allemão das tutelas póde tomar medidas provisorias,
emquanto a tutela ou curatela não tiver sido instituida ».

(2) Grasso, Diritto int , prioate, § 90; Lehr, De la loi qui doU régir la
tuúlle, in Révue de droit int. XVI, p, 2*7.

(3) Codigo do Montenegro, art. 789; lei de intr. ao Codigo Civil Allemão
art. 23.

(4:) O art. 2° dá competencia ao agente diplomatico para providenciar
como si fosse autoridade tutelar.

(5) Veem as resoluções transcríptas em Clunet, 1895, p. 200.
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Foi essa a orientação seguida pelo projecto do Codigo Civil, cujo
autor havia aprendido, na contemplação dos princípios superiores da
Justiça, que paira acima dos odios e das prevenções, a ver em cada
estrangeiro um membro da vasta familia humana, a que todos perten
cemos.

Para os juristas, que se nutriram das nobres idéas de Savigny
e Mancini, e são hoje quasi todos, o Direito Internacional Privado tem
por missão: - estabelecer uma « communhão de direitos entre nações
que teem relações mutuas » ; attender ás necessidades dessa sociedade
internacional, que se compõe de individuos pertencentes a diversas
nações e repousa em relações que se tecem por cima <las fronteiras
dos diversos povos; firmar regras que se harmonizem com o au
gmento sempre crescente das relações internacionaes de ordem pri
vada ; e obter de cada systema de organização juridica as necessárias
concessões para que mais francamente possam ser attendidos os in
ter esses legitimos dos que vão fora do seu paiz desenvolver a sua acti
vidade, para que, dentro desse vasto circulo de organização social,
constituído pela confraternização dos povos de mais elevada cultura,
possam os individuos livremente mover-se como filhos da mesma
patria.

Essa concepção do Direito Internacional Privado é bem claro,
que não prejudica a vitalidade organica de cada povo, antes a sup
põe, como a organização politica das nações não prejudica, antes fa
vorece o desenvolvimento das faculdades de cada homem. E' claro
tambem que, referindo-se ás relações de ordem civil, não pede o Di
reito Internacional Privado igualdade entre estrangeiros e nacionaes,
sob o ponto de vista dos direitos políticos. As duas espheras de acção
juridica - a política e a privada - são perfeitamente distinctas , A
primeira é privativa do cidadão, isto é, do membro da associação
politica; a segunda tem o ingresso facultado a todo o homem.

Si pensasse assim, não julgaria o Dr . Coelho Rodrigues que era
intempestiva a disposição do projecto destinada a extinguir a caução
judicauan solvi. « Este incidente do processo, escreve meu iIIustre
censor, não é materia propria do Codigo Civil e muito menos de di
reito internacional».

Dispenso-me de expor mais dilatadas considerações sobre este
curioso assumpto, porque já tive opportunidade de me occupar delle
nas minhas Lições de legislação comparada, 2a ed. XXX. Direi só
mente o essencial para mostrar a sem-razão da critica

E' a caução judicatum solvi um incidente do processo; mas esse
incidente determina uma restricção á protecção juridica que o Estado
offerece aos individuos , Estabelecida a necessidade de prestar fiança
ás custas a quem tiver de propor uma acção, segue-se que os ricos
terão o direito de accionar , ainda que sem razão, e os pobres não po
derão fazel-o, ainda que a tenham. Não é isto o que dispõe o decreto
de 10 de junho de 1850, apesar de recuar diante do principio liberal
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da resolução prooisoria de 1832, art. 10, que abolira pura e sim
plesmente a fiança ás custas. O citado decreto, retrocedendo no ca
minho das franquias e das seguranças jurídicas, offerecídas pelo Es
tado sem tibieza nem preoccupações estranhas ao ideal da justiça,
isentou da fiança ás custas os miseraveis que justificassem a sua po
breza judicialmente. Mas o Dr. Coelho Rodrigues parece desejar uma
applicação mais rigorosa da caução judicatum solvi do que o citado
decreto, pois se este não distingue entre nacionaes e estrangeiros,
S. S. vê no alludido instituto uma arma a vibrar contra os alieni
genas.

O projecto actual não fez mais do que volver ao espirito liberal
que pelos annos de 30 agitou tão poderosamente a nacionalidade bra
sileira, dando-lhe energia e elevação para emprehender reformas que
causam ainda hoje a admiração dos que acham encanto em rever os
fastos da historia patria.

O projecto actual nada adianta, neste ponto, ao art. 8 da Dispo
sição prooisoria de 1832. Restabelece o elo quebrado da tradição li
berai de nosso direito.

Assim procedendo, teria exorbitado, penetrando em circulo que
lhe devera ser estranho?

Creio que não. Em primeiro logar, porque a abolição da fiança
ás custas se acha prescripta na lei de introducção ou titulo prelimi
nar, que não é parte integrante do Codigo Civil, como reconhece o
proprio Sr. Dr. Coelho Rodrigues, pois nesta parte do seu projecto
incluiu disposições referentes ao direito publico, ao criminal e ao
processual.

Em segundo logar, posso invocar a autoridade de Nabuco,
que, no titulo preliminar do seu projecto, art. 118, propoz a extin
cção do retrogrado instituto nos termos seguintes: « Fica abolida a
fiança ás custas, que a lei actual impõe ao nacional ou estrangeiro não
domícilíario no Brasil».

Depois, ao contrario do que suppõe o Sr. Dr , Coelho Rodrigues,
o assumpto em questão sempre foi considerado como pertencente ao
Direito Internacional Privado, segundo se póde praticamente verificar
em Wharton, Prioate international law, § 732; em Grasso, Diritto
internazionale, § 104-; em Clunet, passim, e em qualquer com
pendio.

Na Conferencia de Direito Internacional Privado, reunida em
Haya, em 1894-, a caução judicatum solvi foi objecto de deliberação,
tomando-se a respeito resoluções que constam do protocollo final, e
das quaes o art. 42 da lei de introducção do meu projecto, ou o
art. q·1 do titulo preliminar do projecto revisto, se póde considerar
um transumpto, pois o art. 10 dellas assim determina: « Nenhuma
caução nem deposito, sob qualquer denominação que seja, poderá ser
imposta em razão, quer da qualidade de estrangeiro, quer da falta de
domicilio ou de residencia no paiz, aos nacionaes de um dos Estados
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'Contractantes, qoe forem autores ou por outro modo intervierem pe
rante os Tribun8Le s de q,!alquer outro destes Estados» (6). Os Es
tados a que se refere a citada resolução, creio que o sabem todos os
'que sepreoccup:::tID c?m est~s assumptos, são: a Allemanha, a Aus
tria-Hungria, a ]3elglca, a Dinamarca, a Hespanha, a França, a Italia,
o Luxemburgo, a ~oll~nda, Portu!Sal, a Rumania, a Russia, a Suissa,
a Noruega e a S 1.leCIa~ Isto é, quasi toda a Europa.

Em conclusão, si na Italia o.p:"incipio da franqueza e da isenção,
nesta matéria ).-esulta, como é opinião corrente, do art. 3° do seu Co
digo Civil, qde confere a?s estrangei~"os o uso e gozo de todos os di
reitos privados, reco.nhecldos aos nacionaes, sómente para maior clareza
foi consignado o artigo que o Dr, Coel?o Rodrigues acha condemnavel.
Consigna elle apenas uma consequenc~a forçosa do art. 3° do projecto
revisto (ou do a).-t. 2o,.pa!"agrapho umc~, ?o meu), que est~ concebido
nestes termos' « A ler nao reconhece distincção entre nacionaes e es
trangeiros par~ a acqu~siÇã~ ~ gozo dos dire.ito~ ?ivis li. E este artigo é
a repercussão, :00 Codigo CIvil, do bello prlllclplO exarado em nossa
Constituição Federal, art. 72, pr.

IX

Suppunha eu já inteiramente ~sgotada a controversia levantada
sobre os conceitOS do 'dever e obriçaçâo, bem se comprehende, não
para a solução dos transcendentes problemas. que a philosophia e a
moral possam estabelecer nesse terreno, mas simplesmente para o caso
particular de sLla expressão no art. 1° do futuro Codigo Civil Brasi-
leiro. .

Vejo, poréIl1, que alguma cousa ainda é preciso additar, e talvez
forçoso repetir, porque ao Sr. pr: Coelh~ Rodrigues não satisfez a
minha resposta á Faculdade Jurídica de Mmas Geraes, ou antes, essa
resposta me COlúprometteu aos olhos de S. S., tão desastrada foi, se-
gundo parece.. .

Não reconb.ece o meu illustre censor como certo e incontroverso o
que a respeito affirn:J.a~"am ~s professores daquella Faculdade, para os
quaes dever é uma mJuncçao de ordem puramente ethica, e obrigação
traduz a situação.cor:traposta á fac?ldade de agir que se contém em
todo o direito subJectlvam~nte con~ld~rado, não podendo o primeiro
destes dous estl1dos psychicos ser indicado pela palavra- obriçação,
nem o segundo pelo vocabulo - deoer.

Como a lllim, parece ao Sr. Dr , Coelho Rodrigues que esse modo
de ver não corresponde, com exactidão, á linguagem dos .livros da
sciencia que professamos, elles com o fulgor que lhes permittem orga-

(ü) Clunet- 1895, p , 203.
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nizações excepcionalmente dotadas, eu com modesto carinho que o
affecto mantem e a ambição não conturba. Mas, si o critico não dá
razão a outros, seria talvez grande ingenuidade esperar que a désse a
quem está agora arranjando estas phrases incolores, cujo merito unico
é a sinceridade, sendo o desejo de acertar o móvel que as impulsa.
, • « No est~do actual da. doutrina, ~ na~ linguagem commum aos
juristas : subsiste a sj'nonyrrl1~ entre obrigações c deveres, Gtanto este
como aquellas são chamados indifferentemente moraes ou jurídicos,
perfeitos ou imperfeitos, conforme são ou não garantidos por uma
acção correspondente a cada um». Eis a sentença com que S. S. re
solve a pendencia.

Della e das razões que a justificam se deduz que não incorri
em censura por ter empregado a palavra deoer no art. 10 do ]J1'O

jecto de Codigo Civil, mas por ter explicado em que sentido a em
preguei, e por que no mesmo artigo usei das duas expressões que
servem de thema a esta discussão.

Diz O' art. 10 do meu projecto : « Este Codigo reconhece e
regula:

1 . o Os direitos e deveres das pessoas naturaes entre si, como
membros de uma familia.

2, o Os direitos e obrigações das pessoas naturaes e jurídicas
em relação aos bens» (1).

A intenção desse artigo é apresentar em uma synthese, in
scripta no portico do edifício, a indicação das materias que constituem
o objecto do Codigo Civil. Tomou essa formula geral por base a
pessoa, pelas razões seguintes: 1", o Codigo Civil é um complexo
de normas destinadas a dirigir a vontade e limitar a liberdade, isto
é, creadas em vista das pessoas; 2", é um systema de forças 80
ciaes posto em movimento pela actividade das pessoas; 3a, a pessoa,
é um elemento constante em todas as relações do direito, o que
importa dizer, nas diversas disposições do Codigo Civil ; 4", os di
reitos são poderes de acção, as obrigações e os deveres, necessidades
moraes de acção, os primeiros garantidos e os ultimes impostos ás
pessoas, e nesses tres termos resume-se todo o direito civil. Por
tanto podemos legitimamente, definir o direito civil tomando por base

(1) Confronte-se com o artigo correspondente do projecto Coelho Ro
drigues:

« Art. 1. o Este Codigo reconhece e regula:
§ 1. 0 Os direitos e obrigações das pessoas naturaes, entre si, como

membros de uma mesma familia. . . '
§ 2. o Os direitos e obriua'ções das pessoas naturaes ou jurídicas, entre

si, ou entre umas e outras sobre os respectivos bens" "
§ 3." Os direitos e obrlgacões que qualquer pessoa particular contra

qualquer agente ..u representante da União ou de algum dos Estados ou mu
níoipíos, ou vice-versa, sobre matería de propriedade ou de credito ,»

I .' I ~

r

~.

r~
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a pessoa; podemos indicar, em synthese, a materia de um Codigo
Civil, referindo-a directamente ás pessoas.

Da leitura do artigo se deprehende sem esforço: que o pro
jecto reconhece duas categorias geraes de pessoas , - as physicas
ou naturaes e as juridicas; que o campo de actividade de ambas
é diíferente, sendo o dos primeiros mais extenso, porque contém um
departamento - o direito de familia - que é privativo das pessoas.'
naturaes; que as necessidades moraes de agir, resultantes do direito
de familia puro se designam, no systema do projeto, pelo vocahulo
deveres, ao passo que se traduzem pela palavra obrigações essas.
mesmas necessidades moraes de agir quando se objectivam em re
lações ele ordem economica.

Mas o Sr. Dr. Coelho Rodrigues contesta essa ultima proposição,
allegando que entre as duas palavras dever e obriçação a synonymia
é completa. Relucto em acceitar, sem reparos, a sua correcção, não
somente porque aprendi cousa differente, mas também porque me
soaria a extravagancia intitular o' terceiro livro da parte especial
do meu projecto - Direito dos deveres, em vez de Direito das
obrigações. Com certeza, o SI'. Dr , Coelho Rodrigues, que adoptou
para o primeiro livro da parte especial do seu a inscripção dema
siadamente simples - Das obrigações, não a substituiria, apesar da.
synonymia completa a que allude, por esta outra, igualmente simples,
- Dos deoeres, E si não substitue é porque não julga tão completa
quanto diz a identidade dos dous vocabulos, sob o ponto de vista
de sua significacão.

Mas, accrescenta S. S. «"o emprego de duas expressões, no
mesmo artigo,para significar a mesma ídéa, o menor mal que faria fóra
a confusão dos interpretes e a incerteza do pensamento da leí ,» Acabo
de mostrar' que não empreguei duas expressões para significar a
mesma idéa, e sim muito intencionalmente recorri á variação
idiomatica afim de melhor reflectir o matiz das idéas. A censura,
portanto, não tem cabimento, mas eu imagino que tenha e apro
veito a occasião para dizer o que penso de certas regras de rhe
torica legislativa.

Esta minha justificação é tanto mais necessaria quanto a in
fracção dessas regras parece que póde produzir males inexprimiveis.
Si o menor mal é o que nos aponta o Sr. Dr, Coelho Rodrigues,
imagine-se qual será o maior, que S. S. cala.

Simplicidade, clareza e concisão constituem os predicados essen
ciaes do estylo das leis. Montesquieu (2), Bentham (3), Rossi (4) e

(2) ESP1'it des lais, liv. 29, capo 16.

(3) Vue générale d'un caurs camplet de législatian, capo 23.

(4) Eléments de drait penal, vol, I.
C. c. - Vol, Ir 44
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Bousset (5) estão, neste ponto, de perfeito accôrdo. Mas a grande
concisão póde trazer a obscuridade, mutilando a idéa ou exprimindo-a
falsamente. J'évite d'étre long et je deviens obscur, pondera Boileau.
Por outro lado, a prolixidade entibia a força de expressão, que
deve ter o imperativo legal. Deve, portanto, o legislador combinar
os tres elementos indicados para obter uma expressão apropriada
ao fim que tem em vista.

Accresce que a simplicidade, a clareza e a concisão são pre
dicados meramente formaes, que não podem ser antepostos á su
bstància , A preoccupação preponderante do legislador deve ser' a
traducçãoda ídéa em sua plenitude. E' assim que poderá realizar o
que Lerminíer julga ser a aspiração suprema da arte de redigir as
leis, isto é, segundo o seu proprio dizer - « encontrar a identidade
da palavra e do pensamento, pois nessa identidade se consuhstancia
o bello de toda a arte, como ensina Hegel».

Esses preceitos tive eu sempre em mente, ao preparar o projecto , \' ,\
e si não consegui transfundil-os no pensamento alli expresso não foi
por negligencia.

Entre os modos praticos de conseguir a simplicidade e a clareza
nas leis, costumam recordar uma regra formulada deste modo por
Bentham : - não vos sirvais nunca sinão da mesma palavra para
exprimir a mesma idéa.

Creio que a essa regra allude o Sr. Dr. Coelho Rodrigues.
Todos os preceitos da rhetorica são uteis, emquanto se lhes não

empresta um caracter de inflexibilidade que não teem nem podem
pretender. O que pretendia o afamado philosopho jurista inglez, com
o conselho transcripto acima, era dar a maxima clareza aos do
cumentos legislativos, banindo o elemento de confusão que se poderia
originar do facto de ser a mesma idéa signifícada por mais' de um
vocabulo, ou idéas diíferentes pelo mesmo vocabulo, Quando, porém,
as circumstancias não abrem facilidades a essa confusão, ou quando
a confusão possivel é absolutamente inócua, como no caso de se ter
querido significar a mesma idéa, nos dous paragraphos do art. 1° do
projecto do Codigo Civil, por meio de palavras differentes, é intuitivo
que a regra perde o seu valor. Foram discípulos inhabeis de Bentham
os que suppuzeram que a rhetorica legislativa podia prescrever ca-
nonrs de applicação inflexivel. . '

Em vez de submissão incondicional á regra benthamiana, vejo,
nas ultimas composições legislativas, usar-se de mais de um termo
pat'a a traducção da mesma ídéa, quando se quer estabelecer a sua
synonymia em face do direito positivo.

Assim é que O· Codigo Civil -Allemão , no titulo II da secção II
da parte geral, ora usa da expressão - declaração da vontade (Will-

(5) Science nawvelle des tais, I, p, 87, e sego
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ensenklarung), ora da expressão - Acto juridico (Rechtsgeschaeft).
Na theoria alguns escriptores distinguem o neçotium [uris da de
claração de vontade; mas os redactores do Codigo Civil, usando in
distinctamente das duas dicções, pretenderam declaral-as synonymas
em face da lei (6). .

Quem dirá que é viciosa a redacção da lei belga sobre o direito
autoral (lei de 22 de Março de 1886) pela simples razão de dizer,
no art. 2°: Ce droit se prolonge pendant cinquante ans aprés le
decês de l'auteur; no art. 5°, variando a phrase, decretar: lo droit
de l'auteur existe au profit de tous les ayants droit JUSQUE CINQUANTE

ANS aprês la 11201't du survivant des collaborateurs ; e nos arts. 4,0 e
11, tratando ainda da duração do direito autoral, usar, uma vez, da
expressão - le terme de cinquant ans, e, outra vez, da expressão
une durée de cinquamt ans? Creio que ninguem. No emtanto
houve quem lobrigasse defeito na redacção do projecto, porque em
um artigo diz outorça da mulher e autorizaçâo do marido e em
outro substitue esses dizeres por outorga uaoriana e autorização
marital.

Os exemplos que pedi ao Codigo Allemão e á lei belga dispensam
corroborações; mas, como o Codigo Civil Portuguez é tido por pa
radigma de boa redacção jurídica, colherei delles uns exemplos elu
cidativos. No art. 267 emprega a palavra p1'ogenitor, um pouco
adiante, no art. 279, pae ou mãe, e mais além, no art. 281, os
paes. No art.1.177 falIa de esposos, e nos arts. 1.180 e 1..181
falla de conjuqes . No art. 1.195 diz autorização marital, e no
art. 1.193 havia dito autorização do marido, No art. 759 exprime-se
por este modo: - o devedor pócle livrar-se, etc . ; mais adiante,
art. 765, prefere-se outra locução e estatue: o devedor póde des
obriqar-se, e ainda no art. 800 acha outro modo de exprimir a mesma
idéa com as palavras: - ficam, exonerados todos os devedores. Para
designar aquelle que celebra um contracto, emprega indistinctamente
as palavras - contrahentes (arts. 672, 673, etc.) e pactuantes (arts. 676
e 682.)

Bem se vê que os redactores do Codigo Civil Portuguez não
se julgaram tolhidos na escolha dos vocabulos em que é tão rica
a nossa lingua, pela razão de que alguem interpretou mal uma
regra de Bentham, dando-lhe um rigor e um alcance que não
póde ter. .

Tambem eu, apoiado em autoridades tão conspícuas, não me
considerei, depois de usar de uma palavra em um artigo do projecto,
impossibilitado de lançar mão de qualquer outra que me fornecesse
o Iexico portuguez para exprimir o meu pensamento.

(61 ENDEMANN, Einf I, § 60.

.'
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A continuação do ultimo artigo do Sr. Dr. Coelho Rodrigues
ainda apresenta duas faces por onde deve ser encarado: a prevenção
contra os estrangeiros, que se não compadece com a isenção propria
do jurista, e o conceito da pessoa juridica em opposíção ao que hoje
doutrinam os mestres mais acatados.

S. S. acha desolador para o Brasil que o nosso Codigo Civil con
vide o estrangeiro a desenvolver comnosco as immensas riquezas aqui
accumuladas pela dadivosa mão da natureza, assegurando-lhe a mais
completa garanua, a expansão plena de sua actívidade no circulo das
relações de ordem privada. Já em artigo anterior fiz, a este pro
posito, algumas ponderações. Não vejo necessidade de insistir nellas,
porque o parecer de meu illustrado antagonista se mostra por tal
modo absono das idéas que illuminam e dirigem o direito privado
moderno, que toda discussão neste terreno me parece inutil, sem
resultado. I

A orientação do direito privado em nossos dias foi bellamente
indicada por Iheríng nas eloquentes palavras que vem a proposito
citar: « O direito de todos os povos culto~ modernos não faz diíferença,
em relação á tutela jurídica, entre nacionaes e estrangeiros; a nacio
nalidade influe somente sobre a determinação dos direitos políticos, de
resto sem significação absoluta; a lei estende sua mão protectora
igualmente sobre indigenas e alienígenas, como de uns e outros exige
obediencia ; uns e outros são tratados do mesmo modo tanto pelo juiz
civil como pelo criminal; as formas de processo e os principios ju
ridicos que o juiz applica a favor e contra ellcs são completamente os
mesmos; nosso direito moderno não reconhece mais, como outr'ora os
romanos, nem um tribunal nem um direito especial do estrangeiro.
A igualdade perante a lei, tanto paTa nacionaes quanto para estran
geiros, eo traço fundamental de todo o direito moderno» (1).

O preclaro jurisconsulto, cujos elevados conceitos acabam de ser.
lidos, era um romanista, substituto e o emulo de Savigny, mas não
pretendia applicar á organização social contemporanea ídéas que
feneceram com a civilização romana. Seus fortes estudos de historia
e ,de philosophia quebraram os moldes acanhados em que o roma
nísmo porventura lhe teria prendido o pensamento. '

Referindo-se a esse principio de igualdade do nacional e do es
trangeiro perante a lei civil, que o Codigo Italiano, art. 3°, havia

, consignado,' dizia Pisanelli estar seguro de que em breve faria elle
o gyro do mundo.

A prophecia do notável jurista e homem de Estado vae se reali
zando, de modo tríumphal, apesar de algumas vozes discrepantes; que

(:I.) Hospitalidade no passado, trad. port. pag , i 7.
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ainda se ouvem, porque esse principio de igualdade perante a lei
civil representa a ultima phase da evolução das relações entre na-
cionaes e estrangeiros (2). .

. Antes mesmo doCodigo Civil Italiano já o havia proclamado em
termos precisos o Codigo Civil Chileno, art. 57: « La lei no reconoce
diferença entre el chileno i el estrangero en cuento a la adquisicion
i goce de los.derechos civiles que regla este codigo.» No mesmo sen
tido dispõem o Codigo Civil de Zurich, art. 7°, o A:rgentino, art. 53,
e o Uruguayano, art. 22, etc.

Além de acompanhar esta tendencia liberal do direito privado
hodierno, o art. 3 do projecto revisto satisfaz a sua aspiração da
consciencia nacional, externada pelos nossos melhores jurisperitos,
como sejam: Teixeira de Freitas, Esboço, art. 38 e nota; Nabuco,
projecto, art. M; Ribas, Curso 11, p. 32, Direito administrativo,
Tit. 3, Cap, I; e pelo Supremo Tribunal Federal em decisão publi
cada no Diario Ofticial de 11 de Julho de 1893.

Finalmente, a disposição alludida está de pleno accôrdo com o
art. 72 da Constituição Federal, e não se sente prejudicada com
a restricção do art. 13 da mesma Constituição.

Não tenhamos medo da liberdade exercida dentro dos limites
da lei, não nos arreceiemos de applicar os principios elevados da
Justiça. Não será dahi que virão os nossos infortunios.

A theoria das pessoas juridicas a que ainda adhere o Sr. Dr. Coelho
Rodrigues está, penso eu, tão distanciada da doutrina hoje mais geral
mente seguida, quanto as suas apprehensões contra os estrangeiros
se mostram destoantes da concepção liberal do direito privado.

No ultimo numero da Revista Academica da Faculdade de
Direito do Recife, chamava eu a attenção dos meus alumnos para
o estado actual da doutrina em relação ás pessoas juridicas, e des
tacava entre as theorias imaginadas para nos explicar a natureza
e o fundamento dessa entidade, as sete seguintes. (1):

1." A que considera as. pessoas juridicas puras creações do
Estado, e, portanto, ficções da lei. (Sadgny, Laurent, Vauthier, etc.),

2." A que affirma ser este genero de pessoas uma simples
apparencia excogitada para facilidade das relações, sendo o ver
dadeiro sujeito dos direitos, que se lhes attribuem, os individuos
que as compõem ou em beneficio dos quaes ellas foram creadas
(Ihering e Bolze).

(2) Eis em que termos se manifesta o Código Civil Italiano, art. 3° :
« Lo strauíoro é amesso a godere dei dlrltti civilí attribuiti ai citadlni, ))

(1) Revista Academica cit.: Conceito das pess-ia« iuridicas, p. 1-22.
O que se segue é uma compendlação do que alli foi mais longamente exposto.
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.... 3.a A que contorna a difficuldade dizendo que, no caso das
chamadas pessoas jurídicas ou sociaes, os bens não teem propríe
tarios, os direitos não teem, sujeitos (Windscheid, Brinz, Demelius).

. 4,.a A que considera a vontade como o sujeito dos direitos,
tanto em relação aos individuos quanto ás corporações, e ás fun
dações, (Zietelmann e Memen).

5.a A que pretende ver nas pessoas juridicas simples mani
festações de propriedade collectiva (PLANIOL).

6.a A que enxerga nas pessoas jurídicas (corporações, socie
dades e fundações) substracta reaes e vivos como os que servem
de base ás pessoas physicas (Gierke, Endemann, D'Aguano, Giorgi,
Fadda, Benza, etc.). .

A primeira das theorias indicadas gozou, por longo tempo, das
sympathias geraes ; hoje, porém, serão poucos os [urisconsultos que
façam companhia ao Sr. Dr, Coelho Rodrigues na fidelidade a uma
concepção que já cedeu o logar a irmãs mais novas.

Contra a asserção de que a pessoa jurídica é uma creação arti
ficial da lei insurgiu-se o seguro criterio jurídico do eminente
Teixeira de Freitas. Ha nisso, exclama elle, uma preoccupação para
alguns, porque suppõem que não ha realidade sinão na rnateria,
ou só naquillo que se mostra accessivel á acção dos sentidos;
e, para outros, por causa das ficções do direito romano, com as quaes
o pretor ia reformando o direito existente e attendendo ás necessidades
novas, simulando, porém, que o não alterava. » (2)

Mas como suppor que o Estado seja uma simples ficção, uma
creação artificial da lei, si esta é a expressão da soberania nacional
encarnada no Estado? Não sei como se poderá fugir ás duas pontas
dessedilemma: Ou o Estado tinha existencia real antes de se reconhecer
como pessoa, por declaração da lei, ou não; si não tinha, é absurdo
que, não existindo, se pudesse dotar de attributos juridicos ; e si tinha
existencia antes de se reconhecer como pessoa juridica, é claro que
não foi a lei, obra sua, quem lhe deu existencia ,

A verdade é que o reconhecimento das pessoas jurídicas por
parte do Estado não é acto de creaçâo, mas sim apenas de confir
mação, e, sob este ponto de vista, não são as pessoas jurídicas tra
tadas por modo diverso das pessoas naturaes , Umas e outras não
gozam sinão elos direitos que a lei lhes reconhece.

Por outro lado, o estudo da historia do direito nos previne contra
a preterição de serem os individuos isolados ou sujeitos originarios
dos direitos. Primitivamente eram as tribus ou as nações as proprie
tarias do solo; em relação a ellas estabeleciam-se o parentesco e
a responsabilidade, quer criminal, quer civil; a ellas cabiam as
prerogativas e a maior parte dos direitos que estamos habilitados a

(2) Esboço, nota ao art. 273.
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ver como emanações da capacidade jurídica individual. Pouco a
pouco é que o valor juridico do individuo se vae destacando da
massa amorpha commum, da nebulosa jurídica que se espraia por
todo o circulo de organização social a que elle pertence, e o homem,
o individuo, assume o posto mais nobre de portador de direitos (3).

Não nos surprehendamos, portanto, hoje com a attribuição de
direitos a certos círculos de organização social; elles os possuíram
e exerceram quando os individuos não o podiam fazer, porque a exte
riorização do direito presuppunha, da parte do agente, uma provisão
de força de que sómente as coUectividades eram capazes.

Reconhecendo a vida das corporações políticas, não creamos
nenhuma ficção, traduzimos, com a linguagem do direito, factos da
vida que cahem sob as vistas do observador commum. Nem tão pouco
de ficção necessitamos para explicar a existencia das pessoas jurídicas
que se movem dentro da orbita traçada pelo direito privado.

« As associações, diz Endemann (4,), são apenas uma segunda
fórma por que se affirmam os interesses humanos, que não recebem
plena satisfação com a prosecução de fins puramente individuacs,
porém conduzem tambem ás colligações para a realização de fins
communs, ao agir na qualidade de parte de um todo mais elevado.
Quanto mais claramente o homem SI1 reconhece como producto de
seu grupo social, tanto mais lucidamente se vê que as colligações
associativas são tambem, na vida do direito, uma fórma natural e
necessaria pela qual o próprio sujeito individual do direito attende
aos seus interesses.

Dahí resulta que com a associação si origina um C01'J]O social
dotado de irueresses juridicos proprios, o qual, do mesmo modo que .
o individuo, deve ser juridicamente reconhecido como existindo
realrnerue e agindo, e não simplesmente como um ser ficticio.»

Este modo de ver, conquistando, dia a dia, maior numero de.
adhesões, fez com que se fosse facilitando o reconhecimento da per-.
sonalidade juridica das diversas sociedades civis e commercíaes e
com que se assentasse a doutrina de que devem ser considerados
como sujeitos de direitos todos os agrupamentos de homens que,
apresentando-se unificados por um fim, cuja realização procuram,
mostram ter vida própria, distincta da de seus membros, porquanto
para a segurança dessa vida necessitam da protecção do direito.

Do exposto vê-se quanto é contestavel a doutrina do
Sr. Dr , Coelho Rodrigues, que ainda considera as pessoas jurídicas
como creações a1'tificiaes da lei. E, estribando-se á sua argumen-

. (3) Schiatabella, I presupposti deZ diriuo scientifico, p. 148; D'Aguano,
Genesse e evol. de! dir , cívile, n. 63; H, Post., G1'uncll des Bicliis. p. Bo
e toda a obra Bthnoloqischer Jurisprudenz.

(4) Einfuchol'ing, § 43, nota I.
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tação nessa doutrina, seria uecessario apurar primeiro a verdade
della para depois vermos si as consequencias a que chegou podiam
ser razoavelmente deduzidas.

E' possivel, portanto, que ainda haja o que dizer a respeito de
tão grave assumpto, mas o tempo urge e eu tenho receio de que
muito me alongando seja pouco lido,

XI

Tendo já offerecido aos competentes os motivos da exclusão
dos prodigos de entre os incapazes; tendo já mostrado como os
codigoa expuzeram e podem expor os factos juridicos ; e tendo, final
mente, feito mais um esforço no sentido de se dissiparem as duvidas
acerca do conceito da prescripção e de sua collocação no Codigo
Civil, julgo-me dispensado de volta» sobre esses assumptos.

Assim procedendo, poupo aos leitores o enfado que lhes havia
de acarretar, necessariamente, a monotona reproducção das mesmas
idéas e argumentos, e melhor aproveito o meu tempo, tomando em
consideração o que a critica vier apresentando com apparencia de
novidade.

Deplora o SI', Dr. Coelho Rodrigues que o projecto não tenha
dado uma definição de pessoa. A razão de assim ter sido é muito
simples e muito sabida de quantos conhecem o que se póde chamar
a doutrina da codificação. Ha no direito dOlJS aspectos, hoje. perfei
tamente discriminados: - a legislação e a doutrina, A primeira
ordena e a segunda encarrega-se de descobrir a razão de ser da
ordem; a primeira falla á vontade, e a segunda á intelligencia ; a
primeira é urna funcção política exercida pelos poderes sociaes com
petentes, e a segunda é uma creação didactica de caracter par
ticular, que surgiu da necessidade mental de pôr urna certa ordem
e derramar um pouco de luz na congerie de leis e costumes jurídicos
que se vão succedendo e amontoando.

Um codigo não é um compendio, nem deve sel-o, para que se
não reproduza a confusão de onde sahimos, graças á intelligente
pertinácia dos jurisconsultos. E' este, em nossos dias, um principio
que. não soffre mais discussão. .

Todavia os codigos modernos não evitam; systematicamente, as
definições, porque, algumas vezes, ha necessidade de accentuar os
contornos de um instituto ou de solver uma duvida, ou de dar um
esclarecimento que melhor oriente a execução da lei. A necessidade,
que todos os mestres reconhecem, é de que essas incursões da dou
trina no dominio reservado á legislação se restrinjam ao indispen
savel , Por isso, quando o .legislador moderno sente necessidade de
assentar certas noções doutrinarias exigidas pela natureza do instituto,

.por sua novidade ou pelas circumstancias de momento, em regra,
substitue as definições formuladas segundo os preceitos da logica,
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por indicações breves, mas sufficientemente lucidas, sobre as quaes
.a doutrina levantará as suas definições exactas e as suas explanações
eruditas.

Os juristas romanos, tão perspicazes, tão versados na arte de
'expor com segurança e redigir com acerto, mostraram-se pouco con
flantes na exacção de suas definições, porque a verdade legal é uma
crystallização de fórma definida e inteiriça, que se não modifica,
devendo ser substítuida quando perde o apoio da consciencia juridíca,
e a verdade scientifica é uma formação que se desenvolve indefini-,
damente, por intuscepção, como os organismos. Por isso diziam. elles
(D. 50, 17 fr . 202): Omnis definitio in jure civili periculosa est;
parum est enim. ut rum. subverti possit.

Triboniano e os seus companheiros, tendo de pôr em ordem a
massa consideravel de preceitos do direito existente em seu tempo, não
puderam naturalmente discernir a doutrina e a lei, porque os pro
cesses da logica juridíca ainda se não haviam applicado com rigor
á distincção dessas duas ordens de idéas. Mas o que no seculo de Jus
tiniano se justifica muito bem pelas condições do meio e do momento,
hoje é repellido pelo conjuncto das idéas que presidem aos trabalhos
de codificação.

Entre essas idéas sobresahe o principio que manda separa!' a
'doutrina da legislação, e nesta sómente manter, para cada divisão do
direito, as regras que lhe são próprias. Assim, o codificador do direito
'Civil deve afastar de si tudo quanto fôr doutrina e tudo quanto per
tencer a qualquer ramo da jurisprudencia que não fôr propriamente
o direito civil.

Esta segunda operação logica é, no estado actual da sciencia do
. direito, de mais fácil execução do que a primeira; mas é dever inilln

divel, de quem pretenda codificar, fazer o possivel para limitar-se
.a reunir normas directoras da actividade humana, porque a funcção
do legislador é.adaptar a acção dos individuas ao interesse social,
guiando ou restringindo a liberdade. Cabe á sciencia o papel de
'ensinar ou explicar, e as suas cathedras ella vai erguer em um
ponto afastado, de onde possa olhar para os codigos como simples
documentos a examinar, como objectos de estudo, despreoccupado e
independente.

Fazendo applicação destas ídéas ao caso em questão, evidencia-se
.a inconveniencia da definição de pessoa no Codigo Civil.

Si ha noção assente em direito, ha de ser como essa. Todos os
-escriptores comprehendem e definem o subjectum juris pelo mesmo
modo . Diz Van We tter: é todo ser capaz de direitos; ensina Ortolan :
'é todo ser considerado como capaz de ter e dever direitos; variando
um pouco a fórma, escreve Ahrens : o ser que é possuidor de direito
chama-se pessoa; Miraglia, por sua vez, insiste: a pessoa, na exacta
significação juridica, é o sujeito dos direitos e dos deveres. E assim
todos os tratadistas.
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Não havendo duvidas a solver, não havendo nova orientação a
imprimir, descabida seria a definição dessa palavra no Codigo Civil.
E é justamente por isso que os codigos civis modernos não a con
sagram, como se póde verificar folheando o francez, o italiano, o
austriaco, o portuguez, o hespanhol, o de Zurich, Q allemão, o pe
ruano, '0 boliviano e o japonez. O proprio Codigo Chileno, que contém
uma secção exclusivamente dedicada á definição de varias palavras
de uso frequente nas leis, achou excusado definir pessoa.

Desta orientação afasta-se apenas o Codigo Civil Argentino; mas
o seu isolamento deve fazer suppór que não trilhou o melhor caminho,
e o projecto preferiu. a larga estrada por onde via seguir o grupo har
monico formado por todos os outros codigos civis.

O intuito do art. 2, como se acha redigido no projecto actual, foi =

1.° Afastar quaesquer duvidas sobre ser a fôrma humana um
requisito da personalidade. E não era estranho cogitar da persistencia
desse romanismo, condemnado embora pela physiologia, quando o
projecto do Sr. Dr. Coelho Rodrigues o consignava em seu art. 2, no
que lhe fazem companhia o Codigo Civil Peruano, art. 4°, o hespanhol,
art. 30, e o portuguez, art. 11O (1).

2.° Excluir também o presupposto da viabilidade, pelo qual
alguns codigos modernos substituíram a fôrma humani çeneris dos
romanos (Codigo Francez, art. 725, italiano, 724, § 2, da Luiziania ,
917 e 918). Não ha necessidade de discutir agora este ponto de
direito. Basta lembrar que as mais respeitadas autoridades juridicas
demonstraram a sem-razão dos alludidos codigos (2).

3.° Significar que o Codigo Civil não reconhece a escravidão nem
outras instituições que annullam a liberdade civil. E si a matéria não
tem mais a importancia de outr'ora, não a perdeu de todo, porque ha
escravos, servos e mortos civis em outros paizes, e o Codigo assevera
que, dentro do território brasileiro, todos gozam dos attributos da
personalidade civil.

4.° Finalmente, declara que as distincções de sexo e consideração
civil não produzem restricções na capacidade de direito.

Não agradou tambem ao critico a fórmula do projecto, por dizer:
« Todo ser humano é capaz de direitos e obrigações na ordem civil».
Bastaria dizer, pensa elle - direitos e obriçaçôes civis. Permitta-me,
entretanto, obtemperar que a fórmula do projecto me parece mais
expressiva, porque indica o meio onde se exercem esses direitos e se
cumprem essas obrigações.

(1) Vejamos a respeito Huc, Commentaire, v. n , 38, e Andres Bello, nota
ao art. 76 do proj. de Cod. Civil Chileno.

(2) Savigny, Systema, § 61 e appendice IH; Teixeira de Freitas, nota ao
art. 224 do Esboço; Valverde, Instituciones, § 42.
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Mas deixemos essas nugas de linguagem e vejamos si nos é licito
alar o espirito a regiões mais altas, onde se discutam principios e não
palavras.

Eis uma questão que, talvez, á mingua de outras, melhor nos
convenha: - a distincção entre personalidade e capacidade.

Foi o art. 4° do projecto que a provocou, por usar da seguinte
phrase: « A personalidade civil do ser humano começa do nasci
mento com vida II •

A critica a este 'modo de dizer é feita nos termos seguintes, que
confesso ter lido com certa estranheza: « O art. 4° devia completar o
segundo, definindo ou, ao menos, fixando o começo da capacidade
civil; mas, em vez disso, fixou o começo da personalidade civil. Serão
palavras synonymas para o P. R. ? Seria mIA NOVIDADE na jurispru
dencia e um abuso do legislador, cujas disposições são naturalmente
circumscriptas pelos princípios do direito e pelos diccionarios da lín
gua em que escreve os seus decretos. Ora, não conheço nem um di
ccionario portuguez que considere synonymas as palavras - capaci- ,
dade e personalidade, e os principias do direito consideram também
prcfundamerue distinctas as causas que ellas significam II •

Parece-me inutil verificar nos vocabulistas a veracidade do que
se affirma nessas asserções estranhas a ouvidos de jurista e inexpli
caveis em bocca de jurisconsulto. Em vez dos vocabularios da lingua,
preferi manusear os codigos civis e ler:

Codigo Civil Portuçuez, art , 1° : « Só o homem é susceptivel de
direitos e obrigações. Nisto consiste a sua capacidade [uridica ou a
sua personalidade II •

Codigo Civil Hespanhol, art. 29: « O nascimento determinaper
sonalidade. Art. 32: A personalidade extingue-se com a, morte da
pessoa A menoridade, a loucura, a Imbecilidade, a surdo-mudez, a
prodigalidade, a interdicção civil são apenas restricções da personali-
dade juridica II • •

Codigo Civil Chileno, art. 74: « A existencia legal de toda pessoa
principia ao nascer, isto é, ao separar-se completamente de sua mãe.
Art. 95: Termina também a personalidade, relativamente aos bens,
pela morte civil, etc, ».

Codigo Civil Arçeruino, art. 70: « Desde a concepção, no seio
materno, começa a existencia das pessoas, e antes do seu nascimento
podem adquirir alguns direitos )) ,
, Codigo C,ivil de Zurich, art. 8°: « A personalidade (capacidade

jurídica) do ser humano começa do nascimento e termina com a
morte ». Para que não se supponha que a traducção accommodou a
phrase aos fins do traductor, transcrevo o original: « Die Personili
chkeit (Rechtsfaehigkeit) des Mensches, hegiunt mit seiner Gehurt und
endigt mit seinem Tode ».

Destas transcripções, pelo menos, uma conclusão tenho o direito
de tirar: - Não é uma novidade, como suppõe o Sr. Dr , Coelho Bo-
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drigues, o que se encontra no art. 4° do projecto revisto, e o abuso
de que se arreceia vem de tal modo prestigiado pelos antecedentes
que melhor o qualificaríamos de uso autorizado.

Serão sómente os codigos a empregar' essa linguagem?
Vejamos. Chironi, Instuusioni . § 24, doutrina: « Si dice ,pe7'so

nalitá la capacitá dipoter volere giuridicamente. Personalitá vale
quindi capacitá giuridica». Windscheid, Pand., dá por inscripção ao
§ 52 - Principio e fim da personalidade humana, e no § 53 diz:
« a personalidade humana termina com a morte». Planiol, Traite, 'I,
n. 346, escreve: « A personalidade humana começa do nascimento».
Isto, diz elle, é o ponto de partida normal, pois também se póde con
sideral', n. 347, a personalidade anterior ao nascimento. Roth,
System, I, inicia o § 61 (que se occupa do começo e fim da pe1'Sona
lidade) por estas palavras: « O nascimento do homem deve ser juridi
camente considerado o termo inicial da personalidade physica ».

Para provar que ainda desta vez o projecto não se permittiu en
veredar pela floresta invia das novidades, creio que estas citações
bastam.

Agora direi o meu parecer sobre o assumpto, transcrevendo o
que se acha em minhas Lições de legislação cornparada : « O enfei
xamento dos direitos civis e,politicos adjectivos ao homem constituem
a personalidade juridica que, segundo a feliz expressão de Schiata
rella, é uma verdadeira colonia de direitos. Napersonalidade juridica
destacam-se dous aspectos, duas feições: a política ou social e a indi
vidual ou privada. A primeira, si é reflectida sobre os individuas,
apresenta-se como cidadania activa ou mesmo ínactíva ; si é reíle
ctida sobre essas grandes unidades sociaes complexas, as nações,
toma o caracter de soberania, quer se exerça internamente, pela acção
dos poderesconstituídos, quer se projecte externamente, nas relações
internacionaes. A face individual ou privada da personalidade jurídica
envolve homens singularmente considerados, corporações e até esta
belecimentos a que se attribuem exercícios de direitos e vincula
mentes de obrigações, estendendo-se em toda a esphera do direito pri
vado, com o qual coincide em toda a sua extensão. E' a este fóco de
irradiação dos direitos privados que se dá o nome de personalidade
civil» .

Na vida juridica dos seres que a teem distinguem-se tres mo
mentos: a personalidade, que é o enfeixamento de vários poderes de
acção, de varias faculdades de agir garantidas pelo poder publico; a
capacidade, que é a fórma e o limite desses poderes, o modo pelo
qual apparece, no mundo juridico, a personalidade; e o exercicio dos
direitos, que é a personalidade posta em movimento, relacionando-se,
activa e passivamente, com o mundo que a círcumdà,

Creio ter dito quanto basta para expungir o art. 4° do projecto
da pecha de innouador abusivo. -Clovis Beoilaqua .

Rio, 14 de Julho de 1901.

",

'"I
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Emendas enviadas á Mesa da Camara
Exmo. Sr. Dr. Presidente da Camara dos Deputados do Congresso

Nacional. - Propomos as seguintes modificações ao projecto do Co
digo Civil, sujeito á publica apreciação:

Ao art. 455 - Substitua-se este: A adopção é livre, e per
mittída a quaesquer pessoas.

Ao art. 748 - Supprima-se. Não póde haver publicação ano
nyma ou pseudonyma em vista do art. 73, § 12 da Constituição da
Hepublica,

Aos arts. 1.803 e '1.804 - Supprímam-se, São contrarios á liber
dade ampla instituida na dita Constituição.

Só se pódem admittir as restricções nellas consignadas expressa
mente.

Ao art. 1.902 - Redija-se assim: « Aos herdeiros nomeados em
testamento transmitte-se a heranca na sua totalidade».

Excusamos-nos de externar os fundamentos das nossas emendas,
principalmente as que respeitam á adopção e á liberdade de testar,
porque os principios nellas consagrados não são nenhuma novidade.

Com effeito, muitos politicos e jurisconsultos teem discutido
amplamente estas questões. .

Léon Donnat, na sua Politique Experimentale, defende, com ar
gumentos írreductiveis, a liberdade de testar.

Caxias, 18 de Março de 1901 Rio Grande do Sul. - Armando
de Azambuja.- JoséCandido de Campos Junior.- Herculano Monte
negro. - José Candido de Campos Netto. - Antonio Selistre de
Campos. - Oliveira Sambaque. -José Félix Sancedo. -João Pater
nos'ter.- Benjamin Côrtes Rodrigues.- Paulino Dutra.s-: Francisco
Zanin. - Aurelio Porto. -s-Luciano Florencio Caudais. - Oreste
Cattaneo.

Exmo. Sr. Dr. Presidente da Camara dos Deputados do Congresso
Nacional.

Propomos as seguintes modificações ao projecto do Codigo Civil:
Ao art. 455, substitua-se este: E' instituida a liberdade de

adoptar. .
Ao art. 458: supprima-se.
Ao art. 465: substitua-se este: A adopção produzirá seus·

effeitos ainda que tenha filhos o adoptante ou que lhe sobrevenham
posteriormente.

Ao art. 748: supprima-se, .
Porque a Republica é o regimen da liberdade pura, e a Con

stituição só admitte as restricções que expressamente foram declaradas
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MS direitos e garantias individuaes (Const. Fed., art. 78), e as
restricções constantes dos ditos artigos não foram consignadas na lei
fundamental.

Porque a Consto Federal não admitte publicações anonymas, ou
pseudonymas (Ar1. 72, § 12. )

Ao art. 1.803 : supprima-se.
Porque neste caso procedem as mesmas razões al1egadas, quanto

ás modificações propostas aos arts. 455, 458 e 465.
Ao art. 1.901 : supprima-se o que se segue ao vocabulo totalidade.
Porque a Consto Fed., art. 72, § 17, garante o direito de proprie

dade em toda a plenitude, salvo (UNICA EXCEPÇÃO) a desapropriação
por necessidade ou utilidade publica, etc.

Rio de janeiro, 3 de Maio de 19'01.- Dr. Antonio Aguiar. - João
Pereira Cardoso Thompson.- José Leitão de Almeida.- Manoel
lt10reim da Silva.- Waslângton Reis.- Agenor Noronha dos Santos.
- José Honorio Gonsalves. - Beiisario Carneiro Leão. - Felisdóro
Gaia.- Luiz Odilon de Oiioeira.s-Dr, Felis Noqueira.c-José Vioeiros
Queiroz.- Antonio A/1'o de Oliveim.- Fortunato Campos de Me
deiros. - Sebastião Duque Estrada.

(SESS10 DE 29 JULHO DE 1901)

EMENDAS

Ao projecto do Codigo Civil

Supprima-se toda a parte que se inscreve - da superficie-
constante do capitulo 30 do titulo 30

, arts. 826 a 832.
Consequentemente :
Supprimam-se : - o n. 50 do art. 954 e lettra B do art. 802.
Sala das sessões, 29 de Julho de 1901. - Cornelio da Fonseca.

SESSÃO DE 1 DE AGOSTO DE 1901

Substitua-se o dispositivo do art. 1.940, pelo seguinte:
Os filhos naturaes legitimados por escriptura publica especial ou

testamento solemne e legal, são equiparados aos filhos legitimos para
os effeitos da successão. .

Sala das sessões, 1 de Agosto de 1901.-Raymundo de Miranda.
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Ao art. 605 - Substitua-se:
a) Pela inscripção do titulo habil para transferil-a no registro

predial da círcumscripção judiciaria, onde estiver situado o immovel,

Ao art. 681: - Accrescente-se - da circumscripção judiciaria
da. sua situação.

Ao art. 895 : - Depois da palavra - registro - intercale-se: da
circumscripção judiciaria.

A.o art. 974: - Depois da palavra - predial- intercale-se: da
circumscripção judiciaria: e depois da palavra: -referir a - sub
stitua-se : - mais de um -::: por - immoveis situados em circum
scripções judiciarias differentes.

Ao art. 996: - Depois da palavra: - predial - intercale-se:
oflício, por sua natureza, unico, privativo e indivisivel dentro de
cada circumscripção judiciaria.

Ao art. 1.066: - Depois da palavra: circumscripção - inter
cale-se: judiciaria.

'Sala das sessões, 1 de Agosto de 1901. - Barbosa Lima.

SESSÃO DE 5 DE AGOSTO DE 1901

Supprima-se o art. 458.
Sala das sessões, 5 de Agosto de 1901. - Moreira Alves.

Art. 1.969. Supprimam-seas palavras :-declarandoasrazões por
que faz. .

Sala das sessões, 5 de Agosto de 1901. - Moreira Alves.
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Supprima-se o art. 1.962.
Sala das sessões, õ de 'Agosto do 1901. - Moreira Alves.

Ao art. 1.376 Accrescente-se: - Si o predio urbano, porém, fõr
occupado por estabelecimento commercíal, o prazo para desoccupal-o
será de tres mezes.

Sala das sessões, õ de Agosto de 1901. - Moreira Alves

Suppríma-se o paragrapho unico do art. 394:, e accrescente-se
ao art. 396, o seguinte:

Paragrapho unico. Odivorcio rompe o vinculo conjugal, sendo ex
tensiva esta disposição aos casos já julgados por occasião de ser pro
mulgada a presente lei.

Supprimam-se também os arts. 4:04:, 4:0õ e 4:06.
Sala das sessões, õ de Agosto de 1901. - Moreira Alves.

Diga-se: -- Os filhos espurios, pelo reconhecimento paterno ou
materno, ficam equiparados aos legítimos ou legitimados para todos os
eífeitos de direito.

Sala das sessões, õ de Agosto de 1901. - Henrique Lagden.

Ao art. 722 - Suppríma-se o ultimo periodo. (1)
Aos arts. 723 - 724: - Sejam supprimidos. (2)
Ao art. 731 - Substitua-se a palavra « mais» - pela palavra

« outros. »

Ligeiras notas

( 1. ) Para que dizer, com o risco de crear confusões, que o condomíno
poderá ser coagido á divisão, quando, aliás, a regra geral está formulada no
art. 727? Para que « coaqil-o a vende)' o quinhão» ( especie de desapropriação
por utilidade priuaâa, ) desde que seja a cousa divisivel, impedindo o exer
cicio do direito real de propriedade pela falta de cumprimento de uma obri
gação pessoal ?

(2)Si não ha accordo entre todos os condominos quanto ao modo de gosar,
administrar e conservar em communhão a_ cousa divisivel, me parece melhor
deixar, como unico remedio, a divisão, segundo o art. 727. E si fôr indivisivel
a cousa, a solução será a do art. 73i.

Pois, si o ideal do Direito deve ser difficultar o estado de communhão,
facilitando a sua extincção, se me afigura perigosa á paz e aos principios ju
rídicos do dominio, o que permittem os arts. 723 e 724. Penso que bastam os
arts. i .619 a 1..623.
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A secção II ( desde o art. 732 até 738) - Seja supprimida. (3)
Ao art. 1.380 - Substituam-se as palavras « seis mezes » - pelas.

palavras l(sessenta dias».
Aos arts. 1.381 até 1 .385 - Sejam supprimidos. (4.)

Parte geral

Liv. I, tit. 1°, capo I:
Art. 9° - ultima parte - em vez de - autorizado pelo tutor

- diga-se - cmn audiencia do tutor.

Parte especial

Liv. I, tit. 1°, capo II :
Art. 219, n. 6 - Substitua-se pelo seguinte: Certidão de obito do

conjuge fallecido, ou da annullação ou do divorcio do casamento an
terior, se algum dos nubentes o houver contrahido.

Capo UI:
Art. 226, n. 6 - Accrescentem-se as seguintes palavras - Ainda

não dissolvido.
Art. 226, n. 7 -Supprima-se.
Art. 226, n. 13 - Substitua-se pelo seguinte: - A mulher viuva

ou separada do marido, por divorcio, nullidade ou annullação do casa
mento, até dez mezes depois da viuvez ou da sentença do.divorcio,
ou da sentença que declarou nullo ou annullado o casamento, salvo
se depois desta ou daquella, e antes do referido prazo', tiver algum
filho.

(3)A razão justificativa da administração e aluguel da COUfa cornmum
segundo o art. 732, é a ímpossibilldade do uso e gcso em commum. Para isso
porém, a solução é a referida na nota anterior.-Administração de condominio
- não me parece idéa ou expressão muito feliz. E, entre nós, applicar ao con
domínio em geral o imperio do voto da maioria, obrigando a minoria, a imagem
do que acontece nas sociedades, não parece conveniente. Os CodigosAlIemão,
art. 745, e Italiano, 678, tiveram motivos especiaes melhor adaptaveísaos res
pectivos paizes do que entre nós. O Codigo Portuguez, art. 2.179, manda
regular, a administração da cousa commum pelo disposto nos arts. 1.249 e se
guintes, que tratam das sociedades, o que presuppõe contracto, isto é, concurso
unanime de vontades.

( 4) Quem, como eu, conhecer por experiencia propria a vida intima da
lavoura no interior do paiz, se convencerá da ímpraticabilidade das normas
dos arts. 1.381 a 1.385 com a obrigatoriedade geral que o projecto pretende
dar-lhes. Melhor é, portanto, Que fique dependendo de estipulação; e em falta
desta, vigore a regra invencível dos usos locaes,

Sala das sessões, 2 de agosto de 1901. - Azevedo lllarques.
c. é. - Vol. II 45
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Tit. 3°, capo V:
Art. 355 - Supprima-se.
Art. 356 - Supprima-se .
Capo VI:
Art. 389 -.:. Supprimam-se as palavras - ... comtanto .que não

excedam á terça do doador.
Tit. 4°,.capo I:
Art.. 39r~ - Depois da palavra - termina - accrescente-se ... « e

dissolve-se. »
Paragrapho unico - Supprima-se.
Art.396 - Substitua-se pelo seguinte: - O pedido de divorcio

só pôde fundar-se em algum dos seguintes motivos:
i 0, adulterio ;
2°, crime tentado por um dos conjuges contra a vida do outro;
3°, sevicia ou injuria grave;
4°, condemnação do marido em qualquer dos casos de lenocínio

previstos pela lei penal;
5°, condemnação de um conjuga a 20 annos, ou mais, de prisão;
6°, abandono voluntario do lar conjugal, durante dous annos con

tinuos;
7°, demencia ou loucura irremediavel de um dos conjuges, tendo

esse estado já durado tres annos, na constancia do casamento.
Ar . 397 - O n. 1 deve ser o seguinte: - Si o réo fôr a mulher

e houver sido violentada. ( Omais como está, alterando-se os numeroso )
Art. 399 - Supprima-se,
Art. 400 - Supprima-se.
Art. 401 - Supprima-se.
Art. 404 - Substitua-se pelo seguinte: - A sentença de divorcio

. produz a dissolução do vinculo, e faz cessar o regimen dos bens.
Art. 405 -- Substitua-se pelo seguinte: - os conjuges divorciados

podem casar-se de novo, vigorando o mesmo regimen dos bens do ca
sámento anterior.

Capo lI:
Art. 407 - Supprima-se. I

Art. 408- Em vez de - Sendo o divorcio litigioso - diga-se -
Julgado o divorcio - (O mais como está ).

Tit. 5°, capo lI:
Art. 422 - Supprimam-se as palavras - .•. ou a separação dos

.conjuges.
Capo VI:
Art. 472 - Em vez de - São direitos do pae - diga-se - são

direitos do progenitor-.
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Tit. 60 , capo IV :
. Art. 557 - Supprimam-se as palavras - ... sempre que não es-

teja separado judicialmente. ( O mais como está).
Liv. II, tit. 30 , capo II : - Supprima-se.
Capo 1II :Supprima-se.
Capo XII:
Art. 957 - Substitua-se pelo seguinte: - "V:encida a hypotheca

posterior, reputa-se vencida a anterior, não podendo, porém, o se
gundo credor executar a hypotheca sem notificar judicialmente o
primeiro.

Art. 959, 1a parte - Supprimam-se as palavras- ... ou o cre
dor não a execute.

2a parte - Substitua-se pelo seguinte: - Para a remissão, neste
caso, deve o credor posterior consignar a importancia da divida e das
despezas judiciaes, caso se promova a execução, intimando o credor
anterior para levantal-a.

Liv. 30, tit. 50, capo V.
Art. 1 .332 - Supprima-se.
Art. 1.337 - Supprima-se.
Art. 1. 3~ - Substitua-se pelo seguinte:- A doação é revogavel

além dos casos em que o é qualquer contracto, por ingratidão do do
natario.

Art. 1 .343 - Supprima-se.
Art. 1.344 - Supppima-se.
Liv. 40 , tit. 10

, capo I:
Art. 1.901 - Supprimam-se as palavras - ...mas se houver her

deiros necessarios, o testador não poderá dispõr de mais do que a terça
da heranca.

Art. '1. 902 - Supprima-se a palavra-s-tambem (omais como está.)
Capo II:
Art. 1.907 - Supprima-se o paragrapho.
Tit. lI, capo II:
Art. 1.941 - Substitua-se pelo seguinte: Si o fallecido deixar

conjuge, terá este direito a uma porção de bens igual á de um filho,
sempre que o regimen matrimonial não lhe der direito á meiação de
todos os bens.

Art. 1.942. Substitua-se pelo seguinte: Não havendo herdeiros da
classe dos descendentes, serão chamados á successão os ascendentes,
e o conjuge sobrevivente quando o regimen matrimonial não lhe der
direito á meiação de todos os bens.

Art. 1.948 - Supprima-se o paragrapho.
Art. 1.949 - Substitua-se pelo seguinte: Na falta de descendentes

e ascendentes a herança será devolvida, por inteiro, ao conjuge so
brevivente.
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Tit. 3°, cap , II:
Art. 1. 963 - Supprima-se o n. 4.
Capo III:
Art. 1.966 - Substitua-se pelo seguinte: Este Codigo reconhece

como testamentos ordinarios: 1°, o publico, escripto por tahellião ;
2°, o cerrado ou mystico; 3°, o holographo ou particular.

Art. 1.968 (1°)- Em vez de - cinco testemunhas, varões e
maiores de quatorze annos - diga-se - cinco testemunhas idoneas.

Art. 1.974 (4°) - Substitua-se pelo seguinte:
Que o testador o entregue ao offícial, perante testemunhasidoneas

em numero, pelo menos, de cinco.
Art. 1.982 (n.2) Em vez de - cinco testemunhas, varões e maiores

de 14 annos - diga-se - ... cinco testemunhas idoneas.
Arts . .1.987 a 1.989 - Supprima-se.
Capo VI:
Depois do art. 2.039, accrescente-se: - Art. O testador que

tiver descendentes ou ascendentes ou conjuge successivel, não poderá
dispor demais da terça de seus bens, em favor de qualquer membro de
corporação religiosa; as outras duas partes cabem aos descendentes ou
ascendentes ou ao conjugo, segundo o disposto no capo II,do tit. 2° deste
livro.

Paragrapho unico, Calcula-se a porção disponivel, pela somma
dos bens existentes na época do fallecimento do testador, deduzidas
as dividas passivas e as despezas do funeral.

Art. Os filhos menores do testador, excluidos da successão,
terão direito a uma reserva que será destinada ás despezas com a sua
instrucção, educação profissional e manutenção até a época da mai
oridade,

Paragrapho unico, Esta reserva será arbitrada pelo juiz do in-
ventario, depois de ouvir o tutor dos menores e o curador geral dos 1
orphãos, tendo em attenção o valor da successão e a importancia
daquellas despezas, que será calculada por peritos.

Capo XII :
Arts. 2.086 a 2.090 - Supprímam-se.
Capo XIII :
Arts. 2 .091 a 2.093 -'--- Supprimam-se,
Art. 2 .146, paragrapho unico - Em vez de - vinte annos 

diga-se - trinta annos.
Art. 2.150 -'--- Supprimam-se as palavras e-' comtanto que não

prejudique a legitima dos herdeiros neccessarios.
Capo IV:
Arts. 2.159 a 2.177 -Supprimam~se.

C~. V: ' .
Art. 2 .179 -:... Supprima-se a 2" parte do artigo.
Sala das sessões, 3 de agosto de 1901. - Adolpho Gordo. - Fausto

Cardoso. '
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Razões, que em tempo serão expostas, nos aconselham a não
intervir mais do que ora fazemos no trabalho legistivo de que é objecto
presentemente o projectado Codigo Civil. Oíferecemos apenas algumas
emendas que sanam as inconstitucionalidades que enfeiam essa obra,
evitando outras as funestas consequencias de certos dispositivos que
manteem, ou tendem a introduzir serias perturbações em nosso de
cahido regimen economico, já de si tão profundamente alterado pela
tremenda crise actual, Eis as modificações que propomos,e mais dous
additivos que, a nosso ver, são indispensaveis.

Accrescentc-se :
Art. 6 a. Ao interpretar a lei, observar-se-hão as seguintes regras:
Quando o sentido da lei fór claro, não se despresará a lettra

da mesma, para consultar seu espírito ou a historia de seu estabe
lecimento.

lI. O contexto da lei servirá para esclarecer o sentido de cada uma
de suas partes, de maneira que haja entre ellas a devida corres
pondencia e harmonia.

Art. 6 b, Nos casos a que se não possam applicar as regras pre
cedentes, interpretar-se-hão as passagens obscuras ou contradictorias,
do modo que pareça mais conforme ao espirito geral da legislação, á
equidade e sobretudo á liberdade.

O art. 6 a é a reproducção fiel dos arts. 19 e 22 do Codigo do
Chile. O art. 6 b encerra a doutrina do art. 24 do mesmo codigo, do
art. 78 da Constituição Federal e do fragmento 122 do titulo 7 da lei
5, do Digesto. - Entendemos que é dispensavel fundamentar as van
tagens de taes regras interpretativas, para a sincera applicação da lei:
ellas nos parecem obvias.

Accrescente-se, depois do art. 10 :
Paragrapho unico. O Congresso Nacional poderá admittir as mo-

dificações nas leis federaes que os Estados lhe requeiram, com o fim de
melhor adaptai-as aos usos e costumes peculiares de cada um delles,
corntanto que as mesmas modificações só possam ter vigor em seus
respectivos territorios.

Mira esta disposição a attender a essas diversidades fataes em
sociedades de proporções mais modestas, quanto mais em a nossa, es
palhada em immenso territorio - quasi do tamanho da Europa in
teira, onde existem trinta e tantos corpos de legislação differentes
vi vendo dezoito milhões de brasileiros sob os mais oppostos climas,
em zonas apartadas e variadíssimas, apresentando costumes de con
sideravel dessemelhança. Sabemos que o legislador constituinte man
teve a unidade do direito, mas esta não póde ser absoluta. Baste-nos
allegar que a intelligencia humana é desigual: o juiz A interpreta a
lei de certa maneira, o juiz B de outra; dahi duas jurisprudencias e,
portanto, duas inevítaveís correntes jurídicas. A esta diversidade no
espaço, accrescente-se a diversidade no tempo: - quem ignora que
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num determinadoperiodo da evolução socialvos textos são entendidos
de fôrma por que não o eram no periodo anterior, e por que não o
serão mais no subsequente?

. Além disso, o proprio autor do projecto deCodigo, a Commissão
Revisora e o Governo, mostraram assim pensar reconhecendo que ha
discordancias que convem respeitar; é o que ficou manifesto no
art. 1.377, relativo aos prédios urbanos: « o tempo da locação será
regulado pelos usos locaes » ; no art. 1.644, relativo á parceria agricola :
« Os casos não previstos nos artigos antecedentes ... serão decididos
conforme os usos locaes»; no art. 1.669, relativo á parceria pecuaria :
« Presume-se annual a partilha da producção ... quando outro não fôr
o tempo fixado pelo contracto ou pelos usos locaes », E' o mesmo
espirito de saudavel relativismo já patente no codificador phelippino, o
qual, intentando unificar o direito, entretanto, dizia: Costume do
Reino, onde é feito algum contracto, se guarda este», (livro, IH, titulo
59, § 10); indo elle até o extremo liberalismo que se vae ver: « Cos
tume longamente usado prevalece ás leis imperiaes», (livro, IIl, titulo
64), apesar do immenso prestigio de que estas gosavam na época!

A Hussia, sendo uma centralisada monarchia unitaria, de poder
absoluto, facilita estabelecer-se, por via legislativa regular, o que, não
sendo assim facultado, se vem a estabelecer irregularmente, ou pelos
costumes ou pela inevitavel divergencia das decisões, quando não pela
força dos pronunciamentos populares. As leis fundamentaes dosdomi
nios do Czar (secção I, capitulo 7) preceituam: « As leis teem vigor no
Império, ou de um modo uniforme e com toda sua força, ou COM 1t'IO

DIFICAÇÓES EM ALGUMA DE SUAS PARTES, conforme as localidades.»
A extensão dessas modificações, os logares a que são applicaveis, .

e o liame dellas com as leia geraes, são determinados por leis, orde
nanças e ous'aoes particulares.

A Republica federal brasileira não se póde mostrar menostole
rante do que a autocracia moskowita.

E note-se bem: 'não ha na disposição proposta nenhum dos apon
tados perigos quecommummente decorrem, ao vêr dos unitaristas, do
facto de admittir-se que os institutos legislativos possam ter geração em
mais de um ponto do paiz, em cada Estado, por exemplo. Neste caso,
cada um delles regulava por si, por autoridade própria, as suas relações
jurídicas ; na hypothese, apenas podem solicitar modificações nas leis:
a diíferença é radical. O Congresso é quem soberanamente resolve.
Fica assim resguardada a sua autonomia.

Agora diga-se-nos, si a alteração pedida fór justissima e todavia
não convenha sua adopção a todos os Estados, porque desattendel-a,
a pretexto de que isso contraríaum exaggeradissimo unitarismo legis
lativo ?Porque não facultal-a, na fórma que propomos, que concilia
duas tendencias, sem real sacrificio da que foi preferida até hoje pelos
legisladores? E é opportuno assignalar: isto adoptando, em nada ofíen
demos a Constituição ; ella prescreve que é ao Congresso Nacional que
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cabe « legislar sobre o direito civil, commercial e criminal da Repu
blica », mais EM NENHUM DE SEUS TEXTOS declara que essa legislação
deva ser identica para todo o Brasil. Antes, no n. 24 do art. 34, deter
mina que compete ao Corpo Legislativo « estabelecer leis UNIFORMES

sobre naturalização», de onde se conclue logicamente que póde esta
belecer leis que não sejam uniformes.

Tudo que represente uma graça ás populações dos Estados, sem
quebra da unidade política, deve fazer a União ;é o meio de despertar
em favor do poder supremo do paiz uma forte sympathia, seguro
penhor de mais enérgica e mais estreita, de maior e mais .firme co-'
hesão nacional.

Supprima-se o art. 748.
Porque não póde haver no Brasil publicação anonyma ou pseu

donyma, em vista do art. 72, § 12, da Constituição Federal: « Em
qualquer assumpto é livre a manifestação do pensamento pela im-,
prensa, ou pela tribuna, sem dependencia de censura, respondendo
cada um pelos abusos que commetter, nos casos e pela forma que a lei
determinar. Não é permittido o anonymato. »

Supprimam-se as disposições das lettras A, B e C, da secção II do
capitulo 6°, titulo V, livro III.

O poder civil não tem competencia para regulamentar o trabalho
humano. Estamos ha muito na fecunda éra moderna da actividade sem
peias, sem entraves de classe alguma, por parte do poder publico. Lu
minoso texto da Lei magna íínmou-o entrenós do modo mais completo
e perfeito: « É garantido o livre exercicio de qualquer profissão moral,
intellectual e industrial (art. 72, § 24 ) », dizendo antes, no § 12' do
mesmo artigo, que (C todos são iguaes perante a lei », tanto o humilde
criado de servir, tanto o rude lavrador, como o arrogante medico ou
advogado, o orgulhoso homem de lettras, ou o banqueiro potentado.
Quanto á liberdade, a Constituição terminantemente decretou, em seu
art. 78, só admissíveis as excepções EXPRESSAMENTE declaradas nesse
gloriõsissimo Estatuto. .

Supprimam-seos arts. 1.761 e 1 .762.
Pretendem regular matéria que só a moral póde regular.
Quanto ás rifas, estas até estão prestando um momentaneo serviço

ao commercio, no presente momento, de.estagnação mercantil. Grande
numero de casas logra fazer algumas vendas por meio de uma pres
tação semanal ou mensal, com direito a uma rifa dentro de um
daquelles prazos, até que se obtenha pela sorte o objecto ou que se
pague a totalidade de seu valor. A casa Edison chega assim a ter uma
feria de seis contos de réis. Em que se prejudica a nossa communídade
com isso? .

Curioso é que o Estado persiga as rifas e loterias particulares, e
todo os jogos chamados illicitos, e mantenha em larga. escala, coma Lo
teria Nacional, a exploração desses vícios que assim procura extirpar !=

Supprimam-se os arts. 1. S03 e 1.804.
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. Porque violam a liberdade ampla da lei fundamental, só restrin
gida, em alguns casos e SEMPRE EXPRESSAMENTE, como já dissemos, de
clarando ella peremptoriamente que « a especificação das garantias e
direitos expressos na Constituição NÃO EXCLUE OUTRAS GARANTIAS E DI

REITOS NÃO ENmrERADOS, mas resultantes da forma de governo que ella
estabelece e dos principias que consigna (art. 78)). O Estatuto su
premo reserva para o poder central a « instituição de bancos emisso
1'OS (art. 7, § 1, n. 1) », e no art. 34, n. 8, diz que é da competencia
do Congresso « crear bancos de emissão, legislar sobre emissão banca
da, e tributal-a »; EM: TEXTO ALGUM, porém, conferiu á União o direito
de vedar que os cidadãos, sob sua responsabilidade, emittam títulos ao
portador, de qualquer natureza, pois fóra isto despoticamente attentar
contra a liberdade que a cada um assiste, de fazer livre uso do proprio
credito, ferir de frente uma das regalias mais essenciaes do direito
individual, no que concerne ás relações industriaes.

. Mas os arts. 1.803 e 1.804 não atacam de face a liberdade consti
tucional tão sómente: golpeam de modo muito grave o nosso comba
tido organismo economico.

Escassíssimo o capital, quasi desapparecida a confiança, nenhum
o credito bancário, exhausto o trabalho de toda a classe de recursos
communs, é licito aos homens de Estado deste paiz julgarem de todo a
indústria, fulminando os poucos elementos de credito de que póde
'lançar mão o particular honesto e cujo nome ainda seja um património,
em bem do desenvolvimento das operações de seu negocio? A nosso
vêr Iôra essa uma revoltante tyrannia.

Posso com a minha assignatura e a minha responsabillidade
augmentar o meu capital disponível, para o florescimento da acção
industrial a que me voto: quem me tolha de o fazer attenta contra a
.minha integridade moral, que o Estado não póde offender, e contra a
ordem fundamental da sociedade, cujo livre surto assim criminosamente
se entrava. Um motivo de alta conveniencia publica, diz-se, impõe as
restricções da lei: veda-se o titulo ao portador pela perigosa concur
rencia que viria a fazer ao titulo legal, o papel-moeda.

Primeiro, é preciso antes examinar si nos é permittido instituir
essa prohihição. Segundo, tal concurrencia é impossível, admíttindo-se
as próprias theorias dos doutores officiaes, Conforme a lei de Gresham,
que tanto citam, a moeda má expelle a moeda Ma. Ora, na hypothese,
a moeda má seria a ir;convertivel, re~uzida hoje a menos da ~t:rça

parte de seu valor nominal: a Ma, o bilheteao portador, convertivel,
de uma firma respeitavel. Logo a dar-se a concurrencia, o unico titulo
;prejudicado fôra o titulo particular ao portador, o qual só lograria viver
com ingentes esforços e com muita probidade, nos mercados em que .
jpor acaso apparecesse. .
. Os factos, porém, mostram serem desarrazoados os temores dos
theoristas governativos. No Livramento, Rio Grande do Sul, a casa
'Ferrando manteve larga circulação na praça e fóra della, sem dalli
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fugir corrida a moeda nacional e sem disso provir o menor descon
certo á nossa publica economia. Nas colonias, muitas compras de
productos S[LO feitas pelas casas mais importantes, entregando ellas
simples pagarei que corre de mão em mão, até que algum dos
portadores, precisando de moeda, veem com o papel trocal-o na casa
matriz desse titulo.

A lei unicamente tem de ser muito severa com quem não satis
faça o seu compromisso, isto é outra cousa. Agora, impedir use o
particular desse seu direito de propriedade, é que não se comnrehende :
'si o fizesse, legitimava apenas uma perfeita extorsão. A propriedade
privada, segundo as definições constitucionaes, ficou entre nós garan
tida em toda plenitude, só admittindo a lei das leis uma unica excepção
.em favor das desapropriações pOl' necessidade e utilidade publicas. O
credito é uma parte do patrimonio individual, uma propriedade tão
digna do respeito como outra qualquer. .

O autor do projecto de Codigo, entretanto, a cerceia abusi
vamente, e, todavia, reconhece plenamente a propriedade litteraria,
na secção I do capitulo VI, titulo 11. Vejam-se as contradições de um
espírito sem systerna...

Pois, então, Marcus traça em um papel uma pagina litteraria,
;leva-o a um editor, com ello obtem dinheiro que lhe facilita entrar
,·em negocio de que retira grande augmento de seu patrimonio, e o
Estado acha que praticou a mais licita acção do mundo. Julius, com
-os mesmos caracteres, imprime certos dizeres em outro pedaço de
papel, apresenta-o a um conhecido que, visto conter uma promessa
-de pagamento, merecedora de confiança, faz-lhe entrega de uma
-quantia, com a qual, em feliz empreza, augmenta igualmente o seu
patrimonio, e o Estado declara que houve aqui um acto illicito!. ..
Por que? Em que fundamentalmente diíferem as acções.de Marcus e
Julius ? Consentir em uma e impedir a outra, pelo facto de que pode
causar males á sociedade? Mas, se provarmos que ha livros cujo
malévolo effeito é mais prejudicial do que todos os titules ao portador,
viciados, que possam surgir em um paiz? As canções de Béranger,
popularisando o primeiro Império, arrastaram a França ao segundo,
e com elle a uma infrene corrupção política, ás guerras da Criméa,
Itália, México e Prussia, á feroz lucta contra a Communa, a catastrophe
emfirn de 1. 870 e '1.871. E por acaso cogita alguem ele, por taes
cffeitos, vedar a livre circulação dos livros? ..

Não é a unica incoherencia do projccto de Codigo, a este respeito.
Nos arts.. . 1.803 e 1.804 mostra-se adverso ao titulo' ao portador,
e nos arts. 1.214 e seguintes admitto a entidade gera triz dessa fórma
jurídica... A operação que tem por base um titulo da natureza do que
nos occupa, não é uma cessão de credito? Dispensas formalidades
secundarias e insubstanciaes da cessão de credito tal qual affigura
o codificador, e seus característicos rigorosamente coincidem com a
operação de que antes se fallou..
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Depois (já o fizemos notar alhures) resulta uma antinomia da
acceítação na doutrina dos arts. 1.803 e 1.804... O Codigo Commercial,
art. 354.., n..VI, ín fine, admitte o titulo ao portador... O que é de
facto senão isso o typo de letra de cambio que ahi se tolera? Leia:
« Si uma letra de cambio tiver nomes suppostos de pessoas ou de
logares onde e por quem deva ser IJaga, só valerá como simples
credito, etc. » .

Não convém embaraçar assim o natural desenvolvimento de um
fecundo elemento de progresso e expansão industrial. « Vae conquis
tando, diz Clovis Bevilaqua em seus considerandos relativos ás decla
rações unilateraes da vontade, vae conquistando adhesões por toda a
parte a doutrina defendida na Allemanha por Koeppen, Siegel, Unger
e Kuntze, na França por Worms, Rue e Tarde, na Italia por Gaba,
segundo a qual a vontade consubstanciada na emissão de uma
promessa tem valor intrinseco para a assumpção de um vinculo obri
gacional, e subsiste por si como fonte geradora de obrigações.
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ". .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..

,
1.11

Afastada esta difficuldade preliminar, que interessava, sobretudo
para a classificação, uma outra havia que resolver, e era a conveni
encia de introduzir a especie (titulos ao portador) 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 autorizavam. Não havia, portanto, justa excusa para a"
lacuna. Cumpria, entretanto, attendondo ás conveniencias sociaese á
lição da pratica já existente entre nós, conter a liberdade de emissão
dentro de certos limites, como, aliás teem feito outras legislações. »

Declara que o PRINCIPIO DA LiI:lERDADE DAS CONVENÇÕES AUTORIZA

A ADMISSÃO DOS TITULOS AO PORTADOR NO CORPO DE NOSSA LEGISLAÇÃO,

e julga-se com o direito, logo em seguida, de mutilar essa liberdade,
que affaga, para reduzil-a a um aleijão jurídico L.. Não o pode fazer
assim com tamanha desenvoltura o jurisconsulto. A liberdade de
que nos dotou o Congresso Constituinte 'não está dependente das
definicões dos doutores e sim da Lei das leis.

•(ssentou esta que « a especificação das garantias e direitos ex
pressos na Constituição não exclue outras garantias e direitos não
enumerados, mas resultantes da forma de governo que ella estabe-
Ieee e dos principios que consigna (art. 78)>>. Ora, a fórma de go- .1
vemo que a Carta de 24.. de fevereiro estabeleceu é a republicana, isto
é, aquella em que a regra é a-liberdade, o constrangimento a excep-
ção. Mas haverá entre os princípios que consigna algum que limite
a liberdade, das convenções que, entretanto, o jurisconsulto ousou
limitar? Não, .como elle proprio o reconhece, procurando escudar
com uma pretensa conveniencia social o seu usurpadoarbitrio.

Risque-se, pois, do projecto de Codigo, a inconstitucionalissima
exigencia da autorização legislativa para a livre emissão do titulo ao
portador. (C A necessidade dessa autorização; diz Wahl, Tl'aité theo-

":'.,1
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rique et pratique des titres au porteur trançais et étranoers, ou
vrage couronnee par la Faculte de droit de Paris, prix Rossi, tomo I,
pag. 302, não é, em regra, reconhecida pela jurisprudencia e a dou
trina francesas. E' igualmente a opinião dominante no estrangeiro, e
as dissidencias conhecidas fundam-se, pela maior parte, em opiniões
inexactas, que já refutamos, »

Substitua-se o art. 1.901 do projecto pelo art. 1.398 do projecto
de Codigo Civil Brasileiro, de Felicío dos Santos, que é o seguinte :

« Só terá logar a successão legitima faltando a testamenteira D.

, Porque limitar o direito de transmittir, por morte, os proprios
bens, é ferir a liberdade constitucional. A lei suprema, muito ao con
trario, declarou terminantemente «manter o direito de propriedade
em toda a plenitude (art. 72, § 17)), só admittindo uma unica
excepção nos casos de «desapropriação por necessidade ou utilidade
publica», cumpre repetir isto uma e muitas vezes, para que se não
esqueça um precioso dictame constitucional.

Um primeiro presidente da Córte Suprema em França, illustre
jurisconsulto, escreveu estas memoraveis palavras: .

« A propriedade sendo a legitima conquista do homem sobre a
matéria, e o testamento sendo a mais enérgica expressão da vontade
do proprietario, segue-se que tanto quanto floresce a liberdade civil
em um Estado, tanto mais é ella ahi assequrada no testamento. Um
povo não é livre, si não gosa do direito de testar, e a liberdade de
testamento é a maior prova de que existe a liberdade civil».

Como admittir, pois, nos privem desse valioso direito, regido o
paiz por um systema que só tolera as restricções á «liberdade civil, »
expressamente declaradas na Constituição Federal?

De mais, como dissemos antes, quanto aos títulos ao portador,
este dispositivo do projecto de Codigo não só cerceia a liberdade, como
perturba a economia politica. "

Em um paiz nascente, de raros capitaes , onde a formação delles
é lenta e difficillima, anniquillar em um só dia a obra de muitos annos,
é leviandade sem nome, que põe em perigo constante as industrias
mais sedas do Brasil, cada vez que morre um homem de fortuna,
entre nós. Em communidades onde o corpo social se divide em grandes
proprietarios ou grandes capitalistas e simples trabalhadores, não se
faz tanto sentir a continua fragmentação dos patrimonios ; as par
cellas resultantes ainda são de força tal que basta uma dellas para o
manejo das vastas emprezas,'

Em nossa terra, não.
O capital já de si resumido, muito inferior ao de que precisa cada

possuidor para o desenvolvimento da industria que escolheu,
com a morte deste, sua divisão, de ínsufficiente que era, passa a ser
de todo impotente. .

Tal o innegavel effeito economico das fataes parcellações.
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Veja-se a industria pecuaria, no Rio Grande do Sul. As divisões
e subdivisões das estancias, que muito a teem minguado, acabam por
matal-a, porque, praticada em pequena escala, não dá para o custeio
das fazendas.

Veja-se nossa empobrecida agricultura. E' intensa a luta indus
trial que lavra por todo o mundo.

A lavoura moderna, com os grandes apparelhos e machinismos
adiantados, ninguém duvida, triumphará da que usa dos velhos

. processos de labor: a charrua, a capinadeira mecaníca, a ceifadora
aperfeiçoada, em toda a parte cantam victoria sobre a enxada, a ca
vadeira e a foice.

Pois bem; taes engenhos só podem ser applicados proveitosa
mente nas grandes explorações ruraes, nos vastos campos de cul
tura, e estes desapparecem nos centros de producção, com o actual re
gimen de partilhar os bens, dia a dia, portanto, aggravando-se mais
a nossa ruina industrial.

Ora, os chefes de famílias previdentes, com a liberdade de testar,
evitavam esta desastrosa consequoncia, dispondo em vida sobre a pro
secução de seus emprehendimentos, quando viessem a faltar - sem as
perturbações ora mencionadas.

« A lei natural ordena aos paes que criem seus filhos; não lhes
ordena, porém, que os faça herdeiros seus.

A partilha dos bens, as leis sobre ella, as successõcs post mortem
de quem houve essa partilha, tudo isto não podia ter sido regulado
sinão pela sociedade, e, por conseguinte, por leis politicas ou civis.

É verdade que a ordem política ou civil muitas vezes reclama que
os filhos succedam aos pais; mas nem sempre exige isto. »

O chamado direito de se apropriarem os descendentes do patri
monio dos ascendentes, não corresponde a uma tendencia natural da
organização da sociedade.

Póde, portanto" o Estado determinar, a respeito, da fôrma que
mais attenda ás conveniencias geraes da mesma sociedade. Quaessejam
essas, já o dissemos, apreciando-as pelo aspecto que hoje mais nos im
pressiona, em o presente momento de profunda crise.

E não somos nós, tão somente, os que estamos enxergando esta
gra ve consequencía em vigor. A Camara do Commercio, de Paris, já
chamou a attenção do Parlamento para o assumpto, fazendo notar
quanto é ella nociva ao commercío ; a de Bordeaux reclama « como
uma necessidade nacional a restituição aos paes de familia, do direito
de dispor dos seus bens».

Uma consideração, sobre todos as outras, deve, porém, pesar no
animo dos legisladores, a se pronunciarem relativamente á interessante
questão, e é que a este respeito temosvivido desde o tempo do lmperio
sob a mais estranhaillegalidade, cumprindo-nos della sahif quanto
antes. Na verdade, promulgada a Constituição Imperial, dispondo o seu
art. 179, n. 22, que o direito de propriedade era dahi em diante garan-

':-,
, ,I
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tido em toda plenitude, com a « unica excepção » já citada, a legislação
anterior que cerceava esse direito, ipso, facto, ficou revogada. E dizer-se
que perduram até a nossa época os effeitos desta anomalia: vingam as
restricções da lei secundaria, a despeito do que declarou a lei principal,
a Lei das leis! .

Não póde subsistir sem escandalo, não póde figurar no Codigo o
que de ha muito deixou de fazer parte de nossa legislação. .

Supprimam-se as restrições ao direito de adaptar, comprehendidas
nos arts. 455 e 55S.

Ila correlação entre esta e a materia de que tratamos ; por isso
propomos as ditas modificações, depois de apontar as que devem ser
feitas, estabelecendo-se a liberdade de testar. .

Perguntamos: em que artigo na lei magna se fundou o codificador
para comprehender no seu projecto mais esta limitação á liberdade
civil? Em nenhum; nenhum, por certo. '

Uma das muitas ousadias do legislador ordinario ! Quem estranha
ainda semelhantes usurpações?

Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1901.. - Alf1'edo Varela. - F.
Alencastro, - Campos Cartier. - Barbosa Lima - Soares dos Santos.

( SESSÃO DE 6 DE AGOSTO::DE 1901 )

Sub-emenda ás emendas do Sr. Adolpho Gordo:
Addite-se ao substitutivo do art. 396 :
8.° Mutuo accordo,
9.° Embriaguez habitual de um dos conjuges.
Sala das sessões, 6 de agosto de 1901. - Fausto Cardoso.
Ao art. 282 :
§ 1.° A annullação do casamento póde ser requerida, embora já

tenha sido decretado o divorcio entre os conjuges, nos termos da legis
lação actual.

Sala das sessões, 6 de agosto de 1901.. - Fausto Cardoso.

SESSÃO DE 9 DE AGOSTO DE 1901

Art. 443 - Supprima-se,

Art. 458:- Supprima-se.
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Art. 816. - Substitua-se pelo seguinte:
Nas transferencias do dominio util por venda voluntaria ou neces

saria, o senhorio que não usar da opção tem direito a receber do adqui
rente o laudemio, que será de dous e meio por cento, e para o paga
mento do mesmo não entrará em calculo o valor das bemfeitorias exis
tentes no immovel.

Art. 824 - Substitua-se pelo seguinte:
Os prazos serão perfeitamente remíveis pelo foreiro, excepto. si

fór estipulado que não possam ser remidos por um certo numero de i ?'
annos, que não poderá exceder a quinze, contados da data em que se
effectuouo aforamento.

Si o fôro consistir em dinheiro, o emphyteuta pagará ao senhorio
uma quantia correspondente a vinte vezes o fóro annual e, si con
sistir em generos ou fructos, pagará ao senhorio uma quantia que
seja vinte vezes maior que a ímportancia do mesmo fóro sob a base
de seu preço medio nos ultimes dez annos.

Artigo para ser accrescentado ao Capitulo II do Titulo IH do
Livro II:

Todas as disposições deste capitulo são applicaveis aos afora
mentos existentes ao tempo da promulgação do Codigo.

Art. 900 - Substitua-se pelo seguinte:
Com a terminação da execução sobre objecto constante de con- .

tractos de penhor ou hypotheca fica extincta a divida, sempre que
o devedor não possua outros bens, salvo o caso em que ficar pro
vada a existencia de fraude ou dolo por parte do devedor, caso em
que subsistirá a divida com o caracter de divida commum ou ordi
naria.

Àrt. 960 - Supprima-se a palavra - estadual.
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Art. 2.086 - Accresceute-se :
Aos ascendentes é permittidó, por meio de testamento, onerar

com a clausula de inalienabilidade toda ou parte da legitima que seu
descendente tiver de herdar de si, apenas durante a vida do referido
descendente.

Sala das sessões) 9 de agosto de 1901. - Barros Franco Junior.

Façam-se, como consequencia natural das doutrinas expostas na
apresentação de nossas emendas ao projecto do Codigo Civil, a 3 do
corrente, as seguintes modificações:

Art. 355. Redija-se assim: O dote constituído por pae ou mãe
considera-se adeantamento de legitima, nas successões ab intestato,
salvo declaração em contrario. .

Art. 389. Supprímam-se as palavras - comtanto que, etc.
Art. 1.332. Accrescente-se depois de -legitima: nas sue

cessões ab intestato.
Art. 1.337. Supprima-se.
Art. 1.342. Substitua-se assim o n. 2: Por superveniencia de

filhos) nas condições do art. i,940, si o doador ao tempo deIla não
tinha filho ou descendente. .

Art. 1.343. Supprima-se.
Art. 1.344. Redija-se assim: Revogada por esta ultima causa, etc.
Art. 1.948. Suppríma-se o paragrapho.
Art. 1.963. Supprima-se o n. 4.
Arts. 2.086 a2. 093. Supprimam-se.
Art.2.15O. Supprimam-se as palavras - comtanto que, etc.
Art. 2 .1[i9. Redija-se assim: A collação, nas successões ab intes-

tato, tem por fim, etc.
Art. 2.162. Supprima-se.
Art. 2.164, paragrapho unico. Supprimam-se as palavras - e

mais a terça disponivel. .
Art2.176. Supprimam-se as palavras-e a terça.
Art. 2.176. Supprima-se o paragrapho.
Art. 2.179. Supprimam-se aspalavras c-voe a terça.
Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1901. - Alfredo Varela,
Ao Titulo Preliminar:
1 - Substituam-se os arts. 10

, 2°, 3° e 4° pelo seguinte:
Art. 1.0 O presente Codigo entrará em vigor em toda a Repu

blica seis meses depois.de sua publicação.
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o Governo providenciará dentro dos primeiros noventa dias
sobre a sua publicação em todos os Estados e sua divulgação P01>
todos os Municipios.

2 - Ao art. 10 accrescente-se :
Nas aguas territoriaes da União se comprehende uma faixa de

15 kilornetros de mar a contar do ponto das mais altas marés.
3 - Supprimam-se os arts. 22 a 24, que deverão passar para

a parte especial por tratarem propriamente do casamento de bra
sileiros.

4 - Ao art. 26 accrescentem-se, depois da palavra « conjuges »
as seguintes « estrangeiros no Brasil,»

!':'i - Ao art. 27 accrescente-se, depois da palavra « conjuges » a
seguinte « estranqeiros »

6 - Accrescente-se onde convier:
Art. A legitimação dos filhos naturaes de estranqeiros

nascidos no Brasil se requlará pela lei brasileira.
7 - A' lettra a do art. 34 accrescentem-se, depois da palavra

« suhstancia » as seguintes « e a natureza da prova. »
8 - A' lettra b do mesmo artigo accrescentem-se, depois da pa-

lavra « effeitos » as seguintes «[ôrma da p1'ova. »
O mais como está.

9 - Art. 41. Substitua-se pelo seguinte:
O autor ou réo, cada um por sua »ez, quando tenham de pro

mover acçâo ou defesa judicial, deoerâo, si assim lhes [ôr exigido
pela outra parte, dar quantia sufticiente do pagamento das custas do
processo, salvo allegando sob affi1'1nação escripta, com attestação do
seu advogado ou de duas pessoas abonadas, ser pessoa miseraiel.

A' Parte Geral :
10 - Ao artigo 6° accrescente-se :
Paragrapho unico. Serão tambem julgados incapazes para todos

ou alguns actos, quando assim julgados P01' sentença, e emquasuo
não forem por igual modo rehabilitados :

10, os fracos de espirito ).
2°, os alcoolicos;
3°, osprodigos.

11 - Art. 9.° A terceira parte substitua-se pelo seguinte:
Si estiver sob tutella, será feita por sentença a requerimenio do

menor, ouvido o tutor e cUJ'ad01'.

A' secção na :
12 - Art. 42, n. 1. Elimine-se o final do periodo desde a palavra

« escrípto »,
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Accrescente-se :
Taes representanies se'l'ão,porém~ sempre responsaoeis, nos termos

de direito, para com as pessoas [uridicas que representam, pelos p'l'e
juizos a que derem causa.

Capitulo II :
13 - Art. 49. Diga-se:
Para todos os efleitos de direito, os incapazes se reputasr: ter Q

mesmo domicilio de seus tutores ou curadores.
14. - Art. 50. Diga-se:
Os funccionarios rublicos p'l'esumem-se. Omais como está, etc.
Addite-se ao fina do artigo: saioodeclaração em contraria, na

[ôrma do art. 47. .
15 - Art. 54. Supprimam-se as palavras « logo que for citada »

e acc~'escentem-se ao final as palavras « Na conformidade dos artiços
arueriores. »

Livro II :
16 - Diga-se « Dos bens » em vez « das causas. »
17 - Ao n. 3 do art. 57, accrescente-se :
Inclusive quaesque'l' construcções (luctuantes presas á terra / ou

destinadas a tal fim.
Bens moveis :
18 - Art. 61. Accrescente-se depois da palavra « estranha» as

seguintes « inclusive os navios, embarcações destinadas a transporte. »
19 - Art. 72. Substitua-se a palavra « distincta » pela palavra

« independente. » .'

20 - At-t, 77, § 1.0 ) diga-se:
São ooluptuarias as de mero deleite ou recreio, que não augmen

tani o uso habitual da cousa, ainda que a tornem mais açradaoel
e sejam de elevado valor.

§ 2. 0 São uteis as que augmentam ou facilitam o uso da cousa.
Bens publicos e particulares :
21 - Art. 79. Diga-se:
São publicas os bens destinados ao uso e goso do povo ou aos ser

viços da União, dos Estados ou Municipios - e particulares todos os
outros.

22 - Art. 80. Diga-se :
Os bens publicos são de uso commum ou dominiaes.
23 - § 1.0 Supprima-se.
24 - § 3.0 Diga-se:
São dominiaes quaesque'l' direitos reaes ou pessoaes sobre cousas

proprias ou sobre as alheias que esticerem a serviço da União, do Es-
c. c. - VaI. II 4.ô
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·tado ou Município e bem assim quaesquer direitos ou acções oriqina
rias do seu dominio imminente.

25 - Art. 81. Substitua-se pelo seguinte:

São inalienaveis os bens publicos reservados á União para a defesa
da sua integridade e independencia ; os demais, quer dominiaes,
quer de uso commum, libertos do fim a que se destinam, podem sei'
alienados pelo titula?' a que pertencerem.

Bens da União:

26 - Art. 83. Diga-se :

Comprehendem-se nps bens dominiaes:

27 - Art. 83, § 1.° Substitua-se pelo seguinte :

A zona demarcada no planalto central de Goyaz, para o futuro
estabelecimento da Capital da Bepuhlica,

2 - § 5.° Substitua-se pelo seguinte :
Osproprios nacionaes.

Addicione-se :
29 - § 6.° Os terrenos deuolutos nos Estados indispensaoeis para .

a defesa das fronteiras, para fortificações e outras construcções mili
tares, estradas estrateqicas, etc. .

30 - § 7.° Todos os direitos e acções que nascem do domínio
imminente da União.

31 - Art. 8~. Substituam-se as palavras « até onde so!frem
a influencia dos respectivos « fluxo e refluxo» pelas seguintes « e
accrescidos. »

32-Art.85, § 1°. Supprimam-se as palavras « entre a costa e
a linha de respeito» e accrescentem-se ao final as palavras « até a dis
tancia de 15 kilometros pelo lado do mar. »

33 - Art. 85, § 3°. Accrescente-se:
Subsistem os direitas dos Estados ou particulares sobre os.teleqra

phos e estradas de caracter federal, quando pelos mesmos construidos,
salvas as condições ou accôrdos com a União e. os direitos que a esta
cabem pelo seu dominio imminente.
. 34 - Arts. 86, 87 e paragraphos, e arts. 88 e 89. Supprimam-se,

Secção III - Bens dos Estados:
35 - Art. 90. Substitua-se pelo seguinte:
Sâo bens dominiaes de cada Estado.

36 - Art. 90, § 1°. Redija-se assim:
Os bens proprios por qualquer titulo civil applicados ou não a

qualquer uso especial.

v-

ii I

.I
'.'

.'.
_/,I
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37 -:- Art. 90, § 3°. Os bens vagos e os de defuntos ou ausentes
não reclamados dentro do prazo de 30 annos.

38 - Art. 91, § 1°, Substitua-se a ultima parte, desde as palavras
- nem circumscriptos, etc., pelas seguintes: e forem communs a
dous ou mais municipios.

39 - Art. 92.-Elimine-se.
SecçãoIV- Bens municipaes:
40-Art. 93, § 1°. Substituam-se pelos seguintes:
São bens dominiaes de cada municipio:-
§ 1°. Os bensproprios por qualquer titulo emquanto não forem

destinados a uso commum,
4I-A.rt. 94" § 1°. Accrescente-se:
Não comprehendidos nos §§ 2° e 3° do art. 85.
42 - Al~t. 95. Supprimam-se as palavras:-
De uso especial) e substituam-se as expréssões-alguns dos Es

tados - pelas seguintes: ao Estado.
Suppríma-se todo o período final desde as palavras: Esta ex

pressão, etc.
Livro 3°_ Titulo 2°:

\ 43 - Arts. 102 e '103. Substituam-se pelo seguinte:
O erro que determina o conseruimento pór!e referir-se á natureza

do acto juridico, ao motivo, á pessoa ou objecto e ao direito e o annulla
sempre que fôr substancial. .

E' erro substancial o que tiuer sido a determinante do acto ou a
sua condição e sem o qual este não se teria realizado.

44 - Art. '107. Elimine-se:
Coacção-
45-Art. 115. Diga-se:
Acoacçâopara·viciar a vontade deve ser injusta e talque inspire ao

paciente receio fundado de damno imminente á sua pessoa ou a amigo
intimo, ou á familia ou a seus bens, relatioamente consideraoelpam
opaciente e deve ter sido a causa elficiente do acto.

Secção lI:
46 - Diga-se:
Outros vicios-em vez de-outros defeitos.
-4,7 - Diga-se:
Causa illicita, falsa simulação - em vez de-simulação.
Accrescente-se no final desta secção:
48 - Art. O acto juridico é tambem annullavel quando for de

terminado por falsa causa ou por causa iliicita .
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-
Uma causa é illicita quando contraria á lei, aos bons costumes ou

á ordem publica.

49 - Ao art. 127 accrescente-se:
c) quando o devedor é accionado P01' um ou mais credorespor ti-

tulos vencidos.

DO - Ao art. 132, § 2°, accrescentem-se:
Depois da palavra-divida-as palavras: mais onerosa.

Capitulo IV:
51-Art. 156, 2a parte, diga-se.
A data desse instrumento em relação a terceiros se reputará ser,

salvo pena em contrario, a de ter reconhecimento, etc.

52 - Ao mesmo artigo accrescente-se:
Reputam-se particulares para os elfeitos deste artigo quaesquer ti

tulos desde que não tenham sido lançados por olficial publico, tenham
ou não ualor de escriptura publica.

53 - Ao art. 157 accrescente-se:
Quaesquerp1'esumpções ou depoimento de uma só testemunha terão

apenas o oalor de principio de p1'Ova.

Capitulo V-Das nullidades: .
54 - Ao n. 1 do art. 166 accrescente-se: ou prohibida.
Ao n. 2 -:- Supprima-se.
Ao n. 4 - Supprima-se.
55 - Ao art. 169 accrescente-se: ou separado.
56 - No 2° periodo diga-se, depois da palavra - ratificação - ou

reparaçã o.
57 -No art. 170- Idem.
58 - Nos arts. 171 e 172 - Idem, depois da palavra - expressa.
59 - No art. 174. Substituam-se as palavras - A parte valida

quando esta for separavel - pelo seguinte: a outra, parte, salvo o
caso de indivisibilidade, quando a realização do acto for devida á
içnorancia da nullidade.

Capitulo VI :
60 - Substitua-se a epigraphe: Actos illicitos -pela do titulo

2° - Conservação e defesa de direitos - fundindo-se este titulo com
aquelle capitulo.

61 - Ao art. 182, final do primeiro periodo, accrescente-se: que
importe mal pelo menos igualou maior,

62 - Ao final do mesmo artigo accrescente-se:
Paragrapho unico. E' sempre devida uma indemnização ao pre

judicado, quando não lhe deva ser auribuida a ameaça do prejuizo.

',i'
, !

I'
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Capitulo 11 - Da prescripção :
63 - Sejam collocadosos artigos na ordem seguinte: 194, 196,

197, 198,193, 191, 1.90,1.92,195.
Secção 3a :

64 - Art. 203, n. 1. - Substitua-se pelo seguinte:
Pelo requerimento de citação do devedor ainda que pa1'a simples

conciliação perante çualquer autoridade judicial, desde que a citação
se realize dentro do p1'azo de 100 dias) contados da entreqa. do edital,
estando ausente o devedor, fôra do paiz, ou de-70 dias em outro
Estado ou de 40 dias dentro do Estado.

65 - Paragrapho unico. O requerimenio para a citação pâde
ser apresentado a despacho até as 3 haras da tarde do ultimo dia de
vigencia da obrigação. .
. 66 - ~rt. 206. Accrescentem-se, depois da palavra - outros

- as seguintes: Si o acto ou contracto for indivisivel.
'Substitua-se a ultima parte desse artigo desde a palavra - quando

- pelas seguintes:
S6 nesse caso, o reconhecimento do direito por algum dos deoedores,

prejudicará os seus consortes.
Secção 4a :

67 - Art. 21.2, n. 6 - Depois da palavra - processo - accres
sente-se as seguintes: em. ultima instancia.

68 - Art. 216 - Ao n. 3 accrescente-se o seguinte: desde que
esteja vencido o p1'aZO final da obriçaçâo .

69 - Ao mesmo artigo accrescente-se :
7° As dividas activas da União, Estado ou Municipio.
70 - Accrescente-se :
Art. 10. Nas obrigações constantes da prova liüeral, em que se

mencione a causa ou oriqem das mesmas, contar-se-hâo osprazos pa1'a
a prescripçâo, das datas do vencimento da ultima prestação con
stante do titulo da obriqaçâo.

7f - Art. ~.203. Substitua-se pelo seguinte:
Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das sesões da Camara dos Deputados, 8 de agosto de 1901.

- Julio Santos.
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Substitua-se o art. 1.636 pelo seguinte:
A parciaria agricola e coloniaparciaria por contracto pelo qual uma

pessoa acceita para cultivar, em todo ou em parte, um predio rustico
de outra ou a ella arrendado, pagando comfructos do respectivo solouma
quota estipulada. Neste contracto se observarão as seguintes regras:

Ao art. 1.637 accrescente-se : Tambem não dá direito á indemni
zação o abandono da colheita, quando o producto dos fructos colhidos
for inferior ás despezas feitas com esta, em vista dos baixos preços nos
mercados.

Ao art. 1.64.4.. Substitua-se o disposto nesse artigo pelo seguinte:
Os casos não previstos nesta secçãoI deste capitulo e não constantes

do contracto serão decididos conforme os nossos costumes de mais de
cem annos no respectivo Estado.

Ao art. '1.650 accrescente-se :
Com relação a certas e determinadas culturas,' nas quaes é uso e ,!

costume inveterado o parceiro não poder começar a colheita sem ordem
do proprietario ou rendeiro, suspendendo-a. e continuando-a pela
mesma fórma, continuará assim a ser executado o trabalho.

Camara dos Deputados, 7 de agosto de '1901. - Cornelio da Fon
seca. - 1. Tosta. - Rayrnundo de 1Jfimnda. - Julio de Mello. 
Pedro Pernambuco,
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Nomeação da primeira Commissão Especial

Em sessão de 26 de julho de 1901 foi, pelo Sr. Presidente da
Camara dos Deputados, nomeada, de accôrdo com o §4o do art. 10

da Resolução de 17 de novembro de 1900, a seguinte commissão
encarregada de dar parecer sobre o projecto do Codigo Civil, enviado
pelo Poder Executivo:

Estados

Amazonas
Pará..
Maranhã
Piauhy .
Ceará .
mo Grande do Norte.
Parahyba .
Pernambuco
Alagõas ,

Sergipe.
Bahia .
Espírrto Santo.
Capital Federal
Rio de Janeiro
S. Paulo .
MinasGeraes .
Goyaz .
Matto Grosso .
Paraná.
Santa Catharina.
Rio Grande do Sul

Nomes

Sá Peixoto.
Arthur Lemos.
Luiz Domingues.
Anisio de Abreu.

. Frederico Borges.
Tavares de Lyra.
Camiho de Hollanda,
Teixeira de Sá.
Araujo Góes.
Sylvio Homero.

J. J. Seabra.

José Monjardim.
Sá Freire.
Oliveira Figueiredo.
Azevedo Marques.
Alfredo Pinto.
Hermenegildo de Moraes.
Benedicto de Sousa.
Alencar Guimarães.
F. Tolentino.
Rívadavía 'Corrêa.
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Trabalhos preliminares da Commissão
'1 a REUNIÃO EM 27 DE JULHO DE '190'1

A' 1 hora da tarde, na sala das Commissões da Camara dos Depu
tados' reuniram-se os membros eleitos para a Coinmissão que tem de dar
parecer sobre as emendas apresentadas ao projecto de Codigo Civil
elaborado pelo Sr. Dr. Clovis Bevilaqua e enviado ao Congresso Nacional
pelo Sr. Presidente da Republica. Estiveram presentes os Srs. Arthur
Lemos, Anisio de Abreu, Frederico Borges, Tavares de Lyra, Camillode
Hollanda, Teixeira de Sá, Araujo Góes, Sylvio Romero, Seabra, José
lVIonjardim, Oliveira Fígueiredo, Azevedo Marques, Alfredo Pinto,
Alencar Guimarães, Francisco Tolentino, Rivadavia Corrêa, Benedicto
de Souza e Sá Freire.

Faltaram os Srs. Sá Peixoto, Luiz Domingues e Hermenegildo de
Moraes.

O Sr. Araujo Góes assumiu a presidencia e annunciou a eleição do
presidente e do relator geral da Commissão , em uma só chapa e por
escrutínio secreto. Foram recebidas 18 cédulas e a apuração deu o
seguinte resultado.

PARA PRESIDENTE

./

J. J. Scabra. . .
Azevedo Marques ~

Sylvlo Romero. .
Frederico Borges.

PARA RELATOR

1.7 votos
1. voto

17 votos
1 voto

o Sr. Seabra (assumindo a presidencia} nomeia secretario o
Sr. Francisco Tolentino e agradece aos seus collegas a honra que lhe
deram confiando-lhe a direcção dos trabalhos de uma Commissão tão
importante, esperando que todos se esforçarão por dotar o paiz, em breve
prazo, de um Codigo Civil. Para facilitar a tarefa da Commissão vae
dividir o projecto em 16 partes, entregando uma a cada um dos illustres
membros da Commissão, para que estes fiquem desde logo habilitados a
conhecer das emendas que forem apresentadas e que se referirem aos
artigos incluídos nas respectivas partes. Pensa que é acertado fazer a
divisão como a fez o Instituto dos A.dvogados e assim distribue:

PARTE GERAL

AoSr. Azevedo Marques, parte preliminar do art. 10 ao art. 41
e parte geral do projecto do art. 10 ao art. 96;

Ao Sr. Frederico Borges, parte geral, do art. 97 ao art. 217.
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PARTE ESPECIAL

Ao Sr. Anizio de Abreu, do art. 218 até .í11- direito de família;
Ao Sr. Monjardim,do art. 415 até 575 - relações de parentesco;
Ao Sr. Luiz Domingues, do art. 576 até 745 - posse;
Ao Sr. Arthur Lemos, do art. 746 a 801- propriedade litteraria;
Ao Sr. Benedicto de Souza, do art. 802 até 888 - direitos reaes

'sobre causas alheias;
Ao Sr. Rivadavia Corrêa, do art. 889 até 1.010 - direitos reaes

de garantia;
Ao Sr. Oliveira Figueiredo, do art. 1.011 até 1.227 - das obri-

gações;
Ao S. Tavares de Lyra, do art. 1.228 até 1.324 - dos contractos;
Ao Sr. Teixeira de Sá, do art. f. 325 até 1.481- da doação;
Ao Sr. Araujo Góes, do art. 1.482 até 1 .687 - depositos, etc. ;
Ao Sr. Sá Peixoto, do art. 1.688 até 1.828 - constituição de

rendas, etc. ;
Ao Sr. Sá Freire, do art. :1 .829 até :1 .897 -liquidação das obri

gações;
Ao Sr. Alfredo Pinto, do art. 1.898 até 2. 020~ direito das sue

cessões ;
Ao Sr. Alencar Guimarães, do art. 2.021 até 2.203 - disposições

testamentarias em geral.
O Sr. Presiden-te-Feita a distribuição e antes de dar por

'terminados os trabalhos de hoje, a Commissão deve resolver sobre a
hora do seu funccionamento, de modo a não perturbar os trabalhos da
Camara,

Ficou resolvido por unanimidade que a Commissão funccionaria
diariamente; das 3 ás 6 horas da tarde, a partir do dia em que termine
o prazo para a apresentação de emendas ao projecto, que se acha sobre
a Mesa da Camara.

O Sr~ Teixeira de Sá levanta a preliminar de saber si a
Commissão adopta o plano ou a systematização da materia seguida no
projecto, ou si prefere alteral-a por qualquer forma.

O !Sr. Presidente observa que o Sr. Azevedo Marques, tendo
a seu cargo a parte preliminar do projecto e a parte geral, naturalmente
dará o seu parecer em tempo opportuno, pronunciando-se a respeito da
questão levantada pelo Sr. Teixeira de Sá, afim de que sobre ella se
pronuncie a Commissão.

O Sr. Fran.cisco rJ.:'olen-ti11.o (Secreta1'io) communica que
a Commisão recebeu já varios pareceres e emendas de jurisconsultos
e tribunaes aos quaes fóra enviado o projecto do Codigo; devendo ser,
pareceres c emendas, publicados seguidamente no Diario doCongresso,
na parte relativa á Commisão.

Terminaram os trabalhos ás 2 1/2 horas da tarde.
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2a REUNIÃO EM 15 DE AGOSTO DE 1901

Presidencia do 81'. Seabra

A 1 hora da tarde, presentes os Srs. Seabra, Francisco Tolentino,
Alfredo Pinto, Araujo Góes, Azevedo Marques, Sá Peixoto, Tavares de
Lyra, -Oliveira Figueiredo, Camillo de llollanda, Alencar Guimarães,
Benedicto de Souza, Anizio de Abreu, Rivadavia Corrêa e Arthur
Lemos, é aberta a sessão.

o Sr. Francisco Tolen-tino (Secl'etario) procede á lei..
tura da acta da ia reunião, que é approvada sem discussão, e com
munica que os membros da Commissão Srs. Luiz Domingues : e
Frederico Borges justificaram a sua ausencia á reunião.

O Sr. Seabra (Presidente) diz que a reunião foi convo
cada para que a Commissão ouvisse a leitura do parecer do Sr. Aze
vedo Marques sobre o plano geral do projecto de Codigo Civil e para
que fosse resolvido qual o prazo maximo que deve ser dado para a
apresentação dos relatorios parciaes, dando em seguida a palavra ao
Sr. Azevedo Marques.

O Sr. Azevedo Marques lê O seguinte parecer sobre o
plano geral do projecto :

Decidir si o plano geral do projecto de Codigo Civil é bom ou máo
é questão de excepcional difficuldade, por sua propria natureza e prin
cipalmente pelas controversias que ella tem despertado desde os pri
meiros tempos das codificações. A respectiva discussão, só ella, absor..
veria o escasso tempo legal outorgado a esta Commissão para o estudo
e revisão do projecto inteiro.

A classificação das materias de um Codigo Civil é, não ha duvida,
alicerce primario, sem o qual- disse muito bem o DI'. Bulhões Carvalho
- : « o Codigo não será uma synthese luminosa das instituições, nem
U1n meio de jJrogresso no direito; ao contrario, a confusão das ma
terias produzirá a das ideas, obscurecendo o caminho que ellas devem
seguir no seu desenvolvimento progressivo. »

Pretender, porém, a perfeição do methodo é, por certo, desconhecer
a materia, na qual, além do mais, é - « cada cabeça, cada sentença». É,
no dizer de Cimbali, a velha questão ainda não resolvida.

Dos codigos civis do mundo, e já não são poucos, nem um existe
cujo systema de classificação haja escapado á censura. O novissimo
Codigo allemão, reputado o mais importante monumento legislativo do
direito contemporaneo, cuidadosamente trabalhado, revisto durante
largos annos, tem soffrido critica quanto ao methodo e quanto a tudo!
DelJe disse um dos seus admiradores: « l'estyle est loin d'êtl'e élégant
et clair ; le texte est diflicile à traduire; les repétitions de mots,
les renvois incess~nts l'encombrent;certains articles pourraient étre

i
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supprimés, on y dit des choses inutiles et que le bon sens seui
suggere. Au poin: de uue du fond, la loçique I'erurosna quelque fois
trop loin, ainsi que les principes, etc. » .

Hoje, pois, a conclusão pratica é que - salvo o caso de um me
thodo absurdo e grosseiramente confuso - a questão da classificação
em seus detalhes tem, em verdade, maior ímportancia escolastica e
exegetica do que social e scientifica. Ligeiros defeitos, mais de esthetica
do que de fundo, desvios inevitaveis de logica, não devem servir de
embaraço á codificação - maaime quando, como entre nós, a 'neces
sidade de um Codigo é palpitante. A menor das razões dessa necessidade
é a decorrente da promessa constitucional não cumprida desde 1824.
Uma das principaes razões é que o Codigo será quiçá o salvamento '
.para situação morbida de desconfiança que, de ha muito, vae inspi
rando a Justiça. Para que occultar? Quem de perto conhece a vida
juridica nas relações patrimoniaes; quem se avizinha dos litigantes,
mesmo os mais ingenuos, auscultando o coração dos que, por uma só
vez, tenham precisado de reclamar a effectuação do direito civil; quem
não raro ouve a respeito os justos e sinceros conceitos do povo, não
poderá negar que aqui o - « mais vale a pessima accommodaçâo, do
que a optima demanda» vae assumindo proporções que, na realidade,
não deve comportar. O proverbial adagio está elevado á ímmerecida
e inconveniente altura de um axioma com foros de dogma, o que
equivale á mais formal negação do direito. Disso, entre outras causas,
resulta a emanada do cháos em que jaz o nosso direito civil, onde
pullulam arestos de uma jurisprudencia impossivel e decadente, á
imagem de « um annel que serve a todos os dedos».

O septicismo e o desalento por um lado, a má fé e a corrupção
por outro, infelizmente, são a consequencia. O arbitrio occulta-se na
inconstancia de semelhante jurisprudencia, a qual ~ por seu turno
se resguarda na confusão e amplitude das fontes do nosso direito, inclu
sive a boa razão. . . Ao contrario de ser o primeiro soccorro á lesão
do direito, o exercício da acção transforma-se em objecto de terror. E
já não se pede Justiça; clama-se por Misericordia !

Pois bem; no Codigo ficarão, bem ou mal esculpidas, inequivo
camente, as regras éapitaes do direito nosso, fóra das quaes saberá o
povo que só o escandalo poderá sacrífical-o I

Grande é, portanto, o serviço de dotar a Patria com 11m Codigo
Civil que, elaborado e revisto nas condições do projecto ora em es
tudo nesta Commissão, não póde ser imprestavel, a despeito dos seus
defeitos, que podemos reparar. Honram ao Governo da Nação os
esforços patrioticos nesse sentido despendidos.

Razões taes, e outras cuja repetição parece dispensavel, melhor
aconselhariam talvez ao Congresso Nacional a immediata approvação
provisória do projecto, com a precaução indispensavel, a exemplo de
outros povos, de serem, durante certo prazo, colhidas as observações
suggeridas pela execução. E, mais tarde, esse cabedal da experiencia



-- 732 -

-:- unico efficaz - determinaria, na revisão, os moldes verdadeiramente
scientificos e praticos de um Codigo definitivo e immortaL

As difficuldades de uma tal revisão não constituiriam motivo
serio de impugnação.

Entretanto, a Commissão tem deante de si uma lei regimental
diversa, á qual cumpre obedecer.

* * *

Do exposto se deduz o pensamento capital da Commissão, qual
.seja- acceitar o plano do projecto, quanto á classificação das materias,
salva a modificação que adeante proporá.

O projecto, incontestavelmente, inspirou-se de preferencia no Co
digo Allemãó, abandonando, em geral, o methodo historico tradicional
de Gata, seguido pelos códigos francez e italiano.

Precedido de um Titulo preliminar, util e conveniente, o projecto
divide o codigo em duas partes, qerai e especial. A parte geral contém
tres livros que se intitulam : o 1. °- Das Pessoas, o 2° - Das Causas
e o 3° - Da acquisiçâo, conseroação e extincção de direitos. A parte
especial, com quatro livros, trata do Direito da familia, do Direito
das cousas, do Direito das obrigações e do Direito das successões.

E', pois, logico e racional esse methodo, o melhor, dos projectos do
Codigo Civil Brasileiro.

Entretanto, parece a esta Commissão impropria a epigraphe do
livro 3° da parte geral, de accórdo com o parecer elo Instituto dos
Advogados do Rio. Com effeito, aquelle livro, em verdade, só trata dos
Actos [uridicos, dos actos illicitos e da prescripçâo extinctiva, ao passo
que a sua epigraphe abrangeria quasi todo o direito. E, apesar disto,
tão ampla como é, ainda parece incompleta, porque não menciona
as modificações do direito, de que aliás cogitam alguns dos seus
artigos.

Além disso, inclue .indevidamente nesse livro, e sob aquolla
pomposa epigraphe, a prescripção extinctiva, que, como escreveu o
illustrado Dr. Torres Netto, relator nesta parte elo parecer do Instituto,
« deve ter o seu loqar na pa7'te especial, porque suppõe uma relação,
juridica como engend7'ada e não contém 7'e,qra de applicação com- )
mum ; é acto licito mas que não tem p07' fim. immediato adquirir,
modificar ou eazinqui» direito»,

Conferem: Lafayette, Dir. das Cous. § 60, n. 7; Lacerda, « Obri
gações», nota 1. ao § 92, pag.41.3, e outros.

Melhor, sem duvida, teria sido que esse livro 3°, comprehendendo
tambem outros assumptos proprios da parte geral, tratasse dos Factos
em geral, sob seus varios aspectos e circumstancias. E sabido que na
relação de direito, tres são os característicos indispensaveis: - pessoas,
cousas e factos; destes ultimes, os actos são especiaes, E é o voto do
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Instituto. Modificar, porém, agora nesse sentido o projecto importaria
profunda alteração em todo e11e, com maiores inconvenientes, além de
nos faltar o tempo.

Prefere, por isso, a Commissão melhoral-o ; adoptando para o livro
em questão a epígraphe - Actos- perfeitamente de accôrdo com seu
conteúdo.

E, então, como não ficariam bem collocados, sob a inscripção de
actos, os arts. 183, 184 a 189, cujos dispositivos não passam de regras
geraes não correspondentes aos titulos dos capítulos em questão, mais
curial será transpol-os para as Disposições qeraes, em seguida ao art. 101.

Quanto á prescripção extinctiva, dos arts. 190 até 217, será collo
cada na parte especial no livro das Obriçações, em seguida ao art. 1897.

Por estas razões e outras que no seio da Commissão ou em dis
cussão na Camara serão expendidas, se necessario fór, este parecer, que
não comporta dissertações, propõe quanto á classificação das matérias
do Codigo a seguinte

EMENDA

o livro 3° da parte geral se in titulará : - Dos Actos.
Os arts. 113 até 189, inclusive, serão collocados no capitulo I, do

mesmo livro 3° da parte geral intitulado ---'Disposições gel'aes.
Os arts. 190 até 217, - da prescripção - passarão a fazer parte

do livro 3° da parte especial, em seguida ao art. 1897; conservando
aqueIles as epigraphes que ora teem, mas constituindo um titulo XI
na referida parte especial.

Sala da Commissão Especial, 1D de agosto de 1901. - Azevedo
Marques, relator.

O §:r. Seabra t Presiderue i diz que estê parecer vae a im
primir e a sua discussão será dada para a ordem do dia da próxima re
união, que se realizará a 21 de agosto corrente, quarta feira, ás 3 horas
da tarde. Quanto ao prazo para a apresentação dos relatorios parcíaes,
pensa que deve ser desde já fixado, dando-se depois mais cinco ou seis
dias para a impressão desses relatorios.

A Commissão resolve unanimemente que o prazo será de 30 dias,
devendo taes relatórios ser apresentados, portanto, na reunião de 14
de setembro proximo, ás 3 horas da tarde.

Por proposta do Sr. Presidente, resolve ainda a Commissão dirigir,
por íntermedio do seu secretario, um convite ao autor do codigo para
que assista á discussão do parecer do Sr. Azevedo Marques sobre o
plano geral do projecto, devendo os debates ser tachygraphados, como
determina o Regimento. \Nk.i~)

Finalmente, opina a Commissão no sentido de não poderem os De
putados que della não façam parte apresentar emendas sinão quando o
assumpto estiver em debate no seio da Camara, visto estar terminado
o prazo de 10 dias para esse fim concedido pelo Regimento, ou então
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por intermedio de qualquer dos membr?s da Commissão, perdendo ,a
paternidade das emendas.

o Sr. Seabra (Presidente) tem prazer em annunciar que
está auctorizado pelo Governo a reunir. depois, em volumes, todos os
pareceres e discursos da Commissão, de modo a ficar uma obra. que
sirva a todo o tempo de subsidio historico a respeito do Codigo Civil. É
indubitavelmente um grande serviço que o Governo presta ao paiz, se
cundando os esforços da Commissão.

A ordem do dia para a sessão seguinte é:
Discussão do parecer do Sr. Azevedo :Marques sobre o plano geral

do Codigo.
Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde.

3a REUNIÃO EM 21 DE AGOSTO DE 1901

Presidencia do Sr. Seabra

A's 3 horas da tarde é aberta a sessão, estando presentes os
Srs. Seabra, Francisco Tolentino, Sylvio Homero, Sá Peixoto, Arthur
Lemos, Luiz Domingues, Anisio de Abreu, Frederico Borges, Tavares
de Lyra, Camillo de Hollanda, Teixeira de Sá, Araujo Góes, José Mon
jardim, Oliveira Figueiredo, Azevedo Marques, Alfredo Pinto, Alencar
Guimarães, Rivadavia Corrêa, Hermenegildo de :Moraes e Bénedicto
de Souza (20).

Falta com causa justificada o Sr. Sá Freire.
Comparece á sessão, attendendo ao convite da Commissão, o

Sr. Clovis Bevilaqua, autor do projecto do Codigo Civil.
É lida e approvada, sem debate, a acta da reunião anterior.
o Sr. Seabra, antes de entrar na ordem da dia, deseja con

sultar os seus collegas sobre assumpto de ímportancia.
Pensa que estes debates devem ser regulados por uma lei, afim

de que se não transformem em uma balburdia, de que possam resultar
reclamações e grandes inconvenientes para a discussão de um as
sumpto de tamanha magnitude.

E' por isso que se lembrou de organizar um regimento interno
para as sessões daCommissão. Vae leI-o, afim de que os seus collegas
se pronunciem sobre o trabalho e discutam e apresentem as emendas
que julgarem convenientes.

Regimento para ser observado pela Commissão da Camara dos Deputados
durante a discussão do project6 do Codíjro Civil no seio da mesma
Oommíssão

Art. 1.0 As sessões da Commissão serão publicas e em tantos dias
successivos quantos forem precisos para inteiro cumprimento de sua
missão.
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Taes sessões começarão a 25 de setembro proximo, quando, ter
minado o prazo concedido aos relatores das differentes partes em que,
para facilitar o estudo, foi dividido o projecto do Codigo Civil, devem
estar impressos todos os relatorios.

Art. 2,° As sessões a que se refere o artigo antecendente começa-rão
ás 3 e terminarão ás 6 horas da tarde, podendo ser prorogadas por
mais uma hora, a requerimento de qualquer dos membros da
Commissão e accôrdo da maioria dos membros da mesma, presentes
na occasião .

Art. 3.° As sessões poderão ser abertas e ter logar a discussão
das materias da ordem do dia com a presença de um terço dos
membros da Commissão, incluido neste numero sempre o relator do
assumpto em debate.

A votação, porém, das materias não poderá ter logar sinão
quando seja possivel apurar-se a maioria absuluta de votos dos mem
bros da Commissão ,

(Resclução da Camara dos Deputados de 17 de novembro de
'1900, § 6° do art. 1.0)

Art. 4,° A requerimento de qualquer dos membros da Commissão
e approvação pela maioria dos presentes, o secretario da Commissão
convidará, por carta e em nome da Commissão, a pessoas determinadas
para serem ouvidas sobre os assumptos em debate. (ResoluçãO citada,
§o 7') do artigo citado. )

Art. 5,° Aberta a sessão, o Secretario lerá a acta da sessão an
tecedente, que se reputará approvada não havendo reclamações ou
impu ;nações sobre a mesma, e será assignada pelo Presidente e
Secretario.

Art. 6.° As rectitlcações á acta só poderão ser feitas por escripto e
serão attendidas si approvadas pela maioria dos membros presentes
da Commissão .

Art. 7,° Salvo accôrdo da Commissão, a ninguem é permittido fallar
mais de uma vez sobre cada materia em debate, e nem por mais
de 30 minutos, excepto o autor do projecto e o relator respectivo, que po
derão fallar duas vezes, subordinadas, porém, sempre ao tempo
marcado de 30 minutos.

Art. 8,° A ninguem é permittido fallar sem ter préviamente
obtido a palavra, que será concedida pelo Presidente da Commissão.

Todos fallarão sentados, não sendo absolutamente permittidos os
apartes e nem as explicações pessoaes.

Paragrapho unico. A palavra pela ordem será concedida ou re
ousada, a juizo do Presidente, de cuja decisão não haverá recurso, salvo
reclamação por escripto do interessado para ser inserida na acta contra
a decisão do Presidente, reclamação que em caso algum poderá deixar
de ser acceita.

Art. 9,0 AquelIes que no tempo concedido não terminarem suas
considerações sobre o assumpto em discussão, poderão, na mesma re-

, I
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umao, ou na immediata, offerecer por escripto o que lhes parecer
conveniente para elucidação do assumpto.

Art. iO. Qualquer Deputado, Senador ou pessoa convidada para
assistir á discussão do projecto do Codigo Civil poderá offerecer
emendas aos artigos em discussão, uma vez que taes emendas sejam
subscríptas por qualquer dos membros da Commissão da Camara.

§ i. o Poderão tambem intervir no debate, discutindo, aquelles
que tiverem ofíerecido emendas nos i O dias em que esteve o projecto
do Codigo sobre a mesa da Camara, ou que mandaram suas emendas
ou opiniões á Secretaria da mesma Camara ou á Commíssão.

Fica entendido que semelhante intervenção limita-se ao assumpto
sobre o qual se tenha emittido opinião ou offerecido emendas.

§ 2. 0 Quando, ao mesmo tempo, mais de uma pessoa tiver pedido
a palavra, terá preferencia o relator, depois o membro da Commissão,
seguindo-se o Deputado ou Senador, o autor do projecto, e, finalmente,
o convidado pela Commissão, sem prejuizo do cuidado que deve ter C
Presidente em alternar a concessão da palavra, de modo que falle
aquelle que combate logo depois daquelle que sustenta ou defende .1

materia em discussão.
Art. i t. Qualquer membro da Commissão ou o autor do projecto

poderá propor o adiamento da discussão de qualquer emenda,
nunca, porém, por prazo superior a 24 horas.

Ar1. i2. Na falta do Presidente, será elle substituido pelo relator
eleito; na falta deste, pelo Secretario; e, na deste, pelo mais velho dos
membros da Commissão, na occasião presentes.

Ar1. i3. Terminada a discussão dos relatorios parciaes, o 1 -lator
eleito pela Commissão terá o prazo improrogavel de 10 dias ~)ara

apresentar o relatorio geral do que se tiver vencido no seio da Com
missão, relatorio que, assignado pela Commissão, será offerecido <í.
discussão da honrada Camara dos Deputados.

Art, i 4. No dia i 4 de setembro se reunirá a Commissão para
ouvir a leitura dos pareceres dos relatorios das differentes partes em
que foi dividido o projecto do Codigo Civil, e autorizar a publicação
dos mesmos pareceres.

Paragrapho unico. Esta sessão da Commissão não será publica.
Ar1. io. Concluida a missão da Commissão, o Sr. Presidente,

Secretario e mais um membro, que a mesma Commissão elegerá, se
encarregarão de organizar methodicamente todos os trabalhos da
Commissão, afim de serem publicados em um ou mais volumes, que
constituirão fonte preciosa de informações para o estudo do Codigo
Civil.

Ar1. i6. Os meios adoptados pela Camara dos Deputados na con
formidade do seu Regimento Interno, para as suas votações, servirão
para regular as votações da Commissão.

Sala das sessões da Commissão, 21 de agosto de i 901. - Dr. J.
J. Seabra, Presidente.
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o SR. PIlESIDEN'IE - Si não ha quem queira fazer observações
sobre o projecto de Regimento Interno, vou sujeital-o á votação.
( Pausa.)

Si não houver reclamação em contrario, dou como approvado.
E' approvado unanimemente.

ORDEM no DIA

Discussão do parecer apresentado pelo Sr. Azevedo Marques
sobre o plano geral do projecto.

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Clovis Bevilaqua.
O Sr. Clovis Bevilaqua- Sr. Presidente, as minhas pri

meiras palavras, nesta occasião, devem ser de agradecimento ao'
eminente mestre, que é V. Ex., e aos iIlustres membros desta Com
missão, distincta entre todas, pela gentileza que tiveram para com o'
ohscure professor provinciano convidando-o a assistir á discussão a
que vae ser submettido o projecto do Codigo Civil Brasileiro. As pa
lavras me acodem difficilmente aos labios, mas o sentimento se me
arraiga firme no coração. Por isto, si me faltam palavras expressivas
para dizer quanto vos sou grato, posso assegurar que o meu reco-
nhecimento é profundo. -

Acceitando a palavra que V. Ex. generosamente acaba de dar-me,
irei fazer algumas ponderações ligeiras a respeito do luminoso parecer
apresentado pelo illustrado deputado por S. Paulo.

Tres são as modificações propostas pelo ilIustre relator do
parecer: a primeira consiste em alterar a designação do Livro III da
parte geral; a segunda, em se transpor a materia da prescrípção da
parte geral para a especial, na secção relativa ás obrigações; e a
terceira, como consequencia das duas anteriores, na deslocação de
alguns artigos que se acham no meio do livro JII para o começo do
mesmo. Examinarei as duas primeiras modificações, porque a terceira
está dependente immediatamente da sorte que estas tiverem.

O projecto revisto denominou o terceiro livro da parte geral
« Da acquisíçãó, conservação e extíncção dos direitos».

O ilIustrado relator propõe que esta inscripção seja substituida
por esta outra, sem duvida mais simples: « Dos actos juridicos »,

Para que nós possamos ter uma opinião segura, neste dissidium,
forçoso é, primeiro, conhecermos quaes as materias que devem ser
incluídas neste terceiro livro.

Diz Cogliólo que o progresso juridico se effectua por dous modos:
em primeiro logar, augmentando as normas jurídicas e provendo ao
maior numero de necessidades; e em segundo logar, coordernando estas
normas achadas e elevando o espirito a formulas cada vez mais geraes.

Este processo de generalização, por circumstancias variadissimas,
se desenvolveu mais e melhor no direito civil do que em qualquer

c. c. - Vol. Ir 47
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outro ramo de jurisprudencia, constituindo assim uma parte geral nos
codigos e livros de doutrina, parte destinada a conter matéria de
applicação commum, ao, lado da parte especial, em que se incluem as
relações de direito em suas multiplicas variedades.

Assim, temos, offerecido pelo desenvolvimento natural, espon
taneo do direito, um primeiro criterio classificátorio, que nos vae
servir de guia para a primeira divisão da massa enorme de noções e
preceitos que constituem o direito civil, fazendo-nos collocar, de um ,
lado, todas as relações de direito, e do outro tudo quanto não fôr
uma relação de direito. Mas, para que possamos fazer essa distri
buição com criterio é necessário conhecermos préviamente o que é
uma relação de direito. ,

Estudando anatomicamente, em seu estado estatico, qualquer di
reito, havemos de encontrar, pela analyse, tres elementos essencíaes,
sem os quaes o direito não póde existir, sem os quaes elle não se pôde
conceber. Esses tres elementos são: o sujeito em favor do qual o di
reito existe, o objecto sobre o qual incide o direito e a relação que vin
cula o objecto ao poder do sujeito.

Edmond Picard, em seu precioso livro - Le droit pur, apresenta
um quarto elemento essencial, o da.protecção-coacção ; mas, este quarto
elemento, embora existindo no direito, em seu estado estatico, se apre
cia melhor no direito considerado em sua situação de movimento, e,
ahi mesmo, quando estudamos o direito material, só necessitamos de
destacaI-o, ist.o é, de assi.gn~l~r \ qu~ todo o di~eito é pr2vido de uma
acção, por meio da qual o individuo mvoca a intervenção do poder
publico, para que este restabeleça o direito violado ou mesmo impeça
que a violação se consumme.

Afastemos, pois, do nosso exame este quarto elemento e consi
deremos os primordiaes - o sujeito, o objecto e a relação, que nós
vimos ser um vinculo que submette o objecto ao poder do sujeito e po
dendo definil-a - a expressão da situação juridica de uma pessôa em
relacão a uma cousa.

. Estabelecido o que é uma relação de direito, ficamos já conhecendo
quaes as materias que devem compor a parte especial de um codigo
civil ou a parte especial de qualquer tratado systematico de direito
civil. '

Tudo quanto não fór a relação, ha de ser o sujeito ou o objecto.
Estão, portanto, nestes dous ultimes elementos, designados os 'as

sumptos dos dous primeiros livros da parte geral: o que seoccupa
das pessõas e o que se occupa das cousas.

Mas, não teremos do direito uma concepção exacta, completa,
emquanto o virmos sómenteem seu estado de repouso; si passarmos
ímmediatamente do sujeito e do objecto á relação que os liga.

E' preciso que consideremos tambem o direito physiologica
mente, em sua situação dynamica, e, sob este ponto de vista, havemos
de encontraI-o, movendo-se dentro da orbita traçada pela lei, mas não

I' ,
i

,\
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recebendo directamente desta o influxo que o faz mover-se, embora
este influxo se tenha necessariamente de coar através da propria lei.

Esta força que vem pór o direito em actividade é o que os juristas,
em geral, chamam o facto juridico, e que o citado Edmond Picard
propriamente chama facto jurigeno, propondo assim um neologismo,
tendo elle autoridade para fazel-o.

Ofacto jurídico, segundo Savigny, é todo o acontecimento ,que
determina o nascimento e a extincção dos direitos.

Por esta definição se vê que o facto jurídico não é, como se tem
dito mais de uma vez, um elemento constitutivo do direito; é alguma
cousa de externo, é alguma cousa que apparece e se esvae, sem deixar
de si residuo apreciavel, a não ser na modalidade por que se apre
senta a própria relação de direito.

Dessa definição, uma outra conclusão se deve tirar e é que a in
scripcão do projecto primitivo não tinha feito mais do que apresentar
os factos juridicos sob um outro aspecto.

Em vez de se dizer - « factos jurídicos » - se usou ahi da defi
nição do mestre, se usou ahi ela definição de Savigny.

Diz este: facto jurídico é o acontecimento em virtude do qual as
relações de direito nascem e se extinguem. .

Oprojecto disse que ia se occupar do nascimento e da extincção
dos direitos.

Admira, pois, que tivesse causado extranheza a alguem esta ex
pressão usada pelo projecto primitivo.

Mas, si assim é, poderão perguntar-me: porque não se dizer logo:
« dos factos jurídicos » ?

Eu tinha para isto quatro razões que me parecem valiosas. Vou
enuncial-as.

A primeira é que a expressão « factos» é empregada em direito,
ora no sentido de elemento gerador do direito, ora no sentido de objecto
sobre o qual recahe o direito.

Assim, por exemplo, dizemos que a morte é um facto juridico,
porque extingue e cria direitos.

Nas obrigações de fazer, também dizemos que o objecto do direito
do credor é um facto do devedor. Por outro lado, ainda o facto sempre
se oppõe, como antithese, ao direito. Assim nós dizemos - erro de
facto, erro de direito, estado de facto, estado de direito, capacidade
de facto, capacidade de direito. .

De modo que, si o projecto usasse da expressão « factos » para a
inscripçao do livro III da parte geral, poderia dar lagar a equivocas,
uma vez que a palavra se presta, mesmo na sciencia, a mais de uma
interpretação.

Segunda. Pretendendo o projecto, neste livro Ill, apresentar o
direito em movimento, em formação, pareceu ao seu redactor que
este estado melhor se representaria pela expressão « do nascimento e
extincçãodos direitos )}, do que pela palavra inexpressiva « factos I).
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Terceira. Nem todos os factos juridicos se prestam a exposições
systematicas ; grande numero delles, ainda hoje, se apresentam na
sciencía do direito esparsos, porque não ha um caracter commum a
que se subordinem.

Quarta. Porque depois de, na parte geral, tratarmos dos actos
[uridicos, dos actos illicitos, do perecimento da cousa, do decurso do
tempo, o que nos restaria para factos juridicos ? Restar-nos-hiam
exclusivamente uma definição e as divisões arbitrarias que quizessemos
adoptar.

Ora, esta definição e estas divisões não eram proprias absolu
tamente de uma lei; deviam ter cabimento em livro de doutrina que
as discutisse.

Estas razões, que acabo de apresentar, parece-me que não ne
cessitam, a não ser uma dellas, de mais longa explanação.

Fallo perante conhecedores do direito e os que me ouvem
comprehendem perfeitamente o alcance, o poder das razões invocadas.

A terceira destas razões, porém, parece-me que está exigindo
alguma elucidação.

Affirmei que muitos factos juridicos não se prestavam a uma
exposição coordenada e systematica.

Para proval-o, procurarei dividir os factos jurídicos segundo a
doutrina geralmente acceita.

São elles : ou acções humanas ou factos da natureza physica.
As acções humanas ora produzem os effeitos desejados pelo

proprio agente, ora effeitos que apparecem independentemente da
vontade do proprio agente. Noprimeiro caso, temos os actos[uridicos ;
no segundo caso, ou as acções são licitas ou íllicitas.

Si são illicitas, temos os actos illicitos j si são licitas, porém,
apresentam-se ainda hoje na sciencia desordenada e dispersamente
por todo o corpo do direito, sem que se tenham podido submetter á
disciplina de uma coordenação.

Os factos de natureza physica de ordem natural são em numero
variadissimo; porém, todos elles, não tendo um principio a que se
subordinem, tambem não passaram ainda do estado de concretismo,
a não ser o que 'se possa dizer em relação ao decurso do tempo e ao
perecimento da cousa.

Assim, o projecto tinha o seu caminho traçado; havia de se
occupar dos actos jurídicos, dos actos illicitos, do perecimento da
cousa e do decurso do tempo, na parte geral.
. Quanto aos outros factos, 'ou fossem actos lícitos, ou fossem factos

de ordem natural, haviam de apparecer á proporção que fossem
determinados o nascimento ou a extincção de relações de. direito. .

Esta exposição, aliás, não é original do projecto; é a exposição
que se encontra na quasi totalidade dos pandectistas alIemães,em
Chironi e em todos aquelles civilistas que se teem dado ao cultivo da
sciencia jurídica alIemã e que adoptam o seu systema.

,"
",I:

: ,I



- 741 -

Um exemplo poderá tornar mais frisante o que acabo de expor:
Em um artigo, em resposta ao distincto presidente do Instituto da

Ordem dos Advogados, Dr. Bulhões Carvalho, destaquei um facto juri
dico, o nascimento, e mostrei que, si em relação a este facto, nós fossemos,
como pretendia aquelle illustrado jurista, fazer uma descripçãocir
cumstanciada e minuciosa, teriam os necessidade de fazer girar em
torno delle todas as relações de direito que elle desperta, e não teriamos
alcançado sinão desarticular arbitrariamente os institutos e restabelecer
o cháos de onde sahiramos com a systematização das normas jurídicas.

Escolhamos, porém, um outro exemplo qualquer. Seja o facto da
loucura.

Sobrevindo, a loucura determina a incapacidade de facto; con
seguintemente, si fossemos obedecer ã norma traçada por aquelle
jurista, estudando este facto juridico em todos os seus aspecto s e em
todas as circumstancias que o acompanham, haviamos de, a proposito
da loucura, expôr os preceitos reguladores da capacidade, embora
esta já tivesse sido estudada no primeiro livro, quando se expoz a
theoría das pessoas; como a incapacidade do louco dá logar á inter
dicção, com todas as suas consequencias, haviamos de tratar ainda dos
effeitos desta interdicção em relação ao domicilio, embora já tivessemos
tambem tratado do assumpto na theoria das pessoas; haviamos de
tratar da tutela ou curatela a que deve ser submettido o louco,
haviamos de examinar si a incapacidade, sobrevindo depois do testa-
mento feito, era sufficiente para annullal-o. ,

E, assim como estas, muitas outras observações deveriam ser feitas.
Bem se vê que não teriamos feito sinão desorganizar tudo quanto o
systema, - a coordenação logica, - havia préviamente estabelecido.
Em vez do cosmos a que aspiravamos, encontrariamos o emmara
nhamento do chãos.

E' por isso que Windscheid assevera, com o prestigio da auto
ridade de um mestre, como elle é, que na parte geral só se pódem
destacar, entre os factos juridicos, os actos juridicos, os actos illicitos
e o decurso do tempo.

Não se afastou desse preceito o projecto, quer na sua fórma primi-
tiva, quer na sua fórma revista. ,

Apenas se accrescentou a esta indicação de Windscheid alguma
cousa sobre a acção correspondente áquellequarto elemento, a protecção
- coacção, que Edmond Picard nos affírma immanente a todo o direito,
e se disse alguma cousa a respeito da conservação dos direitos e acerca
do perecimento da cousa.

Affirmo eu que houve obediencia aos preceitos do mestre, quer em
uma, quer em outra forma, porque a inscrípção do terceiro livro da
parte geral, que é no projecto primitivo - Do nascimento e extincção
dos direitos, e no codigo revisto - Da acquisiçâo, conservação e ex
tincção dos direitos, é a traducção de definições conhecidas P01' todos
os que estudam o direito civil.



-:- 742 -

. O projecto primitivo se havia acostado á definição de Savigny ; o
projecto revisto se acostou em parte á definição de Ulpiano e em parte
á definição de Teixeira de Freitas.

Ulpiano havia dito: Totum jus consistii in adquirendo, aut in
conservando, aut in minuendo, .

Teixeira de Freitas defeniu « factos juridicos - todos os aconteci
mentes susceptíveis de determinar alguma acquisição, modificação ou
extincção de direitos. »

VeemVV. EEx. que a inscripção do projecto revisto pediu a
Ulpiano o conservare e pediu a Teixeira de Freitas os outros dous termos
de sua definição.

Assim, ella não fez mais do que apresentar os mesmos factos ju
ridicos, não em sua fórma synthetica, mas em sua fórma analytica, por
que, como já tive occassião de observar, é por este modo que melhor
poderemos traduzir o direito em seu estado dynamico, em sua situação
de movimento.

Consequentemente, si contra a inscripção do livro terceiro da parte
geral do projecto se póde levantar a increpação de que abrange quasi
todo o direito, na mesma censura deveria incorrer a expressão « factos
juridicos » que aquellas palavras definem. .

Sendo assim, é claro que não me posso convencer das razões apre
sentadas pelo douto parecer, nem posso acceitar a substituição da in
scripção do livro III. Ainda mesmo que removessemos da parte geral
para a especial a prescripção, visivelmente o conteúdo deste livro 1II
deveria ser maior do que o indicado pela expressão - actos -. Além
dos actos juridicos e dos illicitos, alguma causa existe nesse livro III da
parte geral, que não se poderia, em rigor, denominar actos, e parece-me
que iriamos, já não digo perturbar o systema acceito, mas contrariar a
tendencía apresentada pela sciencia, si fizessemos a remoção da pre
scripção para a parte especial.

Em favor da sua opinião, o illustrado relator invoca duas autori
dades, a de Lafayette e a de Lacerda,

Quanto a Lacerda, cumpre observar que fez parte da Commissão
Revisora do Codigo e acceitou, sem impugnação, a collocação da pre
scripção na parte geral. Por consequencia, a sua autoridade não póde
mais hoje ser invocada, E não é de admirar que elle tenha assim pro
cedido, uma vez que, sêgundo sabemos, este circumspecto jurista é
cultor fervoroso da sciencia jurídica allemã, e ahi, quer entre os pan
dectistas, quer entre civilistas propriamente ditos, é doutrina quasi
unanimemente acceita a que manda collocar a prescripção na parte
geral dos tratados de direito privado.

Quanto a Lafayette, das suas proprias expressões se deve concluir
contra o que elle affirma,

Diz elle: « A prescripção extinctiva, embora pela variedade de
direitos a que se. refere, não seja extranha a outras divisões do direito,
todavia é tratada como parte integrante do direito das obrigações,

,
/'

,. ,I



- 743-

ao qual se liga intimamente, como um dos modos de extincção dos
direitos pessoaes. »

O SR. ANIZlO DE ABREU - Não deu opinião.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Não deu, mas, de suas palavras trans

parece a imposição da lógica. Embora pela variedade de direitos,
escreve elIe.

Si realmente a prescripção se refere a diversos direitos collocados
em divisões differentes da classificação acceita pelo jurista, parece-me
illogico e arbitrario restringil-a á secção das obrigações.

Mas, ainda que a opinião de Lafayette fosse contraria, que não é,
teriamos para contrapor á sua autoridade os mestres mais competentes,
como Roth, Gerber, Windscheid, Endemann, Chironi, etc" e, mais
elevada do que todas essas, porque a todas resume e exalça, o Codigo
Civil Allemão:

Esta tendencia por mim assignalada de irem os proprios juristas da
familia latina adoptando a inclusão da prescripção na parte geral, se jus
tifica plenamente pelo criterio classificatorio que invoquei ao começar.
Devemos collocar na parte geral tudo quanto não fôr uma relação de
direito, tudo quanto fór materia de applicaçao cornmum e tudo quanto
não puder ser naturalmente incluído na parte especial.

Ora, a prescrípção se nos apresenta como materia de applicação
commum, porquanto não é só no direito das obrigações que ella vem
extinguir a relação juridica; ella apparece com a mesma força no
direito das cousas, no das successões e no da família.

No direito da famílla vem extinguir a acção de nullidade de casa
mento, a de pedir alimentos, a de pedir a nullidade dos actos praticados
pelo marido sem a outorga uxoriana e dos actos praticados pela mulher
sem autorização do marido; no direito das cousas apparece para ex
tinguir acção que se finda no direito autoral; e no das successões
apparece para extinguir a acção de petição de herança.

Si é, pois, matéria que se applica a quasi todas as. relações, não
podemos deixar de reservar-lhe ambito mais vasto do que o do di
reito das obrigações, e este está assignalado no livro 111 da parte geral.

Assim, parece-me que a doutrina. acceita pelo projecto assenta em
principias rigorosamente lógicose tem por si a tradição mais autorizada.

Estas observações completam' o pensamento anteriormente ex
presso, porquanto da necessidade de collocar a prescripção na parte
geral se conclue a corroboração de quanto haviamos previamente es
tabelecido em relação á modificação da inscripção do livro 111, que já
não poderá mais sei- a que propõe o parecer.

Encaremos ainda a questão por outra face.
Houve na sciencía, com relação á prescripção, uma generalização

precipitada, que Savigny condemnou : foi a generalização que tentou
unificar a prescripção e a usucapião.

Esta generalização fundava-se em inducção falsa, porquanto a
idéa central da prescripção é o transcurso do tempo, que por si Só
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fere de morte o direito, destruindo-lhe o envolucro protector da acção;
e a idéa central da usucapião é a posse que, prolongando-se pelo
tempo determinado na lei, se transforma de facto em direito, de posse
em' propriedade.

Apurando e desenvolvendo esta critica de Savigny, a sciencia
verificou que a presoripção, fazendo extinguir a acção, offerece uma
feição de generalidade que não existe na usucapião, e esse principio
de generalidade faz com que devamos tratal-a na parte geral, des
tinada ás materias de applicação commum, reservando-se para a usu
capião um logar na parte especial, onde ella se mostra como um dos
modos de adquirir o dominio. .

Tenho dito. (Muito bem; muito bem.)
o Sr. Anizio de Abreu (pela ordem) - Sr. Presidente,

si o nosso Regimento não se oppõe, peço a V. Ex. que consulte a
Commissão si consente em dar a palavra ao meu illustre mestre, o Dr.
Coelho Rodrigues, aqui presente, caso queira S. Ex. della usar.. /

O Sr. Presideu:te. - Vou consultar a Commissão a respeito.
Estava resolvido que, para esta sessão, só fosse convidado o autor do
projecto, e foi esta a razão por que não foi convidado S. Ex., o
Sr. Dr. Coelho Rodrigues. Desde, porém, que S. Ex. está presente,
consultarei a Commissão para saber si consente que expenda a
sua opinião, principalmente quando sabemos que S. Ex. a tema.
respeito do assumpto.

E' concedida permissão. e tem a palavra o Sr. Coelho Rodrigues.
O Sr. Coelho Jl.~o{]l.rigues começa, como o illustrado

Sr. Dr. ClovisBevilaqua, agradecendo á illustre Commissão a honra que
lhe deu, de ouvil-o sobre o projecto em discussão, e com muito mais
razão do que elle , porque é a primeira vez que, como particular,
tem occasião de fallar sobre este assumpto, apesar de incumbido
ha mais de 11 annos, que se completaram a 12 do mez passado, deste
mesmo trabalho; pelo contracto de 12 de julho de 1890, approvado
por um decreto de 15 do mesmo mez, expedido pelo Governo
Provisorio, sob proposta do actual Presidente da Republica, então
Ministro da Justiça. E, todavia, aquelle contracto lhe garantia no art. 8°
o direito de não ser julgado sem ser ouvido e de fallar por ultimo o que
não evitou que só tivesse noticia do parecer da Commissão de 1893
pelo Diario do Congresso de 2 de agosto, seis dias depois de recusado
seu trabalho, em 27 de julho (anniversario da Lei Naquet ; que
consagrou na França o divorcio), provavelmente porque o seu
projecto não o consagrava. Além disso, o parecer foi datado cinco
mezes e quatro dias depois de apresentado o seu trabalho , apesar
do citado artigo do contracto só conceder á Commissão , para dai-o,
o prazo de tres mezes.

Releva notar que não só applaudiu a escolha do illustre preopinante
para o mesmo trabalho, como ainda applaude, e que por isso teve
a ingenuidade de offerecer-se para seu coIlaborador offícioso. Seu
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offerecimento lhe pareceu acceito na occasião, tendo até sido, sem
sciencia sua, publicado no mesmo dia por um jornal confidente do
actual Governo, que posteriormente resolveu o contrario.

Agradece, pois, sinceramente este favor que lhe é concedido,
com a dupla surpreza de ser admittido a esta discussão, a que veiu
assistir como simples mirone , e no mesmo dia que suppunha ex
clusivamente reservado ao autor do projecto, segundo o annuncio
offícial.

Entretanto, como pinta-se a occasiâo sob a figura de uma mulher
calva com um só cabello, este mesmo oleoso, vae agarrar-se a esse
cabello escorregadio (riso) para dar uma satisfacção ao illustre preo
pinante.

Parece que elle tomou á má parte o nome de Projecto Clovis
Epitacio, que o orador deu ao seu trabalho; mas sem intenção maligna
e só pela necessidade de distinguil-o, entre os tres, a que tinha ne
cessidade de se referir muitas vezes, e nestas condições não achou
melhor denominação para elle do que aquella que reunia o nome do
ministro, que, pelas discussões havidas, parece ter sido o verdadeiro
iniciador da idéa, ao nome do autor que a realizou. Eis a verdade sobre
aquelle titulo.

Entrando agora na materia mais urgente, julga-se dispensado de re
petir as considerações, que já offereceu, escriptas á Commissão, mas
vae restringir-se a acompanhar de longe as que acabou de ouvir ao
autor do projecto,

Considera em globo o seu plano bom e também approva, salvo
restrícções secundarias, a distribuição das matérias da parte geral.

Essas restricções carecem, para serem melhor comprehendidas,
da exposição prévia de algumas idéas gemes sobre suas opiniões, em
relação ao direito,

A sciencia não inventa, limita-se a descobrir, no grande livro da
natureza, as leis que regem todos os seres e que são accessiveis aos
nossos meiosde conhecimentos, pela analyse, comparação, generalização
e classificação das semelhanças e differenças, que elles apresentam,
reduzindo-as a princípios, e coordenandoestes em um systema definido
e limitado.

É assim que cada sciencia especial se constitue, para formar, com
o correr dos tempos e o progressivo estudo das relações naturaes, um
ramo da sciencia geral da natureza, a qual deve e ha de ser uma só,
como é uma só a verdade: id quod est,

Applicado este processo ao estudo do homem, encontra-se em
cada individuo da espécie uma serie de factos ou phenomenos, que se
encontram em cada um dos outros, e outra serie que faz cada individuo
distincto ou differente até dos seus irmãos gemeos. Ao lado destas duas
series de factos tambem se encontram duas series de tendencias e sen
timentos: uma, que leva, naturalmente, todos os semelhantes a se con
gregarem entre si; e outra, que faz com que cada um delles aspire
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a conservar-se distincto e independente de cada outro. Essas duas es
pedes de tendencias ou sentimentos são entre os selvagens, de natureza
mais rude, a affeição e o odio, e a sympathia e o respeito entre os povos.
civilisados e capazes de viver em sociedades politicamente organizadas,
e sob o regimen de prescripções geraes, garantidas por um poder col
lectivo.Para o orador a moral é a lei da sympathia ou do amor entre
os individuos da especie humana, e o direito é a lei do respeito entre
os individuos natural ou legalmente iguaes; e as duas representam
no mundo psychico o mesmo papel que a attracção e a repulsão
no physico, .

Estas duas leis, regendo simultaneamente a mesma espécie de
seres, não podem deixar de encontrar-se em muitos pontos; de modo
que, na pratica, nem sempre é facil marcar onde finda o domínio de
uma e começa o da outra; .mas ha entre ellas um traço caracteristíco ,
que não deixa confundil-as, porque o amor ou a sympathia é espon
taneo ou não existe ; de modo que todos os meios coercitivos, que se
empregassem para produzil-o, seriam contraproducentes; ao passo que
o respeito póde ser imposto pela força, quando é negado espontanea
mente ao direito.

A sociedade repousa sobre factos moraes, politicose economicos,
dos quaes somente os das duas ultimas especies entram no direito que,.
todavia, não os considera sob um só e mesmo aspecto, em relação ao
homem.

Pelo contrario, ora consic1era este no seu EU individual, com facul
dades naturaes, que são garantidas, no seu exercício, pelas leis penaes
e politicas ; ora no seu EU engrandecido e completado pela familia, que
assen ta sobre uma base moral, o amor, mas symbolisa o typo e encerra o
germen da sociedade política, em sua hierarchia natural, que faz do
marido o chefe, da mulher o ministro, dos filhos os subditos nobres, e
dos domesticas os plebeus; ora, esse EU engrandecido, convivendo com
outros, em um territorio dado, formando communas ; como o aggregado
desta forma províncias, e o destas os Estados, que, no seu conjuncto
formam, por seu turno, a sociedade humana ou a humanidade. A uni
dade politica da família importa relações economicas entre os seus
membros, assim como entre os dos Estados em relação aos membros
dos outros.

Em sua opinião só as relações economicas, inseparaveis da socie
dade familiar, constituem materia propria do direito civil, isto é,
a porção do direito da familia , que se chama appticado, e em um
futuro, mais ou menos próximo, o direito da família, puro, sahirádos
códigos civis e, talvez com elle, o outro ramo. No estado actual, .porém,
da jurisprudencia, não é ainda possivel traçar com segurança a linha.
divisaria dos dous e porisso os reuniu no seu projecto, mas, depois de
regulados os bens, sobre que influem as relações da família.

Considerado o direito nesta generalidade, a divisão tripartída de
Gaio lhe pareceria boa, si fosse completada em todas as suas consequen-
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cias naturaes. Sem duvida, todo o direito se refere ás peessoas , ás causas
( que no direito romano comprehendiam todos os bens) e ás acções
garantidoras dos mesmos direitos; mas, o direito das pessoas deveria
comprehender todos os direitos individuaes ou do homem, os políticos,
os civis privados e internacionaes, os direitos de familia, puros, e os
applicados aos bens, que se resumem na propriedade e no credito,
ou no direito ás causas, dando-se a esta palavra o sentido, o que lhe
davam os romanos. Mas, nesse caso, o codigo não seria somente civil,
mas antes geral e até universal, comprehendendo não só o direito pri
vado, como o publico interno e externo; o que parece merecer o nom~

de opus desperaium; já dado á compilação de Justiniano.
Pensa, pois, que, no estado actual da jurisprudencia a divisão tri

plice da parte geral tem outro objectivo, o dos elementos do direito;
porque effectivamente não ha nenhum dos adquiridos que não supponha
uma pessoa, como titular, uma causa ou prestação como objecto e um
facto que tanto póde ser um contracto, como um quasi-contracto, de
licto ou quasí-delicto, pelo qual se estabeleça o traço de união entre
o primeiro e o segundo; pois, [actos, em sentido generico, também
comprehendem os actos.

O livro primeiro deve tratar, portanto, das pessoas; o segundo,
dos bens, como o autor do projecto e o orador haviam inscripto (por
que somente as causas, que podem converter-se em bens, são reguladas
no Codigo Civil); e o terceiro, dos factos juridicos, designação mais
própria do que a do autor do projecto e da Commissão ,

Esta designação é a mesma de Savigny, cuja definição de factos
juridicos foi, ha pouco, citada pelo Sr. Dr. Clovis; mas, elle próprio,
nas notas do paragrapho onde a formulou, distingue os factos pro
priamente ditos dos actos juridicos, como fez o orador, no seu projecto,
começando dos factos, que dividiu em necessarios e eventuaes, con
tinuando a tratar dos actos, que distinguiu em relativos aos direitos
reaes e relativos aos direitos pessoaes, e completou com a theoria da
fórma e das provas dos mesmos actos. Na sua classificação o nas
cimento e o obito do sujeito foram incluidos entre os factos jurídicos .
necessarios, no terceiro livro e não no primeiro, como fez o projecto
em discussão.

Sem embargo, porém, das razões que teve, acceita o titulo de
Savigny para o ultimo livro da parte geral; porque, apesar de menos
preciso, é tambem exacto e neste sentido proporá uma emenda.

Tambem pensa que o primeiro livro da parte especial deve ser o das
obrigações, como o mais naturalmente ligado ao dos actos juridicos;
entretanto, como esta matéria póde ser tratada mais opportunamente
em outra occasião, passará a occupar-se da prescripção, sobre a qual
diverge, ao mesmo tempo, do autor do projecto e do relator da
Commissão. Diverge deste, porque, como bem ponderou o SI'.Dr. Clovis,
desde que a prescripção pode estender-se a quasi todos os direitos re
gulados nos quatro li vros da parte especial, não póde entrar, como
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parte integrante, em materia propria de nenhum del1es, nem achar
lagar logico fóra da parte geral e no seu livro dos factos jurídicos.
. Diverge também do mesmo doutor, porque, si a prescripção, quer
liheratoria, quer acquisitiva ou usucapião, opéra do mesmo modo sobre
o direito real e o pessoal, annullando o respectivo titulo, e, com este,
a acção correspondente, não vê motivo para que a sua matéria seja
scindida, incluindo-se a primeira na parte geral e remettendo-se a
segunda para o livro da parte especial, que regula os direitos reaes.

. Comprehende e justifica esta distincção ou separação nos expo
sitores do direito romano, essencialmente hístorico, porque de facto
o usucapião começou com as Xll Taboas onde se lia na 6a : « Usus au
ctoritas fundi biennium est; cceterarum; rerum annus :» - e em
outro texto da mesma: « Cum nexum [aciet, mancipiumue, uti lingua
nuncupassit, ita jus esto. »

Ora, o nexo abrangia todas as obrigações contractuaes e desde que
fazia lei entre as partes e que a autoridade da lei para o cidadão era eter- . /
na, como a do cidadão contra os inimigos (adve1'sus hastes (Eterna au-
ctoritas esto),segue-se que nenhuma obrigação contractual podia ter um
remédio juridico contra o nexo legal, que prendia o devedor ao credor.

A prescripcão liberatoria foi introduzida como excepção, e as ex
cepções eram impossiveis no processo das acções legitimas, tão rigo
rosas, segundo o testemunho de Gaio, que o autor em uma acção de
arboriõus ccedendis perdeu a demanda, por ter escripto o nome das
arvores, que lhe cortaram, umas videiras.

As excepçõessó puderam apparecer no processo formulario, intro-
. duzido pelos pretores, creados muito tempo depois das XII Taboas. Neste
processo o autor dirigia-se ao magistrado, a quem expunha a sua pre
tenção, H de quem recebia uma formula para um dos juizes arrol1ados
em um livro chamado Album, examinar e resolver o caso em questão.

Si este envolvia uma reivindicação, a formula mandava examinar
si a cousa pertencia ao autor, e o julgado era exequivel aduersus omnes;
si, porém, envolvia a execução de um contrato, o exame versava sobre
saber si o réo devia ao auto!' o que este dizia. Sobre a formula, este fazia
o seu pedido inicial; a este seguia-se o articulado da materia e as
conclusões do autor: o que correspondia ao libello. Vinham depois
a adjudicatio e a condemnatio, que não importam ao caso vertente.

Lontra o libello o réo formulava a contestação da lide, a que se
seguiam as replicas, duplicas, treplicas, etc., pois esse processo era
mais complicado que o nosso.

Ora, a contestação podia ser directa, negando o facto; ou indirecta,
pela allegação de outro que prejudicava o primeiro, e tal era a funcção
especifica da excepçao. Parece que primitivamente as excepções mais
usadas fundavam-se no tempo, e o prazo destas variou muitas vezes,
conforme a materia do pedido; mas, a prescripção liberatoria só foi
possivel muitos séculos depois, quando um dos Imperâdores decretou
a de 30 annos para as acções pessoaes.
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Nestas condições, a história do nosso direito póde e deve distinguir
o usucapião da prescripção da liberatoria; mas esta distincção, na sua
theoria e, sobretudo, em um novo codigo, é e não póde deixar de pa
recer um romanismo excusado.

Com effeito, si partimos dos elementos do direito - a pessoa, a
quem pertence, ou o titular, as cousas sobre que recáe (as quaes no
direito romano comprehendiam a propriedade e o credito e por isso
abrangem, além dos L. L. 2° e 3°, os cinco primeiros tits. do L. 4 das
Inst. ) ou o objecto, e o facto que estabelece o traço de união entre o
titular e o objecto, constituindo o respectivo titulo, devemos convir
que a prescripção deixa intactos os dous primeiros elementos e só affecta
o ultimo, operando sobre elle como a polilha do outro verme, que vae
roendo o titulo até reduzil-c a pó, annullando-o ; assim como devemos
convir que ella opéra do mesmo modo, quer o titulo se refira ao direito
real, quer ao pessoal.

Seus effeitos corrosivos se fazem sentir mais sobre a acção do que
sobre a relação de direito, cujo titulo tem annullado, e é por isso que,
paga a divida prescripta, não póde ser repetida, e que, si o usuca
piente não a quizer allegar, o juiz não a deve julgar ex-otficio.

Porque, pois, tratar em livros differentes de um mesmo facto ju
ridico ? Porque o usucapião póde fundar uma acção e a prescrípção
liberatoria é sempre matéria de uma excepção? Mas, esta differença
decorre da natureza do direito prescripto, e não da mesma prescripção.
Qualquer póde usurpar a propriedade de' um bem; mas, só o credor
póde demandar o devedor, que nunca poderá pedir-lhe aquillnque já
possue.

'I'ambem se diz que o usucapião transfere o bem de um a outro ti
tular; ao passo que a prescripção liberatoria confere apenas uma qui
tação forçada; mas isto é uma questão de palavras, que não resiste
áanalyse dos factos.

Com effeito, ninguem póde dispor sinão dos bens excedentes ao
que deve a outrem, porque os credores podem annullar as alienações
feitas em fraude dos seus creditos, e dahi a velha regra: Bana intel
liçuntur cujusque, quCE CE1'e, alieno deducto, supersunt, Por conse
quencia, quem adquire por prescripçao uma propriedade que vale dez

;, contos, por exemplo, não fica mais rico do que quem se libera de uma
divida do mesmo valor, que pódedesviar do credor e destinar á compra
de outro predio igualou equivalente: o que prova que toda a pre
scripção é acquisitiva, e que este qualificativo usurpado pelo usucapião
é improprio e inexacto ,

A vista do exposto, propõe que as disposições da parte especial sobre
este sejam passadas para a geral e annexadas ás do L. 3° sobre a
prescripção .

o t~r. Olovis Bevilaqua - Serei brevissimo.
Em relação á inscripção do Livro UI, eu affirmei que o projecto

primitivo se referia aos factos juridicos, senão por estas proprias
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palavras, pela sua significação, porque as expressões alli empregadas
eram tiradas da propria definição de Savigny.

Conseguintemente, si eu tinha razão para preferir a inscripção
nascimento e extincção dos direitos - porque assim, principalmente,
eu considerava o direito em sua situação dynamica, não farei questão
pela expressão « factos juridicos »,

Por consequencia, deixarei este assumpto, para insistir mais
sobre a differença entre prescripção e usucapião.

Creio que histórica e conceitualmente as duas instituições di
vergem.

Quanto á historia, já foi perfeitamente apresentada pelo illustrado
Sr. Dr. Coelho Rodrigues. .

Os factos são os por S. Ex. apresentados; porém, esses factos não
podiam influir sobre o animo dos pandectistas allemães, porque estes
não apresentavam, na sua maioria, o direito sob a fórma historica, tal
como se desenvolveu através dos tempos, e sim o direito sob a sua
forma systematica .

ElIes destacavam os institutos e as relações de direito, não de
accôrdo com o modo por que estes institutos e relações iam se apre
sentando na sua evolução, mas tal como se apresentavam ao espirito
coordenador dos expositores systematicos de competencia incontestavel.

A excepção, por consequencia, apresentada pelo Sr. Dr. Coelho
Rodrigues, me parece que não procede.

Observando os dous institutos, acredito que, si hu entre elles
pontos de contacto, e ninguem o negará - lia pontos de divergencia
fundamentaes.

Eu insisto em dizer que a prescripção commummente chamada
extinctiva ou liberatoria se funda na morte do direito, pelo simples
facto do transcurso do tempo.

O Sr. Dr. Coelho Rodrigues disse que ella vae ferir a relação do
direito, da mesma fôrma que o usucapião.

Parece-me antes que é, não a relação de direito propriamente,
que é ferida pela prescripção, mas sim aquelIe quarto elemento a que
se refere Picard, o da protecção - coacção .

Ha no direito, repitamos, o sujeito, o objecto, o traço de união
entre o sujeito e o objecto e, envolvendo os tres, um elemento pro
tector, que é a acção por meio da qual o individuo titular do direito
póde invocar a intervenção da autoridade publica.

A prescripção propriamente dita vae extinguir justamente este
elemento protector, que envolve o conjuncto dos elementos constitutivos
do direito. E tanto é assim que existem as obrigações chamadas na
turaes ou de simples equidade. O credor não póde, nesta hypothese,
exigir o cumprimento da obrigação; mas, uma vez cumprida a obri
gação, o devedor não póde repetir o pagamento feito .

. O Sr. COELHO RODRIGUES - Si eUe pagar uma divida civil pre
scripta, também não póde repetir.
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o SR. PRESIDENTE - O Regimento prohibe expressamente os
apartes.

SR. CLOVIS BEVILA.QUA - A divida prescripta está incluida no
numero das obrigações naturaes.

Disse o SI'. DI'. Coelho Rodrigues que, no direito de credito, ha
também a posse; porém, creio que S. Ex. dá ao conceito de posse, neste
caso, uma latitude que é desconhecida pela sciencia e da qual S. Ex.
só lança mão como recurso de argumentador.

. Não é possivel que nós digamos que o devedor tem a posse da-
quillo que tem de pagar ao credor.

Quando eIle recebe alguma cousa que tem de ser restituída, esta
posse não é a posse da divida, que pódeprescrever, si durante um certo
tempo o credor se conservar inactivo ; e nos outros casos, quando o
devedor não tem cousa alguma a restituir, quando se trata, por exem
plo , de uma prestação de serviço, o que é que elle recebe e o que é
{Jue lhe fica em posse?

Supponhamos uma prestação de serviços intellectuaes, um advo
gado que presta serviços ao seu cliente, tendo esse de pagar os
honorarios devidos. Poderemos nós dizer que o cliente está na posse
dos honorarios devidos e que o advogado está na posse dos serviços
que ha de prestar?

Creio que absolutamente não se poderá dizer tal cousa sem que
se invertam as noções de posse e obrigação.

O usucapião, pondo mesmo de lado a questão de boa fé, funda-se
exclusivamente na posse. O usucapião vem consolidar a propriedade
que existia de facto, vem transformar a posse em propriedade, um
estado de facto em um estado de direito.

Depois do decurso de uni certo lapso de tempo como que o direito
envolve, na sua protecção dignificadora, como que legitima aquelle
prodncto de ordem menos elevada, assim como o artista transmuda o
bloco de pedra em estatua.

Conseguintemente, o que se attende principalmente, fundamen
talmente no usucapião é a posse, e o que se attendeprincipalmente,
fundamentalmente na prescripção é o decurso de tempo.

A relação de direito morre porque lhe falta o influxo vital, no
caso da prescripção, ao passo que, no caso do usucapião, o direito morre,
não pelo mesmo motivo, mas porque em logar delle surgiu outro que
se lhe oppõe e lhe é superior.

Sendo assim, não podemos confundiras duas instituições.
Quanto ao caso da collocação dos dous institutos agora por nós

apreciados, uma vez que o usucapião apparece unica e exclusivamente
para determinar a creação do direito de propriedade, ecomo a pre
scripção apparece, conforme reconheceu o illustrado Sr. DI'. Coelho
Rodrigues) em todos os direitos patrimoniaes, força é concordarmos em
que a prescripção deve ser mantida na parte geral, tendo o USUC3.pião



- 752-

o seu logar perfeitamente assignalado na parte especial, no direito,
das cousas,

Era sómente isto que eu tinha a dizer.
(Muito bem;" muito bem.]
o Sr. Azevedo Th:H:arques (Relato1') -Sr. Presidente, in

terpretando os sentimentos desta Commissão, pedirei licença para agra
decer as honrosas presenças dos illustres professores, Srs , Drs, Clovis
Bevilaqua , autor do projecto em discussão, e Coelho Rodrigues, emi
nente jurista brasileiro, sem duvida proveitosissimas á elaboração de
um Codigo Civil para a nossa patría ,

Das brilhantes prelecções de SS. Exas., que acabamos de ouvir,
bem se vê que razão eu tinha quando affirmava, no meu parecer,
que a questão do methodo de um Codigo Civil, tendo importancia,
é, entretanto, mais escolástica do que pratica, ou mesmo scientifica,
e que nelIa todas as opiniões, que não sejam absurdas, são sus
tentaveis.

Vimos, Sr. Presidente, o illustrado autor do projecto em discussão
defender magistralmente a classificação que havia proposto no pro
jecto primitivo, emendado pela Commissão Revisora, assim como o
Sr. Dr. Coelho Rodrigues também justificar, com brilho não menor, o
methodo seguido pelo seu anterior projecto.

No meu parecer não entrei no desenvolvimento dos princípios
scientificos e historicos, a respeito do methodo, porque era pensamento
capital da Commissão modificar o menos possioel o projecto que nos
foi rcmettido, de modo a, antes de tudo, satisfazer a necessidade da
promulgação de um Codigo Civil, cuja perfeição somente a pratica po
derá inspirar.

Sirva esta declaração de escusa á singeleza, á insuffíciencia do
meu trabalho. (Não apoiados gentes.)

Disse no meu parecer que melhor teria sido que a epigraphe do
Livro III da parte geral do projecto fosse- Dos factos juridicos,
porque, sendo caracteristicos essenciaes de toda a relação de direito,
como acabaram de dizer os dous illustres mestres, taes elementos, su
jeito ou pessoa, objecto ou cousa e titulo ou facto - parecia, realmente,
muito mais curial que a epigraphe desse livro fosse - Dos factos ju-
ridicos. '

E este fóra tambem o voto do Instituto dos Advogados.
O meu parecer, portanto, está de pleno accórdo nessa parte com

as observações feitas pelo illustrado Sr. Dr. Coelho Rodrigues, com as
quaes tambem concorda, afinal; si me não engano, o illustrado autor
do projecto.

Si, porém, preferi a denominação deactos,vaga, é certo, foi
pOrque tinha de me cingir a matérias que estavam arroladas pelo pro
jecto no Livro 111. Julguei então preferível a amplitude da denominação
simples de actos á natural e conveniente restricção de actos [uridicos,
porque encontrava logo em um dos primeiros capitulos os actos illi-

,'I
"I
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citas, que, como muito bem disse o Dr. Coelho Rodrigues, por serem
illicit os, são con tra o direito.

Parece-me preferivel isto, a deslocar do Livro III esta parte dos
actos illicitos, que não póde ter outra collocação sinão na parte geral,
attentando inconvenientemente contra a esthetica. .

Uma vez que no Livro I se diz - Das pessoas - e que no Livro n
se diz - Das coueas->, era muito mais elegante dizer-se, no Livro III
- Dos actos - ou - Dos [actos -, simplesmente.

Fica jnstificada assim a omissão da palavra [uridicos pela cir
cumstancia de estarem comprchcndidos no Livro III os actos ilIicitos.

De accôrdo com a premissa que estabeleci no parecer, não faço a.
menor questão á corrigenda ultimamente por ambos proposta, modi
ficando a expressão - actos - pela de - factos jurídicos - ; e neste
sentido acabo de formular uma sub-emenda á minha emenda, que
tenho a honra de remetter á Mesa.

Quanto, porém, á prescripcão, infelizmente tenho o desprazer
de não concordar, nem com o illustrado autor do projccto, nrm com
o illustrado auxiliar, o Sr. Dr. Coelho Rodrigues. Penso e continúo a
sustentar nesta parte o parecer, entendendo que a prescripção acqui
sitiva deve ficar na parte especial do Codigo; antes de tudo, porque,
sendo a parte geral aquella que faz a apresentação dos elementos cara
ctcristicos do direito, não me parece que nessa apresentação deva ir
tambcm a prescripção acquisitiva. Com eíleito, a prescripção acqui
sitiva não é pessoal, não significa um direito em relação ás pessoas,
não obstante ser verdade que ella envolve idéa de pessoas; não é
tambem cousas e não é um facto jurídico, no sentido em que os con
sideramos, na parte geral do Codigo, porque, si assim fosse, sob a
epigraphe - factos juridicos - se deveria collocar o Codigo inteiro.

Si na parte geral definimos, traçamos o direito em seus elementos
primordiaes, me parece que não vae bem ahi a prescripção acquisitiva,
como não iria o usucapião. .

Sei perfeitamente que autoridades irrecusaveis opinam no sentido
de fazer a proscripção parte do livro geral do Codigo, e recordo-me,
de momento, que o parecer do illustre Sr. Duarte de Azevedo applau
dia esta idéa do honrado autor do projccto. Portanto, a questão é

opinativa; não ha duvida, mas elk-s encaram principalmente a pre
scripção em relação às seções e lembram-se da extensão do exercício
do direito, isto é, da prescripção das acções, sendo certo que no
Codigo Civil, maximé diante do systcma que a nossa Constituição
traçou, não podemos encarar a relação jurídica debaixo do ponto de
vista processual.

Quanto 11 collocação da P!escripção acquisitiva, isto é, do 1lSU

capiâo, na parte geral, viria tornar incompleto. o capitulo da posse,
onde ella tem o seu legar eSI ecial ; e quem, ao folhear o nosso Codigo,
deparasse com o titulo - dos factos jurídicos - não poderia prever
que alli fosse encontrar o usucapião ou a prescripção. A esthetica,

c. c. .- Vol. II ~8
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quo é a idéa "principal que devemos ter em vista ao cogitar de um
plano de systematização de um COLligo, se revoltaria, a meu ver, com
a collocação das prescripções na parte geral, sob a denominação de

.'- factos juridicos. Desde que não hn prejuízo de ordem alguma, a não
ser de esthetica, de collocar a prescripçao, queL' na parte geral, quer na
especial, me parece que a sua collocação na parte especial, logo
depois das obrigações, seria melhor alvitre. Além disto, a prescripção
extensiva affccta, corno-disseram os illustres Srs. Coelho Rodrigues e
Clovis Bevílaqua, todas as relações de direito.

Si allecta á pC'sHoa, como á cousa, como ao nexo, é incontestaveI
que no Codigo Civil quem diz prescripção, diz prescripção de obri
gação, razão pela qual eu sinto discordar, nesta, parte, dos illustrados
preopinantes,

Isto está de accôrdo com a corrente entre os escriptores, com os
mestres que citei, os Srs. Lafayette e Lacerda de Almeida,

Portanto, Sr. presidente, não podendo acompanhar o illustre
mestre em seus argumentos, nem tendo a preterição de refutal-os, mas
tratando simplesmente de justificar o meu parecer, proponho que a
Commissão accuite a modificação accordada POl' ambos de se denominar
o Livro IH da parte geral- dos factos [uridicos - e que transpor
temos a prescripcão extinctiva para a parte especial.

Tenho concluido. (lJ!luito bem; muito bem. )
Vem á mesa e é lida a seguinte sub-emenda á emenda do parecer:

. « Em vez de Dosactos, como propuz em minba emenda, diga-se
Factos jurídicos, como epigraphe do livro 3°, da parte geral. I

Sala da Commissão especial, 21 de agosto de 19Q1.··-:Azevedo
. Marques.- Coelho Rodrigues.- Clovis Beoilaqua,

<.> Sr. Presidente declara parecer-lhe conveniente que as
emendas apresentadas, além de subscriptas POl' um membro da
Commissão, tragam a assignntura de quem as apresentou, porque
ísto servirá de elemento histórico. Assim, pede ao Sr. Dr. Coelho
Rodrigues que assigne a emenda.

E' encerrada a discussão.
O Sr. '.i!.'eixeira .De sá (pela ordem í - Peço a V. Ex. que

se digne consultar aos membros da Commissão sobre si consentem
ou não que a votação se verifique nominalmente.

cO Sr. Presidente -Opportunamente tomarei em consi
. deração o requerimento do Sr. Teixeira de Sá e farei a consulta á
Commissão.

O Sr. DI'. Clovis Bevilaqua apresentou uma emenda ao pa~

-recer, propondo que fosse conservada .aprescl'ipçãQ na parte geral,
e o Sr. Dr. Coelho Rodrigues apresentou outra, propondo que a
usucapião pasRasse da parte especial para a geral.

O SI", CoeUIl.o JI.~odrig·ue,;;;- Peço a palavra .pela ordem.
OSr" Presidente-Tem a palavra o Sr. Coelho Rodrigues.
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o §r. Coelho Rodrigue!'õl (pela ordem) - Não sei si po
deremos fazer pura. e simplesmente, sem inconvenientes, transferir
a usucapião para a parte geral.

O §r. Pre""idente - São dous artigos apenas.
O Sr. Dr. Teixeira de Sá requer que a votação, a que se vae

proceder, seja feita nominalmente.
Se ninguém reclama, dou como approvado o requerimento do

Sr. Teixeira de Sá (Pausa.) -
Foi approvado.
Vou submettera votos o parecer, salvo as emendas.

.o ~r. JO>'lé JII:R:onjardil!lJl. (pela ordem )-Pergunto a V. Ex.
si a rejeição do parecer importa na das emendas.

VOZES - Salvas as emendas.
o ~l·. r..ll.'eixeira de §á (pela ordem i - A emenda apre

sentada pelo Sr. Azevedo Marques é substitutiva?
VOZES - E' substitutiva.

0191'. rj['eixeira de §á-Mas, neste caso, prejudica as
outras emendas, si fór approvada.

O Sr. Presidente - O parecer conclue pelo seguinte:
« O livro 3° da parte geral se intitulará : Dos actos »,
Os arts. 1H3 até 18\), inclusive, sejam collocados no capitulo I

do mesmo livro 3° da parte geral, intitulado - Disposições gemes.
Os arts. 190 até 217 -- da prescripção --- passarão a fazer parte

do livro 3° da parte especial, em seguida ao art. 1.897, "conservando
aquelles as epigraphes que ora toem, mas constituindo um titulo XI,
na referida parte especial.

O parecer tem, pois, tres conclusões e vou proceder á votação
de cada uma dellas.

Ha uma emenda substitutiva da ia conclusão e que propõe:
« Em VC'z de - actos, diga-se - factos juridicos.,
Vou, portanto, submeuer a votos a emenda substitutiva.
Os senhores que approvarem dirão, á proporção que forem

sendo chamados - sim - c os senhores que recusarem dirão - não.
lSr. r_reixe i rol, de Sá (pela ordem) - Sr. Presidente, penso

que seria mais expedito que V. Ex. submettesse a votos o parecer.
O parecer impugna o plano do projecto e, desde que seja appro

vado, prevalecem as conclusões que ahi se verificam.
O SR. SÁ PEIXOTO - Salvo as emendas.
O SR TEIXELRA DE SÁ - Si não Iôr approvado, prevalece o plano

adaptado no projecto.
O I!:9r. Luiz n)omin~'ues (pela ordem í - Sr. Presidente,

eu ousaria propór a V. Ex. que submeuesse a votos primeiramente
si a Commis-ao aco-ita ou não o plano geral do projecto, salvo as
mudificacões apresentadas.

O §r. Presidente_ Vae-se votar o plano geral do projecto.
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( O 81'. Secretario procede á chamada, para se verificar a vo
tação nominal.)

Respondem sim todo:'! os Sr. membros da Commissão, presentes
á reunião.

O Sr,Presidente - Foi approvado por unanimidade o plano
geral do projecto.

_ V,lo ser votadas agora as alterações propostas pelo honrado relator.
A primeira conclusão do parecer é a seguinte: « O livro 3~ da

parte geral se intitulará:- Dos actos. »

Bit uma emenda substitutiva que propõe : .
li Em vez de - Dus Actos, diga se - Factos jurídicos »,
Vou su bmetter a votos esta emenda substitutiva.
Os _scnhOl'ps que approvarem di rão - sim - e os que recusarem

dirão - não. Si fór rejeitada esta emenda substitutiva, submettereí a
votos a emenda do honrado relator. ,\

Hcspondern não os Srs. Frederico Borges, Teixeira ele Sá e
Sylvio Romero ( 3 ). I

Respondem sim o" Srs. Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Do
mingues, Anizio ele Abreu, Tavares de Lyra, CamiJlo de Ilollanda,
Araujo Góes, Seabra, Monjardirn, Oliveira Figueiredo, Azevedo
Marque", Alfredo Pinto, Alencar Guimarães, Francisco Tolentino, Ri
vadavia Corrêa, Hermonegildo de Moraes e Benedicto de Souza ( 17 ).

O ~:r, :J!:>:re""idelll te - Foi approvada a emenda substitutiva.

A segunda emenda do relator é esta:
li Os arts. 1H3 até 18H, inclusive, sejam collocados no capitulo

10 do mesmo livro 30 da parte geral, intitulado - Dispnsições geraes.»
O §r, Oliveira, Figneiredo- Peço a palavra pela ordem.
o l§r. Presidente - Tem a palavra o Sr. Oliveira Figueiredo.

.o Sr, O;h"eira Figll~~:iredo- (pela ordem) -SI'. Pre-
sidente, parece-me que é mais conveniente submetter a votos a
outra proposta.

O Sr, Pll'esidente - Qual?
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - A que trata da transposição da

prescripcao, da parte geral para a especial.
O ~JI.', Presidente - Não é disto que se trata agora; tl'ata-se'\

de outra emenda.
o ~ r-, .-'. zevedo Th.1larque"" - Peço a palavra para encami

nhar a votação.
O ~r, Presiden:te -Peço a attenção da honrada Commissão.

Tem a palavra pela ordem, pam encaminhar a votação, o Sr. Aze
vedo Marques.

O·1"·r. Azevedo Th'.n:arque~(pelam·dem)-Ocapitulo 7° só
tem 11m artigo e isto até me pareceu que poderia ser modificado com
vantagem, porque um capitulo com um unico artigo é algum tanto
exquisito.
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o artigo tem o numero 183, sendo a epigraphe do capitulo
Do modo de acquisição dos direitos.
. Como os illustres collegas comprehendem, é uma materia amplis-

sima ,

A respeito disto o projecto diz (lê):
« Na acquisição dos direitos vigoram as regras seguintes ... »

Portanto, são theses genéricas. (Continúa a ler):
C( 1°, os direitos adquirem-se quer por actos proprios, quer por

intermedio de outrem;
« 2°, é permittido adquirir direito para si ou para ter-

ceiro, etc.» ,
Emfím, são sempre regras, disposições geracs.
Seguem-se os arts. 1,84. e 185 em um titulo especial, titulo 2°,

que diz: Conservação e defesa dos direitos.
E' tambem matéria aruplissima.

O primeiro desses .artigos diz:
« Todo o direito reconhecido é provido de uma acção, que lhe

garante o exercício. »
E' these genérica, é disposlção geral.
O artigo seguinte diz: (I Para propór a acção em JUIZO, assim

como para contestai-a, é necessario ter nella interesse legitimo, seja
economico ou de ordem moral. »

Como se vê, é outra these geral.
Ora, estes tres artigos, . . ,
O SR. PRESIDENTE - Trata-se ainda dos arts. 186 a 189.
O SR. AZEVEDO MARQUES - Sim; ha ainda estes que tratam da

extincção elo direito,
Estes artigos não fazem mais do que estatuir regras geraes, que

effectivamente ficam melhor collocadas entre as disposições geraes
neste mesmo Livro.

Além disto, uma vez que mudamos a epigraphe principal do
Livro e que não dizemos mais - Da acquisiçâo e da conservação de
direitos, como vamos dizer, no meio do Livro - Do modo de acqui
siçâo dos direitos j Da conservação e da defesa dos direitos j Da ex
tincção dos direitos?

Evidentemente, isto deve desapparecer. Portanto, estes artigos,
livres das epigraphes que já não teem mais razão de ser, devem
passar a fazer parte das (C disposições geraes ».

o "'<li:". Presldent.e - Segundo o que a Commissão acaba de
ouvir, a proposta do honrado SI' relator é no sentido de serem tran
sportados os arts. 183 a 189, que conteem disposições geraes, para o
mesmo Livro terceiro, em que se acham, Capitulo 1°, que diz- Das
disposições qeraes, perdendo esses artigos as epigraphes a que estão
subordinados. Vou submetter a votos a proposta.
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o SR. ARTHUR LEMOS - Más esta clausula da perda das epí
graphes está na emenda?

O SR. PRESIDENTE - E' materia de redacção.

O SR. AZEVEDO MARQUES - Perdôo V. Ex.; nem é materia de
redacção ; desde que os artigos ficam sob a epigraphe - Disposições
geraes - não podem ter, sub-epigraphes.

Procedendo-se á votação nominal, votam sim - os Srs. Sá Peixoto,
Luiz Domingues, Tavares ele Lyra, CamiJJo de llollanda, Araujo Goes,
Seabra, 'Monjardim, Azevedo Marques, Alfredo Pinto, Alencar Gui
marães' Francisco Tolentino, Hermcnegildo de Moraes e Benedicto de
Souza ( 13).

Votam não- os Srs Arthur Lemos, Frederico Borges, Anizio de
Abreu, Teixeira de Sá, Sylvio Romero, Oliveira Figueiredo e Riva
davía Corrêa ( 7 ).

,.~ Sr. Presidente - Foi approvada a emenda por 13 t' .. \

votos contra 7.
Vae ser votada a terceira emenda do relato!', propondo que os

arts. de 190 a 217, sobre prescri peão, passem a fazer parte do Livro
30

, parte especial, em seguida ao art. 1.897.
Os senhores. que approvam, dirão - sim.
Responde sim o Sr. Azevedo Marques, e os demais 19 membros

presentes respondem - não.
, E' rejeitada a emenda.
o !SI'. Presiclellte - Veiu á Mesa a seguinte emenda do

Sr. Coelho Rodrigues.
« Transfiram-se os arts. 643 a 647 para a parte geral no Livro

3°, depois da prescripção - 21 de agosto de 1901. »
Algum dos Srs membros da Commissão quer assignar a emenda?
UMA voz - EUa está prej udicada.
O SR. PRESIDENTE - Não está: o Sr. Coelho Rodrigues estabelece

que a usucapião virá para a parte geral, onde está a prescripção e
logo depois della. (O S1'. Sá Peixoto assiçna a emenda).

Procede-se á votação nominal e é a emenda rejeitada por H
votos contra 6, os dos Srs. Sá Peixoto, Anizio de Abreu, Araujo Goes,
Soabra, Monjardim e Alencar Guimarães.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente levanta a sessão, \.
designando o dia 14 de setembro para a reunião de apresentação dos
relatorios parciaes,

4,a REUNIÃO E~I 16 DE SETEil1BrrO DE 1001

Presidencia do S1'. Seabra

Compareceram os Srs. Seabra, Francisco Tolentino, Sá Peixoto,
Arthur Lemos, Luiz Domingues, Frederico Borges, Camillo de Hol-
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lauda, Teixeira de Sá, Araujo Góes, Sylvio Romero, Monjardim, Sá.
Freire, Oliveira Figueiredo, Azevedo Marques, Alfredo Pinto, Herme
negilclo de Moraes, Benedicto de Souza, Alencar Guimarães e Rivadavia
Corrêa (19).

Faltaram, com causa participada, os Srs. Anisio de Abreu e Ta
vares ele Lyra.

Foi lida e approvada a acta da reunião anterior.
O ~Jl:". Presidente declara que o fim da reunião é a apre

sentação dos relatorios parciaes, mas que acha conveniente resolver
a Commissão não só sobre o adiamento do inicio dos debates de 25
do corrente para 1 de outubro, dando-se tempo para a publicação
dos mesmos relatorios, como tambem sobre os convites a fazer para a
discussão do projccto e emendas no seio da Commissão,

Ficou approvado o adiamento dos debates para 1 de outubro
e resolvido que o Sr. Francisco Tolentino, secretario da Commissão,
convide para tomarem parte na discussão, dentro dos limites do Regi
mento Interno, os membros da Commissão Revisora nomeada pelo
Governo, o autor do projecto, o Dr, Coelho Rodrigues, os membros
do Instituto dos Advogados, os jurisconsultos que enviaram pareceres,
as Faculdades Livres de Direito e jurisconsultos desta Capital.

O §ir. F rallllc i s<.'o Tolentiuo (Sec1'etario) communicou
haver recebido os relatarias dos Srs. Anizio de Abreu e Tavares de
Lyra, que, por enfermos, deixaram de comparecer.

Recebidos todos os relatorios parciaes em numero de 16, o
Sr.Presidente levanta a sessão.
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A.RT. 10

(C lei promulgada na fôrma da

Pareceres pareiaes. dos membros da Commissão

I

Parecer do Sr. Azevedo Ma.rques

'Solr~ ,o TituIJ Preliminar eParto GoraI, atá oart. 931 do PrJjecto do Codi[1 Civil
Obedecendo á necessidade de ser breve e á es

cassez do tempo, satisfarei as reiteradas recommen.lações
da Commissão Especial, dizendo apenas o que fõr in
di-pensavel sobre as modificações que proponho ao
Projl~cto do Codigo Civil, na parte a mim distribuida.

TITULO PRELIMINAR

Este titulo é como que uma lei especial fóra do
'corpo do Código ( equi valente ao que outros codlgos teem
denominado lei de introducçâo ), e occupa-se da obriga
toriedade da lei no espaço, do inicio dessa obrigatorie
dade e principalmente do direito internacional privado.
Inteiramente acccitaveis são muitos dos seus artigos.
Outros, porém, parecem-me carecer de reforma.
Assim:

Para que dizer:
Constituição » ?

Quando um Codigo Civil emprega a expressão
- LEI - diz o necessario, pois não póde haver lei sem
promulgação, corno não ha promulgação sem forma
constitucional. Aliás, em igual redundancia incorreram
outros codigos e projectos.

Igualmente, para que repetir um axioma, dizendo:
- « a lei será obriqatoria » ?

Nem se cogita, no artigo, da obrigatoriedade da
lei, mas sim do inicio dessa obrigatoriedade.

A idéa de (C Pl'aZO» também me parece pouco
rigorosa, porque significa um CERTO lapso de tempo que
ha de findar; ao passo que o artigo pretende exprimir
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simplesmente a occasiâo, o momento) de um tempo in
determinado e INCERTO.

Dizer: (I na Capital Federal e nas dos Estados»
é superfluo. Bastará escrever - nas Capitaes - para
comprehender todas, inclusive a Federal.

« Folha olficial» é idéa vaga e dubia. Nem o go
verno federal (ao qual incumbe a publicação) pódo pos
suir jornal ofâcial em. todas as capitaes dos Estados;
e mesmo folhas ofliciaes estaduaes (sobre as quaes
o governo federal não tem autoridade) não oxistcm
em todos os Estados. O actual «Diario Olficial», que
só se imprime na Capital Federal, é o unico jornal do
Governo Federal. O que se pretende, como indispensavel,
é a publicação olficialrnente feita pelo governo federal
em todas as capitaes da Republica.

E, uma vez que o artigo confia ao governo as pro
videncias sobre a publicação, escusado é fallar em
folha oflicial. Claro está que elle fará a publicação nos
jornaes offiriaes, se houver; ou nos outros que exis
tirem, na falta daquelles; ou finalmente, em editaes
affixados, se nenhum jornal existir. .

O prazo de 30 dias entre a publicação e o inicio
da obrigatoriedade da lei nos municipios parece in
sufficiente em relação a alguns Estados, como ponde
raram os pareceres do Tribunal do Maranhão e da Fa
culdade Livre de Direito cio Hio. Todavia, quasi nullo
é esse defeito, desde que pódem as leis fixar os diversos
momentos que entenderem convenientes para aquelle
inicio. Só dispõe o Codigo para as leis que forem omissas
a tal respeito. Opino, entretanto, que seja augmentado
de mais 10 dias.

Por estas e outras razões, proponho a este artigo a
seguinte emenda substitutiva, cuja ultima alinea está
justificada no commcntario que faço ao art. ,10:

-"- QUANDO A LEI NÃO FIXAR OUTRA OCCASIÃO, A SUA

OBRIGATORIEDADE COMEÇARÁ: NAS CAPITAES, TRES DIAS

DEPOIS DE OFFICIALMENTE NELLAS PUBLICADA A LEI; NOS

MUNICIPIOS, QUARENTA DIAS DEPOIS DA ALLUDIDA PUBLI

CAÇÃO; E, NOS PAIZES ESTRANGEIROS, NO DIA SEGUINTE AO

DA CHEGADA DO PRIMEIRO CORREIO EXPEDIDO DA CAPITAL

FEDERAL, DEPOIS DE NELLA PUBLICADA. O GOVERNO FE

DERALPROVIDENCIARÁ SOBRE A' PUBLICAÇÃO.

ART. 20

« Nova lei» - não é neccessarlo dizer; trata-se de
todas as leis que vierem a existir na vigencia do Código.

11 ;.
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E' escusada a explicação de ser o regulamento ex
pedido pelo Poder Executivo, unico que o pôde fazer.
(Constituição, art. 48, n. 1. )

« Prazos contados» - incorre na critica feita ao
artigo anterior. Melhor será a redacçao seguinte:

- QUANDO A EXECUÇÃO DA LEI DEPENDER DE REGU

[,Al\IENTO, O COMEÇO DA SUA OBRIGATORIEDADE S6TERÁ

LOGAR DEPOIS DE FEITA A PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO,

CONFORME A REGRA DO ARTIGO ANTERIOR.

An:'i'. 3°
O que se pretende estatuir é que ninguem poderá

allegar ignorancia da lei depois de iniciada a sua obri
gatoriedade ; para o que não são bem explicitas as pa
lavras - desde que a lei é obriqatoria. . . proponho as
modificações seguintes:

- Supprimam-se as palavras: « Desde que a
lei é obriqtüoria » e « a sua ».

- Accrescentem-se, ao final do primeiro período,
as palavras: « da lei» .

ART. 4,0

Concordo com o conceito emittido por alguns pa
receres quanto ao objecto deste artigo, que é de di
reito penal. Com effeito, dizer que a demora na publi
cação da lei equivale á opposição directa e effectiva á
execução da mesma lei é crear uma figura do delicto
definido no artigo 109 do nosso Codigo Penal. Em
bora conveniente, a disposição não póde amoldar-se ao
Codigo Civil.

« Gccultaçdo » da lei - me parece idéa de difficil
comprehensão e de impossível realização. Como se po
derá occultar uma lei?

Como quer que seja, o melhor é supprimir o artigo,
reservada a sua matéria para uma lei penal que ao poder
competente incumbe fazer.

SEJA SUPPRIjlfIDO O ART. 4.°

AUT. 5.°

Não julgo feliz a expressão - « actos juridicos já
perfeitos», que parece indicar idéa opposta á de ar tos
juridicos ainda não perfeitos. O acto jurídico ou é per
feito, isto é, acabado e completo, ou não é acto jurídico.
O começo de um acto jurídico, ou mesmo os seus ele-

Emenda ao
art. 20

Bmenda ao
art. ·3°

Emenda ao
art. 4°
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mentos preparatorios, jamais constituirão o proprio acto.
Logo, dizendo-se acto jw'idico tem-se .dito acto perfeito
concluído. Por isso penso ser dispensavel a deíinição
.do § 2° deste artigo. '

A sua manutenção poderá occasionar confusões na
pratica. Tanto mais que no art. 97 se define o que seja
acto[uridico sem estabelecer distincção entre acto apenas
começado ou imperfeito, e acto concluído ou perfeito.
Quando o artigo diz que a lei não prejudicará actos ju
rídicos, implícita e claramente refere-se aos actos con
cluidos na conformidade da lei vigente ao tempo em que
o acto foi praticado.

Outro tanto não acontece quanto ás definições de
direitos adquiridos e de causa julgada dos §§ 1° e 3°
deste artigo 5°, porque podem seI' considerados sob va
rios aspectos e significados. Proponho o seguinte:

- Supprimarn-se as palavras do artigo: - ( já
perfeitos».

- Supprima-se o § 2°.

ART7°
Não se percebe bem qual o intuito da disposição.

Desde que é axioma que a lei, urna vez publicada, torna-se
obrigatoria e, ipso jacto, applícavel ás pessoas ou ás
cousas ou aos actos por elJa regidos, não sei para que
repetir, corno faz O artigo, esse principio sómente em
relação ao estado das pessoas.

A que pessóas poderia a lei ser applicavel sinão
áquellas previstas pela mesma lei; ou, por outra, áquel
las pessoas que se acham nas condições estabelecidas
pela lei?

E, sendo assim, a disposição em questão póde pro
vocar' interpretações inconvenientes.

Portanto:
- Suppríma-se o art. 7°.

ART. i O
Este artigo affírma a obrigatoriedade das leis

federaes no Brasil, comprehcndidas as aguas territoriaes.
E' natural consequencia da noção de lei; e, por

isso, talvez dispensavel no Codigo. Todavia, mal não ha
em conservar a regraç.pois que se não presta a mais de
um sentido. .

Mas, a conserval-a, será - sem duvidá - mais 10
gico e methodíco antepol-a a qualquer outra, corno pri-

II .i
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Com a Opll1laO de ASSER, pensamos que «as
objecções contra a applicação da lei da nacionalidade

.' não teem tanto peso como as oppostas á lei do domicilio».
Bem fez, portanto, o projecl.o- a meu ver - escolhendo,
como regra, a lei ela nacionalidade (art. 20), inspi

"mndo-se nas resoluções ela Conferencia ele Haya, que
'lhe foi a fonte immediata, como diz o Dr. Clovis Bevi-
laqua, mas abrindo algumas excepções indispensaveis
e conciliadoras.

A matéria está no projecto, assim distribuida:

Disposições geraes nos arts. 15, 16, '!7, 18,:1\.) e21;
Capacidade das pessoas, 'no art. 20;
Casamentos, nos arts. 22 até 28, inclusivo;
Tutela, nos arts. 29, 30 e 31;
Bens, nos arts. 32 e 33;
Obrigações, nos arts. 3í e 35;
Successão, nos arts. 36, 37 e 38; .
Disposições sobre processo, nos arts. 39, 40 e 41.
E', pois, quanto possivel, completo o quadro desta

matéria, mais talvez do que fora para desejar, na opinião
do conselheiro Duarte de Azevedo (*).

Vejamos as modificacões que reputo necessarias
para esclarecer alguns desses artigos.

ART. 15

A disposição deste artigo já está comprehendída na
emenda que propuz ao art. 14, pelas razões alli expen
didas. Não ha, portanto, mais razão de ser para se con-
servar o artigo. .

Por isso:
-SEJA SUPPRIMIDO o ART. 15.

ART. 16

Pela mesma razão, não é necessário repetir o prin
cipio ela ultima parte deste artigo.

-Sejam supprunidas as palavras: «comtaruo que»,
etc., até o fim. '

Emenda ao
art. 15

Emenda ao
art. 16

(*) Diz elle : « Estas conslderacões ralevn m com que cui Iado e
PARClílfQ:lIA cumpre n-atar deste assumpto , O conflcto das Iels civls
continuarn entre os differeutes povos em faltil de accõrdos diplo
mati cos ou de dispostçoes comrnuns.»
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ART. 20

- Substituam-se, na lettra b, as palavras - «das
leis» - pelas palavras - entre as leis.

ART. 22

Não parece boa a redacção, que melhor ficaria assim:
-Os BRASILEIROS QUE SE ACHAREM NO ESTRANGEIRO

PODERÃO CASAR SEGUNDO A F6RMA LEGAL ADOPTADA PELO

PAIZ EM QUE ESTIVEREM, OU SEGUNDO A ESTABELECIDA PELO

DIREITO BRASILEIRO. NESTA ULTIMA BYPOTBESE, O CASA

lIIENTO SERÁ CELEBRADO PERANTE O RESPECTIVO AGENTE

CONSULAR OU DIPLomATICO DO BRASIL.

ART. 23
Tambem póde ser melhorada a rcdacção, assim :
- E~l QUALQUER DOS CASOS DO ARTIGO ANTECEDENTE,

SERÃO CUMPRIDAS AS LEIS BRASILEIRAS QUANTO Á PUBLI

CAÇÃO DE PROCLAMAS E AOS IMPEDIMENTOS lIIATRIlIIONIAE8.

§ 1°
Redija-se do modo seguinte:
- OS PROCLAMAS SERÃO PUBLICADOS NOS DOllUCILIOS

DOS CONTRABENTES BRASILEIROS. SI, PORÉM, ALGUlII DELLES

NÃO, TIVER DOllfiCILIO NO BRASIL NES"A OCCASIÃO, A PU

BLICAÇÃO SERÁ NO SEU ULTIMO DOMICILIO BRASILEIRO.

ART. 29

Consoante com a regra geral do art. 20, o projecto
estabelece que a tutela do incapaz será regulada pela lei
da respecti va nacionalidade.

Depois dessa regra, me parece mais methodico
estatuir' a providencia da cnmmunicação aos governos
estrangeiros da oxisrencia do incapaz, como faz o art. 31,
que devera ser um dos prirneirõs neste assumpto .

Collocal-o-hia, portanto, como um paragrapho .do
art. 29. Outrosim, profiro considerar como outro pa
ragrapho a cxcepçào consignada no (lnal do artigo.

- A TUTBLA DO INCAPAZ ESTRANGEIRO SERÁ RE

GULADA PELA LEI DA SUA NACIONALIDADE.

§ 1.0 O GOVERNO BRASILEIRO, INFORlIIADO PELAS

AUTORIDADES LOCAES DA EXISTENCIA DE ALGUlII INCAPAZ

ESTRA:'oiGEIRO, IMAIEDIATAlIIENTE O COllIlIlUl"ICARÁ AO GOVERNG

DO PAIZ RESPECTIVO.

§ 2.° ElIIQUANTO o PAIZ DO Il"CAPAZ NÃO PROVIDENCIAR

A SEU RESPEITO, AS AUTORIDADES BRASILEIRAS TERÃO COM-

I"

. (
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PETENCIA PARA, PROVISORIAMENTE, TOilIAR AS MEDIDAS

LEGAES TENDENTS Á PROTECÇÃO DA PESSOA E Á CON

SERVAÇÃO DOS BENS DO INCAPAZ, COMO SE ESTE FOSSE

DIlASILEIRO.

ART. 30

E' bem de ver que no art. 30 o projecto pretendeu
crear uma excepção á lei da nacionalidade estabelecida
como regra no artigo anterior.

Mas parece-me desnecessaria e inefficaz a excepção,
tanto mais que, em verdade, já a consigna o art. 29, tal
como o redigi na emenda respectiva.

Desde que se não pode marcar um prazo fora do
qual seja impedido ao paiz estrangeiro providenciar,
claro está que - emquaruo não providenciar, depois de
avisado - prevalecerá a lei brasileira, sempre com
caracter P1'OViS01'io. E, si em qualquer tempo o paiz
estrangeiro providenciar, cessará a acção da lei brasileira,
que nunca será permanente em relação ao incapaz
estrangeiro, mesmo que prevaleça o disposto no art. ilO.
Ora, isso é exactamente o pensamento do art. 29. Logo, ou
o art. 30 é supérfluo, ou é contradictorio, como notaram
alguns dos pareceres emittidos a respeito.

Por isso, proponho:
- SE,JA SUPPRIMIDO o ART. 30.

ART. 31

Já está providenciado o assumpto no § 20 do art. 29
da emenda que propuz. Por isso:

- SEJA SUPPBIMIDO o ART. 31-.

ART. 32

« Bens de localização permanente », parece ex
pressão que pódo suscitar confusões. Bens de loca
lização permanente são unicamente aquelles de que
tratam os ns. 2 e 3 do art. 57 do projecto, expres
samente definidos como immoveis. Si, pois, são im
moveis, segundo o projecto e a doutrina, nada mais
será preciso senão chamal-os immoveis.

Proponho, portanto, que se redija assim:
- OS BENS MOVEIS SERÃO REGULADOS PELA LEI A QUE

ESTIVER SUJEITA A PESSOA DO PROPRJETARIO; E os Il\IlIIOVEIS,
PELA LEI DO LOGAR DA SUA SITUAÇÃO.

C. C. - VoI. II

Emenda ao
art. 30

Emenda ao
art. 31

Emenda ao
art. 32

49
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ART. 34.

I')

Convem modificar a redacção do artigo, para não
parecer que são tambem convencionaes as obrigações
originadas de declaração unilateral da vontade.

Mas o seu principal defeito consiste no uso da
palavra « substancia » que se lê na lettra d.

Substancia (*) é o conjuncto, o todo indivisível, o
dado concreto e complexo de que se extrahem as qua
lidades. Esta pedra é dura, branca e quadrada. O eu
pensá, sente e quer. Nestes exemplos, a pedra e o eu
são substancias. A dureza, a brancura, a forma qua
drada, o pensamento, o sentimento, a; vontade são
qualidades. Mas, se separarmos, por abstracção , as qua
lidades do respectivo objecto, nada mais delle restará.

A snbstancia, pois, não é alguma cousa real, dis- "'.I
tincta e differente das qualidades. S6 pur illusão é que se
a representa como uma especie de séde ou de ponto de
apoio em que assentam as qualidades. A pedra figurada
não é cousa alguma além da fórma, da extensão, etc.

Portanto, em face dessa noção da philosophia mo
derna, seguida por Taine e tantos outros, a substancia,
em relação aos actos juridicos, aos contractos, aos testa
mentos, etc., é o próprio acto ou contracto em seu
conjuncto existencial e, portanto, em sua forma intrin
seca. Assim, a escriptura PUBLICA é formalidade
substancial, e solernnidado essencial á existencia,juridica
da hypotheca. Temos o exemplo DO Regulamento n. 737,
de 11)50, art. 682, § 2°, e outros, quando falla em
solemnidade substancial. Si nessa accepçao foi que o
projecto usou da expressão substamcia, mais claramente
o diria pelas palavras -ló1'1na interna ou intrinseca.
Mas o seu pensamento, ao que me parece, visou justa
mente o contrario; quiz referir-se á forma eztrinseca ;
áquella que, no dizer de BURGUNDUS, se refere, entre
outras, ás condições de tempo e de logar, ás quaes a lei ;;
pôde subordinar a validade do contracto. O projecto quiz
aquillo que o Codigo Civil Italiano, art. 9°, dispuz asssim :

cc Le forme ESTRINSECHE degli aül tra vivi
e di ultima ooluntá sono determinate dalla legge
del luogo in cui sono [atii. E' pera in [acoltá de

(*) Dr. Pedro Lessa, professor de philosophla do direito
na Faculdade de S. Paulo « Interprei, dos arts. 30\:, n. 23, e
63, ete., da Constituição Federal, S. Paulo, i899, pago 32•.
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disponenti o contraenti di seguire le forme della
101'0 legge nazionalie, perché questa sia commune
a tutte le parti. »
O Codigo Allemão, no art. 11 da lei de introducção,

diz:
« A FÓRMA dos actos juridicos se requla pelas

leis relativas á relação juridica que constitue o
objecto desses actos. Basta, eruretanto, observar as
leis do Iogar onde o acto se passou. »

O Codigo Argentino, art. 12, no titulo preliminar
primeiro, diz:

« Las formas y solennidades de los contractos
y de todo instrumento publico .~on1'egidas por
las leges del país donde se hubiereri otorçado. »

Só assim justificar-se-ha a disposição do projecto
mandando prevalecer a lei do legar da celebração dos
actos,

E o final do mesmo artigo do Codigo Italiano, quando
falIa em substancia e efteitos ( com alguma confusão, a
meu ver) demonstra ainda o que temos exposto.

Não se póde, além disso, entender que o projecto
pretendeu referir-se á capacidade das partes, o que
contraria flagrantemente a regra do art. 20; nem aos
efteitos dos actos, em contrario á norma da lettra b ) do
artigo que ora analysamos. Por taes motivos e outros,
parece melhor ede maior clareza optar, mais ou' menos,
o Codigo Italiano, também seguido pelo projecto ele Fe
licio dos Santos, art. 24.

- Depois elas palavras: - assim como, as - ac
crescente-se obrigações.

- Na lettra a), em vez de substancia, diga-se:
.-forma extrínseca.

- Supprimam-se as palavras-: oftensa ao direito
nacional, etc. - até o fim.

ART. 38

Tambem aqui não me parece acceitavel a palavra
substaneia como idéa absolutamente opposta á de forma
pelos motivos supra expostos. O que deseja o projecto
significar quando falla em substancia do testamento?

Parece ser a essencia, o fundo, ou melhor, as CON

SEQUENCIAS das disposições do testador. Ora, isso signi
ficar-se-ha não pela palavra substancia, mas pelo voca
bulo efteitos, que é jurídico, e facilmente comprehensivel.

Emenda ao
art. 34
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Para mim, dizer substancia e dizer fôrma, nos casos dos
arts. 34 e 38. é a mesma cousa. Substancia de um testa
mento é aquillo que ha a cumprir para a sua effectividade.
E isso é elfeito. .

- Substituam-se as palavras: a substancia -- pelas
seguintes: - os seus elfeitos.

- O texto do art. 21 do projecto, que contém dis
posição geral, seja collocado, sob o. numero que lhe
couber, logo após o texto do actual art. 19, que tambem
encerra materia de disposição geral.

• • *

São estas as principaes observações que tenho a
fazer sobre o titulo preliminar. E, para maior clareza, dou
em seguida a integra do titulo, como deverá ficar, si
acceitas forem todas as modificações. Quanto ás emendas,
de alguns Srs. Deputados, penso deverem ser rejeitadas
visto como já as considerei ao elaborar este parecer e
emendas que oflereço.

TITULO PRELIMINAR

Art. 1.° As leis federaes são obrigatorias em todo
o territorio brasileiro, nas suas aguas territoriaes, e no
estrangeiro até onde se estender a sua extraterritoria
lidade, reconhecida pelo direito ou pelas convenções
internacionaes.

Art. 2.° Quando a lei não fixar outra occasião, a
sua obrigatoriedade começará: nas capitaes, tres dias
depois de offícialmente nellas publicada a lei; nos muni
cípios, quarenta dias depois da alludida publicação; e,
nos paizes estrangeiros, no dia seguinte ao da chegada
do primeiro correio expedido da Capital Federal, depois
de nesta publicada. O Governo Federal providenciará
sobre a publicação.

Art. 3.° Quando a execução da lei depender de
regulamento, o começo da sua obrigatoriedade só terá
logar depois de feita a publicação do regulamento,
conforme a regra do anterior artigo.

Art. 4.° Ninguem póde allegar ignorancia da lei.
Todavia, os actos praticados em contrario ás suas dis
posições, antes de conhecidas estas por falta de publi
cação offícial , serão validos, sem prejuízo dos recursos
ainda cabiveis na conformidade da legislação anterior.

(
,I'

)
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Art. 5.° A lei não prejudicará em caso algum
reitos adquiridos, actos juridicos e a cousa julgada.

§ 1.° Consideram-se adquiridos não só os direitos
que o titular ou alguem por elle já póde exercer, como
aquelles cujo exercicio depende de prazo prefixado Ot:J.
condição preestabelecida e não alteravel a arbitrio de
outrem. I

§ 2.° Considera-se causa julgada a decisão judicia
ria, contra a qual não cabe mais recurso ordinario ..

Art. 6.° Salvo a disposição do artigo antecedente,
a lei interpretativa se considera da mesma data da in
terpretada.

Art. 7.° Uma lei só póde ser derogada ou revo
gada por outra.

Art. 8.° 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 ou implicitamente, para
alteral-a.

Paragrapho unico. Tambem se considerará revo
gada a lei anterior, quando a posterior regular por
completo a mesma materia.

Art. 9.° O juiz não póde recursar-se a decidir as
causas submettidas ao seu conhecimento, sob pretexto
de silencio, obscuridade ou dubiedade da lei.

Art. 10. A lei que faz excepção ás regras geraes
só póde ser applicada aos casos nella especificados.

Art. '11. Nos casos omissos applicam-se as dispo
sições reguladoras dos casos analogos e, na falta destas,
os principias geraes de direito.

Art. 12. São reconhecidos no Brasil os direitos
adquiridos em virtude de seutença ou acto praticado no
estrangeiro, segundo a lei respectiva.

Art. 13. A fórma extrínseca dos actos publicos ou
particulares é regulada pela lei do lagar em que são
praticados.

Art. 14. 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 .difíerentes, estes serão admissiveis
entre ellas.

Art. 15. A prescripção extinctiva é regida pela lei
do logar em que se originou a obrigação, e a usuca
pião pela da situação dos bens. Si estes forem moveis
que tenham mudado do logar entre o começo e o fim

Revogação

DIREITO IN

TERNACIO

NAL

Disposições/
gemes
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do prazo da usucapião, esta será regulada pela lei da
situação delles ao tempo em que se consummar.

Art. 16. Ninguém pode prevalecer-se da mudança
de nacionalidade em prejuízo das obrigações que houver
contrahido anteriormente.

Art. 17. A lei nacional da pessoa natural rege o
seu 'estado e capacidade. Todavia, o estado e a capa
cidade civil serão subsídiariarnen te regulados 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 ha vel-a adquirido em outro;

b) quando a pessoa tiver .duas pau-ias, em razão de
conflicto não resolvido entre as leis do paiz do nasci
mento e do paiz de origem, excepto si uma das patrias
fór a brasileira, caso em que deverá esta prevalecer.

Art. 18. A. capacidade das pessoas jurídicas é re
gulada pela lei de sua séde, salvo, quanto ás estran
geiras, autorização do Governo para funccionarem ou
fazerem valer seus direitos no Brasil.

Art. 19. Os brasileiros que se acharem no estran
geiro poderão casar segundo a fórma legal adoptada
pelo paiz em que estiverem, ou segundo a estabelecida
pelo direito brasileiro. Nesta ult.ima hypothese, o casa
mento será celebrado perante o respectivo agente con
sular ou diplomatico do Brasil.

Art. 20. Em qualquer dos casos do artigo ante
ce 'ente' serão cumpridas as leis brasileiras quanto á
publicação de proclamas e aos impedimentos matri
moniaes. ,

§ 10
• Os proclamas serão publicados nos domicilias

dos contrahentes brasileiros, Si, porém, algum deIles
não tiver domicilio no Brasil, nessa occasião, a publi
cação será no seu ultimo domicilio brasileiro.

§ 20
• Os interessados poderão oppor os impedi

mentos legaes, perante o agente consular ou diplomatico
do logar onde se tiver de realizar o casamento, e o agente
os communicará, de offlcio, ao contrahente ou contra
hentes brasileiros, para que sejam levantados no fôro
de seu domicilio nacional.

§ 30. Uma cópia authentica do acto de casamento
será rcmettida ao juiz do domicilio nacional do conjuge
brasileiro, afim de ser feita a inscripção no livro do re
gistro civil.
, Si ambos os conjuges forem brasiléiroabastará que
a inscripção se faça no domicilio nacional do marido.



Art. 21. As disposições do Codigo Civil Brasileiro
sobre os impedimentos e as formalidades preliminares
do casamento são applicaveis aos estrangeiros que se
casarem no Brasil.

Art. 22. 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 certificado, quer do agente
consular ou diplomatico, quer de autoridade competente
de seu paiz, ou por outro modo julgado sufficiente pela
autoridade local.

Art. 23. Os effeitos civis do casamento em relação
á pessoa dos conjuges serão regulados pela lei nacional
do marido.

Art. 24. O regimen dos bens entre conjuges de
-naoionalidadc differente, na ausencia de pactos ante
nupciaes, será determinado pela lei do primeiro domi
cilio conjugal.

Art. 25. Si o casamento fôr celebrado perante o
representante consular ou diplomatico do paiz de origem
do marido, será a lei nacional deste, na ausencia de
declaração em contrario, a reguladora do regimen ma
trimonial dos bens.

Paragrapho unico. A. lei nacional regulará tambem
o rcgimen matrimonial, quando os conjuges estrangeiros
tiverem a mesma nacionalidade.

Art. 26. A tutela do incapaz estrangeiro será re
gulada pela lei da sua nacionalidade.

§ 1.o O Governo Brasileiro, informado pelas auto
-ridades locaes da existencia de algum incapaz estrangeiro,
immediatamente o communicará ao governo do paiz
respectivo.

§ 2. 0 Emquanto o paiz do incapaz não providenciar
a seu respeito, as autoridades brasileiras terão compe
tencia para, provisoriamente, tomar as medidas legaes
tendentes á protecção da pessoa e á conservação dos
bens do incapaz, como si este fosse brasileiro.

Art. 27. Os bens moveis serão regulados pela lei
a que estiver sujeita a pessoa do proprietario ; e os im
moveis, pela lei do logar da sua situação.

Art. 28. Os bens moveis, cuja situação fór mudada,
pendendo acção real sobre elles, continuam sujeitos .á

lei da situação que tinham quando foi iniciada a mesma
acção.

Art. 29. As obrigações convencionaes, assim como
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as obrigações que se originam de declaração unilateral
da vontade, serão reguladas:

a) quanto á fórma extrínseca, pela lei do lagar
onde foram celebrados os actos que as originaram I

salvo estipulação em contrario.
b) quanto aos seus eífeitos e ao modo de execução,

pela lei do lagar onde se cumprirem.
Seguirão, porém, a lei brasileira as obrigações que,

pelo seu objecto, só no Brasil forem exequiveis.
Art. 30. As obrigações resultantes de actos illicitos

são regidas pela lei do lagar onde foram praticados os
factos que lhes deram causa.

Art. 31. Abre-se a successão hereditária no ultimo
domicilio do autor da heranca.

Art. 32. A ordem da vocação hereditaria e o direito
dos herdeiros legitimas regulam-se pelo direito nacional
da pessoa de cuja successão se trata, salvo o que se
acha disposto no liv. IV, tit. I, capo VI, e tit. Il, capo li,
sobre heranças vagas abertas no Brasil.

Art. 33. A forma do testamento é regulada pela lei
do lagar em que é feito; e os seus effeitos, pela lei na
cional do testador, vigente ao tempo de sua morte.

Art. 34. A competencia, a forma do processo e os
meios de defesa são regidos pela lei do lagar onde se
mover a acção,

Ar1. 35. As sentenças dos tribunaes estrangeiros
serão exequiveis no Brasil, mediante as condições es
tabelecidas pela lei brasileira.

Art. 36. Não se exigirá fiança ás custas do processo
áquelle que invocar a intervenção dos tribunaes bra
sileiros, para a solução de qualquer pendencia de ordem
privada, ainda que resida fára da Republica.

Art. 37. Não obstante as disposições dos artigos
precedentes, em nenhum caso os actos, os direitos; as
con venções particulares e as sentenças, occorridos ou
adquiridos no Brasil ou nos paizes estrangeiros, bem
como as leis destes ultimos, poderão derogar as leis pro
hibitivas ou quaesquer outras brasileiras, concernentes á
soberania nacional, ás pessoas, á constituição da família,
aos bens, á ordem publica e aos bons costumes.
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PARTE GERAL

LIVRO PRIMEIRO

Depois de haver, no art. 1°, dividido, sem definir,
as pessoas em naturaes e jurídicas - o projecto passa
a tratar das pessoas naturaes, E, talvez por só consi
derar, nesse capitulo, taes pessoas, foi que, no art. 2°,
referiu como capaz de direitos e obrigações o ser
humano. Esta expressão tem sofIrido critica por excluir
as pessoas [uridicas, também capazes de direito.

Até certo ponto parece razoavel a advertencia ,
€, como ao occupar-se-no capitulo III-das pessoas
jurídicas, o projecto nada diz sobre a capacidade destas,
opino pelo seguinte:

Em vez de todo ser humano - diga-se . - toda
pessoa.

A. matéria deste artigo deu legar a discussões e
excellentes dissertações no Instituto dos Advogados,
como em alguns pareceres e artigos publicados e já
hoje mui conhecidos. Infelizmente este ligeiro parecer
não comporta a repetição de tão apreciáveis elementos.

Acceito a expressão clara e inequívoca do Projecto :
nascimento com vida. Porém, também acceito, e pela
razão da maior clareza, o additivo proposto unani
memente pelo Instituto dos Advogados. Comquanto
indispensavel o nascimenlo com vida, para acquisição
da personalidade civil, não é, entretanto, necessarío
que essa vida subsista ou possa subsistir por qualquer
tempo. Faltem embora as condições de viabilidade,
venha embora a morrer após o nascimento, o ente
humano adquirirá capacidade civil desde que tenha
nascido vivo. Este é o pensamento do texto.

Proponho que:
- Accrescente-se um novo periodo, dizendo: Não

.éJ porém, condição essencial a viabilidade.

Emenda ao
. art. 2°

Emenda ao
art. 4°
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ART. 5°

. Quem diz menores de 14 annos, comprehende
certamente os varões e as mulheres. Parece, pois, des
necessaria a explicação que nesse sentido dá o artigo;
tanto mais que o projecto a oispensou, e muito bem,
no art. 6° em relação aos maiores. Por isso:

Supprimam-se as palavras - de ambos os sexos:

ART. 6°

A regra geral de serem relativamente incapazes.
as mulheres casadas durante a sociedade conjugal, não.

. póde fugir ás excepções da parte especial. E' superflua;
portanto, a declaração, que póde ser inconveniente,

- Supprimam-se as palavras: - com as restri
cções, etc. - até o fim.

ART. 9°

Na jurisprudencia patria tem provocado contro-'
versia o modo de determinar o momento do inicio da
maioridade, apesar do enunciado da lei de 31 de
outubro de 1831, que falIa em 21 annos completos,
como a Ord. L. 1°, tit. 88, § 27, fallava em 25 annos.
perfeitos. Conheço arestos divergindo quanto ao modo
pratico de calcular os 21 annos, completos!... Querem
uns que, terminado o 20° anno de existencia e tendo,
portanto, a pessoa 21 annos, torne-se maior; outros,
porém, entendem, e muito bem, que é indispensave]
iniciar o 22° anno de existcncia. Esta ultima inter
pretação é a legal. Assim, quem fór nascido a 1 de
janeiro de 1890, será maior ao iniciar o dia 1 de
janeiro de 1911, porque só então terá vivido 21 annos
inteiros ou completos, do seguinte modo.

\

95- 96;
lfO

900 - 901;
re-

905 - 906;
21°

9fO - 9ft.

\lf - 92;

7°
96 - 97;

rs-
901- 902;

17°
~907;

3°
92 - 93;

8°
97 -- 98 ;

f3°
902 - 903;

18°
907 - 908;

4°
93 - 94;

9°
98 - 99;

14°
903 - 904;

19°
908:- 909;

94 - 95;

10°
99- 900-

r

f5"
904---905--:

r
20°

909 - 910;'
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A primeira opinião, erronea a meu ver, deduz ar
gumentos, entre outras fontes, do aviso de 8 de janeiro de
1856, que, baseado naquella citada lei, diz que o orphão
deve ser tido por emancipado ATTINGINDO á idade de 21
annos /\ - e auinçi«, dizem os interpretes, não é - com
pletar. Mas a lei, que não é aviso - falla em completar;
e isto basta para solver a duvida.

Mas a questão recrudesce, quando se cogita da
emancipação por supplemento, caso em que a Ordenação
falIa em CHEGAR aos 20 annos ou a 18, conforme o sexo.
C. DE CARVALHO, NOVA Cons., art. 97, claramente explica:
- Entende-se - diz elle, que tem chegado a essa idade
o que tem 19 ou 17 annos perfeitos e cumpridos, con
forme o sexo.

O projecto acaba com o motivo de incerteza e muito
judiciosamente equipara o modo de contar os annos para
ambos os casos: firmando o principio de que os 21.
annos para maioridade e os 18 para o supplemento de- .
verão ser completos, acabados)' alterada, portanto, a
doutrina exposta na citada Nova Consolidação, art. 97.

Applaudo, outrosim, a uniformização da idade,
para ambos os sexos, no caso de sllpplemento.·

CAPITULO III

Divide-se este capitulo em 5 secções, cuja distri
buição não me parece lógica. A 1. a devera ser, como
eífectivamente é, destinada ás disposições geraes, isto é,
ás regras invariáveis e communs á todas ás pessoas ju
ridicas. Algumas dessas regras, porém, estão esparsas
em outras secções - como opportunamente veremos.
. Na secção 1. a são, como é natural, divididas e apre
sentadas as pessoas juridicas, como sendo de direito pu
blico e de direito privado.

Depois disso, deveria o projecto estabelecer os prin
cipios básicos sobre aquellas pessoas, de direito publico.
Entretanto, só na ultima secção vão ser encontrados taes
princípios, no art. 42. Parece, pois, de melhor methodo
transpor a matéria do art. 42 para a secção 1. n, tanto
mais que outra cousa esse artigo não encerra sinão ge
neralidades concernentes ás pessoas jurídicas de direito
publico.

Em seguida, deveria considerar a2n classe de pes
soas, as de direito privado, estabelecendo, antes de tudo,



- 780-

o registro civil, que, segundo o art. 20, é condição vital
a taes pessoas.

Finalmente, viriam a actual secção II - ( das so
ciedades civis com personalidade juridica ) - e, por
ultimo, a actual secção, III - ( Das fundações ).

Nem de pouca ímportancia pareçam estes detalhes,
que influem, pela esthetica, na melhor e mais prompta
intelligencia do direito.

Quanto ao methodo do capitulo, proponho que:
Emendas ao 1°) - Depois do art. 19, seja callocado o assumpto

Capo III do actual art. 42.
2°) - A actual secção IV - do Registro Civil-

passará a ser a II do Codigo. .
3°) - As actuaes secçõesII elllpassarão a ser as 1I1

e IV.

Emendas
art. 18

ART. 18,LETTRA a)
Acceito a advertencia do conselheiro Duarte de

Azevedo:
«deuer-se-ha indicar a Nação Brasileira pela sua deno
minação propria - ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, FE

DERAÇÃO DOS ESTADOS DO BRASIL».

Prefiro a ultima, de que usa aproprio projecto na
lettra b deste mesmo artigo. O vocabulo «aggregado »,
que tanto é substantivo como póde ser adjectivo, carece
de certa euphonia no texto e é desusado no nosso direito
constitucional para significar a idéa que ora se pretende.

E' inutil e supérfluo, a meu ver, o esclarecimento
de ser a Nação - unidade nacional. Assim:

ao 1°)- Substituam-se as palavras -- «o aggregado»
- pelas - a Federação dos Estados do Brasil.

2°) - Supprimam-se as palavras - « considerado
como unidade nacional. »

ART. 20

Emendas ao
art. 20

ia) - Em vez de - «e as sociedades commerciaes»
- diga-se - bem como as sociedades mercantis.

2") - Depois da palavra - «obseroadas», accres
cente-se -' quanto a estas.

ART. 21

o velho mestre, conselheiro Duarte de Azevedo,
espirito admiravel de lucidez, experiênte, politico é pa-



- 781 -

triota, escreveu: « E' de SUMMA INCONVENIENCIA a con
cessão pa?'a possuírem immooeis no Brasil ás pessoas
de direito publico estrançeiras. A exposição de motivos
indica o perigo dessa concessão, que pôde dar oriqem
a con(lictos e ameaça?' a integridade do territorio 'na
cional. )) Estou de pleno accordo com as cautelosas
palavras supra, de incontestavel prudencia, em que se
vislumbra quiçá uma... prophecia,

Adepto-as e subscrevo-as de coração, não obstante
o liberalismo com que me presumo, liberalismo que
me levou a acceder á réplica brilhante pelo erudito
DI' . Clovis, opposta ás judiciosas observações do
Dr. Coelho Rodrigues, sobre o art. 41 do titulo preli
minar. E' que neste tratava-se de fiança ás custas,
abolindo-a mesmo para o estrangeiro; ao passo que
presentemente - no art. 21 - outras e mais graves
poderão ser as consequencias que considero vitaes
(sinão fataes ...) á integridade da patria.

E' certo que o projecto faz depender a acquisição
de immoveis pelas nações estrangeiras de « prévia
autorização do Governo Federal :» Mas, com a
devida venia o digo, absolutamente não resguardará
aquillo que devemos e precisamos de amorosamente
precaver.

Peço licença para não desenvolver justificações es
criptas nesta questão delicada e importantíssima sob
todos os seus aspectos. Todavia, não farei mal lembrando
que sufficiente será uma só concessão por parte de
cada governo federal, ou antes de cada politica, para
que possamos, entristecidos, contemplar neste vasto e
seductor território brasileiro - varias bandeiras es
trangeiras a tremular altivamente! ...

Quando muito (mas ainda assim eu seria um ven
cido ) faça-se depender de prévia autorização do Con
gresso Nacional, a cuja innegavel soberania não se po
deria juridicamente recusar semelhante faculdade. O
meu voto, sem restricções, firmado na mais profunda
das convicções, é que: .

1°) - SUPPRIMA-SE o ART. 21.
2°) - COuIO PARAGRAPHO UNICO DO ART. 20, DIGA-SE:

-- As pessoas [uridicas estrançeiras de direito privado,
para terem. no Brasil estabelecimento, agencia ou
succursal que as represente e serem equiparadas ás
nacionaes, se deoerâo subordinar ás leis e tribunaes
brasileiros.

Emendas ao
art. 21
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ART. 23

Pois que da autorização depende a constituição
da sociedade, escusado será dizer que aquella deve ser
«prévia; » ,

Por isso:
- Supprima-se a palavra - «prévia. »

ART. 24

« Orqanizadas como pessoas juridicas » é redun
dancia que pode causar confusões. Pois de outro
modo não serão sociedades comprehensiveis na epi
graphe da secção. O Cod. Civ. Argentino, art. 10, con
firma o exposto, e até colloca a materia entre as
disposições geraes,

A segunda parte do artigo é inutil. Sociedade sem
personalidade jurídica só poderá ser o contracto cha
mado de sociedade, tratado nos arts. 1.585 e seguintes,
da parte especial, que não se confunde com a figura
juridica de que se occupa a presente secção.

Proponho que :
1°) - seja collocada a materia do actual art. 24

como primeiro artigo da respectiva secção, isto é, no
Iogar que ora occupa o art. 23.

2°) - Seja assim redigido: - « As sociedades serão
consideradas como pessoas inteiramente distinctas das
pessoas de seus membros.

3°) - Snpprimam-se as outras palavras do artigo.

ART. 25

« Directores ou ge7'entes », como notou o conse
lheiro Duarte de Azevedo, é phrase que suggere du
vidas. A disjunctiva - ou - exprime a qualidade dos
directores, ou indica pessoas diversas? Ha sociedades
que tendo directores, tambem servem-se de gerentes e,
ás vezes, ainda de administradores. São, pois, tres idéas
diversas. '

Directores, isto é, o pessoal superior, a superinten
dencia, existem sempre, embora com o nome de ge
rentes ou outros. Prefira-se, conseguintemente aquella
primeira expressão.

Mas esta .disposição é geral; convem a todas as
. pessoas jurídicas e está reproduzida no art. 30, ultima

\
(
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-alinea. Uniformizada c transposta para a secção I melhor
seria. Assim, seja collocado na 'secção I, assim redigido
-o artigo.

As PESSOAS JUlUDICAS SERÃO,REPRESENTADAS ACTlVA

'E PASSIVA,IENTE NOS ACTOS ,TUDlCIAES E EXTRAJUDICIAES

PELOS SEUS DIRECTORES, SI OS ESTATUTOS NÃO ESPICIFI

'CAREM OUTROS REPRESENTANTES, PODENDO ESTES NOMEAR

,PROCURADOUES.

ART. 30

Si, no dizer do -projecto, a dotação « DEVE» ser
feita pelo instituidor « NO ACTO CONSTITUTIVO da fun
dação », é licito concluir que somente em vida· do
instituidor poder-se-ha constituir a fundação. Isso,
porém, não é o pensamento do projecto, como se depre
hende do art. 31 in-fine.

Para que explicar que o instituidor póde ser
« pessoa natural ou juridica »,pois que nenhuma du
vida é possivel a tal respeito?

« Deve clla ser gerida e representada,» Ella, fun
<fação ou dotação? lia obscuridade na linguagem.

Exigir, como o projecto, a declaração por parte
do instituidor quanto ao moelo de ser gerida e até
representada a fundação é crear motivos ele serios
embaraços ás vezes insuperaveis na pratica. Mais razo
avel será facultar essa declaração.

O segundo período contém disposição geral,
commum a todas as pessoas j uridicas e já expressa no
art. 25, o qual, pela respectiva emenda que propus,
passará para a secção I, que lhe é mais apropriada.

Pelo exposto, proponho que:
10 ) - Redija-se o artigo assim: - O instituidor

de fundações lhes deverá fazer, por escriptura publica,'
ou acto de ultima vontade, dotação especial de bens
livres, especificando o fim a que se deverá destinar a
fundação; e 'declarando, se quiser, o modo de ser ella
administrada.

20 ) - Supprima-se o segundo periodo : -r-r- A [un
dação é representada . . . etc,»

ART. 31

Já ficou expresso, na emenda ao artigo anterior,
com maior simplicidade e menos palavras, que a
fundação só póde ser constituída por escriptura publica
ou por acto de ultima vontade. -

Emenda ao
art. 25

Emenda ao
art. 30
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Para que dizer, superfluamente: « estando o ins
tituidor na liore disposição e administração de seus
bens? II

Ningum duvidará ( segundo os principias em outro
lagar estatuidos) que o incapaz tenha a faculdade de
doar. Já estando o caso regulado:

-SUPPRlMA-SE o ARTIGO.

ART. 32

Substitua-se pelo seguinte:

« QUANDO FOREM INSUFFICIENTES PARA A CONSTITUIÇÃO

DA FUNDAÇÃO, OS BENS DOADOS SERÃO TRANSFORMADOS· Eili

TITULOS DA DIVIDA PUBLICA, SI OUTRA COUSA NÃO DETER

lIIINAR O INSTITUIDOR, ATÉ QUE, AUGlI1ENTADOS PELOS RENDI

:ilfENTOS ACCUlHULADOS OU POR NOVAS DOTAÇÕES, CONSTITUAM

O CAPITAL NECESSARIO ÁQUELLE FIM. ))

ART. 33

o modo de dizer deste artigo póde ser com van
tagem modificado, e completado o seu assumpto, que
tambem se encontra no ultimo periodo do art. 34.

Proponho que:
Seja redigido do modo seguinte:
« No DISTRICTO FEDERAL E EM CADA U1\1 DOS ESTADOS

ONDE EXERCERElI1 A SUA ACTIVIDADE, AS FUNDAÇÕES FICARÃO

SOB A INSPECÇÃO DO lIIINISTERIO PUBLICO, COllIPETINDO A

ESTE A PRÉVIA APPROVAÇÃO DOS ESTATUTOS, QUE SERÃO OR

GANIZADOS PELAS PESSOAS ENCARREGADAS DA APPLICAÇÃO

DO PATRIMONIO. QUANDO NEGADA, A REFERIDA APPROVAÇÃO

PODERÁ SER SUPPRIDA PELO JUIZ COlI1PETENTE, COM OS RE

CURSOS LEGAES. ))

AIlT. 34

Sobre esta matéria já providenciaram os artigos
anteriores e respectivas emendas.

SUPPRIMA-SE o ART. 34.

ART. 42

Importante questão envolve este artigo - a' res
ponsabilidade do Estado pelo damno causado por actos
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íllicitos de seus funccionarios no exercício das respe
ctivas attribuíçõcs.

O projecto adepta o systema de CHIRONI (La Colpa
Contl'attuale),~ qual o da responsabilidade do Estado,
considerado como mandante, pelo damno causado pOI"

seus funccionarios publicos, como manclatarios ou com
missarios, pelos actos que constituem o exercicio das
suas attribuições, se a lei não lhes attribuir a exclusiva
responsabilidade pessóal. . '

Excluida fica, assim, a obrigação do Estado nos
casos: a) de exorbitancia de mandato e abuso de poder;
ó) de exacto cumprimento dos deveres legaes, embora
dahi resulte o damno; e c) quando a lei tiver isentado
o Estado de responsabilidade.

O dizer do art. 42, no primitivo projecto do Dr,
Clovis Bevilaqua, me parecia mais claro do que o do
projecto revisto. Todavia, mesmo naqnelle, penso ser
conveniente alguma modificação, que melhor esclareça.
Assim, o n . 2 apenas repete, por palavras diversas,
a these larga e sufficiente do ,fi. 1. E éI. permanencia
dessa segunda regra, falIando em direito privado, póde
causar ambiguidades.

Proponho que :
Ao artigo, depois da palavra - representantes-e

accrescentem-se - « QUANDO ESTES AGIREM NO EXERCICIO

DAS RESPECTIVAS FUNCÇÕES; SALVO SE A' LEI ATTRIBUIR

:eXCLUSIVAl\IENTE A ELLES TODA A RESPONSABILIDADE».

Supprimam-se OS ns. 10 e 20
•

DOMICILIO CIVIL

Não vejo razão para distinguir as disposições gemes
das especiaes, quanto ao domicilio. Especiaes, porque
G em relação ao que?

O projecto primitivo continha disposições de pro
cesso, impróprias de um codigo civil, como por exemplo
a do art. U: - Se a pessoa constina» em ioçares dil
ferentes centros fixos de actividade ou tiuer a resi
dencia habitual em um, e o 'centro de occupações em
outro, poderá em qualquer deiles SER ACCIONADA. Mas,
ao menos, era claro desde a primeira leitura. A iIlustre
Commissão Revisora, querendo evitar aquelle incon
veniente, alterou a idéa do artigo e substituiu a phrase
« SERA' ACCIONADA» pela - « será havida por domi
ciliada em qualquer desses laçares», Mas, a meu ver,

c. c.- Vol. H

Emenda ao
art. 4~

50



Emenda ao
m e thodo
do Titulo
11

Emenda' ao
art. 43

. - 786 -

peiorou, porque' faz suppôr uma só pessoa tendo a « séd«
dos seus negocios em loqares ditferentes I), como> se
fosse admissivel um logar PRINCIPAL em logares DIF"

.FERENTES !... A séde só pódeser uma, razão pela qual
oCodigo Italiano, art. 16,. diz: -séde principal. O Co-
digo Francez diz -r-r-pl'incipal estabelecimento. . .'
; . E nem por isso deixou de ter alcance s6mente
processual o disposto no actual art. U; com a des
vantagem da obscuridade consistente em mais de um d0
micilio para uma só pessoa,em contradicção com o art. 43.

O verdadeiro é, como fazem todos os codigos, es
tabelecer unicamente principios geraes sobre o domi
cilio, pois que de outra cousa não deve o Codigo. Civil
se occupar; deixando para as leis de processo as
modalidades do direito formal. O Codigo Civil só deve
dizer o que é o domicilio pará o exercício dos Direitos
Civis, sem cogitar do eaercicio das acções . ' .

.Penso que o Titulo II não deve ser dividido em
capitulos; e, antes, inscrevendo-se como está, deverá
consignar apenas as disposições de caracter geral do

.seguinte modo: . .

1°)- Supprimam-se do Titulo 2° as dívisões : « Ca
pitulo I e Capitulo II»; bem como.as epigraphes-

(I Disposições-çeraês e Disposições espeeiaes», .

ART. 43

Depoisda palavra: «onde» accrescente-se: - «ella».
E depois de: « definitivo» accrescente-se : - a .

ART. 44

.r

!

Emenda ao.
art. 44

Emenda aos
arts. 45.e
46

Redija-se :,
SE, PORÉM, A PESSOA NATURAL TIVER DIVERSAS RESI

DENCIAS, ONDE VIVA ALTERNADAMENTE, OU TIVER DIFFE
RENTES CENTROS DE OCCUPAÇÕES HABITUAES, QUALQUER

DAQUELL!S OU DESTES SERA' CONSIDERADO cOJ\oJO SEU noxt

CiLIO.

ARTS. 45 E 46

Redijam-se em um só, do seguinte modo:
SERA' DOMICILIO DA PESSOA NATURAL QUE NÃO TIVER

NENHUMA RESIDENCIA HABITUAL, OU DA QUE EMPREGUE A

SUA VIDA EM VIAGENS SEM TER UM PONTO CENTRAL DE

NEGOCIOS, o LOGAR ONDE FÓR ELLA ENCONTRADA.
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ART. 47

1. 0) - Substituam-se as palavras: « ACOllfPANHADA
DA INTENÇÃO» - pelas seguintes:

- com intenção manifesta.
;20) No paragrapho unico, em vez de: « deve ser

feita pelas» diga-se: - resultará das.
Em vez de: « da pessoa mudada» diga-se:

leitas pela pessoa. .
3°) Em vez de «pâde presumir-se a intenção pelo»

diga-se : resultará do.
4°) Em vez de: « e pelas », diga-se:-e das ..

ART. 50

1.°- Em vez de: « não sendo estas» diga-se
salvo se estas forem.

2° - Accrescente-se: - No caso destas ultimas,
os respectivos funccionarios conservam o domicilio ha
bitual anterior.

PARAGRAPHO UNICO

Já ficou providenciada na emenda anterior a pri
meira idéa deste paragrapho, Quanto á ultima, isto é,
a manifestação do animo de mudar, basta o disposto no
art. 47, que é a regra não contrariada pelo art. 50.
Por isso:

Supprima-se o paraçrapho unico do art. 50.

Emendas ao
art. 47

Emendas ao
art. 50

Emenda ao
paragrapho
u n i c o do
art. 50

ART. 54

Só encerra materia de direito processual, além de Emenda ao
ser superfluo e confuso. art. 54

Supprima-se o art. 54.

ART. 56

Redija-se assim:
Nos CONTRACTOS ESCRIPTOS PODERÃO AS PROPRIAS

PARTES EXPRESSAMENTE DESIGNAR DOllUCILIO ESPECIAL, ·NO
QUAL SEJAM EXERCITADOS E CUMPRIDOS POR ELLAS DIREI
TOS E OBRIGAÇÕES ESPECIFICADOS.

Emenda ao
art. 56
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ART... (onde convier')

Accrescente-se um artigo; dizendo:
« As pessoas naturaes empreqadas em ser'viços do-

.mestico, industr'ial ou aqricola terão por domicilio o
mesmo daquelles a quem habitualmente servirem, ou
com quem se acharem, uma vez que residam na mesma
habitação. »

(Esta redacção é a de T. de Freitas, Esboço, art.
176, § 2°, e me parece boa.)

LIVRO SEGUNDO

DAS COUSAS

ART. 57

Não sei porque a illustre Commissão Revisora não
concordou com o parecer do Sr. Conselheiro Duarte de
Azevedo: - «parece (disse elie em face da redacção
deste artigo) que cada uma das partes integrantes do
solo, como a superficie, o sub-solo e a altura são cousas
diversas do solo. Melhor; seria dizer como o Sr. T. de
Freitas no art. 396 do Esboço,» .

E o illustre Dr. Torres Netto, acceitando essa cri
tica, pergunta com razão: ( Não fica parecendo que a
super'ficie, o sub-solo, etc., são partes distinctas do solo'l»

Realmente parece em fundo impêccavel a definição
de T. de Freitas, com pequenas modificações que eu
adoptaria de preferencia a qualquer outra.

No primeiro typo de immoveis eu consignaria s6
mente o solo, que o é por excellencia e sómente pela
natureza.

Não fallaria em ( minas», como faz o projecto,
porque comprehendem-se elIas no proprio solo ou como
fructos naturaes delIe.

No typo segundo, consideraria es-aroores e res
pectivos [ructos pendentes, immoveis por natureza, mas
nem sempre exclusivamente por ella, pois a acção do
homem é indispensavel á existencia das arvores plan
tadas.

No 3° typo, finalmente, eu não fallaria, como o
projecto, em ( o que se acha fixado no immovel», que
me parece idem per idem. .
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Proponho o seguinte:
Ao n. 1°:
- « O SOLO, ISTO É, O AGGREGADO DAS PARTES NA

TURAES, SOLIDAS E FLUIDAS, QUE FORMAM A SUA SU
PERFICIE, PROFUNDIDADE E ALTURA PERPENDICULARES. »

- Accrescente-se como no I).. 2°:
« As ARVORES E RESPECTIVOS FRUCTOS, EMQUANTO

PENDENTES. »
Ao n. 2° do projecto:
- TUDO QUANTO FÔR PELO HOMEM ENCORPORADO

PERMANENTEMENTE AS SOLO, DE MODO A NÃO PODER SER

DELLE RETIRADA SEl\I DESTRUIÇÃO, FRACTURA OU MODI
Ij'ICAÇÃO, TAES COMO: A SEMENTE LANÇADA NA TERRA, OS
PREDIOS E CONSTRUCÇÕES. »

Ao n. 3°:
« TUDO QUANTO NO IMMOVEL O PROPRIETARIO MAN

'l'lVER PROPOSITALMENTE DESTINADO Á EXPLORAÇÃO IN

DUSTRIAL, EMBELLEZAMENTO OU COMMODIDADE.

ART. 59

Em vez de: - « immobilisado corno accessorios »
diga-se: - de que trata o n. 3° do art. 57.

(Este n. 3° do art. 57..,..- terá outra numeração, se
approvadas algumas das emendas supra.)

ART. 61

Em vez de: « - que podem ser transportados de
um. logar para outropor (orça propria ou estranha»,
- diga-se: - susceptioeis de movimento proprio ou de
transportaçâo por [orça alheia.

Taes são as observações que me é- dado registrar
no limitado prazo legal, hoje findo, para a entrega dos
pareceres. Outras poderei apresentar durante a re
spectiva discussão no seio da propria Commissão. A
minha insufficiencia e a escassez do tempo, aggravada
por serviços diversos e inadiaveis da Camara, não per
mittiram elevar este modesto-trabalho á altura da im
portancia e difficuldade do assumpto.

Desculpas ao humilde relator.
Sala da Commissão Especial, 14 de setembro de

1901. - Azevedo Marques.

Emenda ao
n. 1° do
a r t. 57

Emenda
additiva

Emenda ao
n, 2° do
art. 57

Emenda ao
n. 3° do
a rt . 51

Emenda ao
a?' t. 59

Emenda ao
a r t. 61

o
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11

Parecer do Sr. Frederico BOl~ges

Parte Geral - Livro I:n::n::

TITULO I

FACTOS JURIDICOS

Approvado O plano geral do projecto do Codigo Civil, por voto
unanime da Commissão Especial, não nos cumpre sinão registrar esse
voto, sem renovar esta questão da divisão, ordem e classificação das
matérias do Codigo, por mais importante que pareça, por isso que, ao
menos no seio da Commissão, deve ser considerada questão ven
cida.

O Livro Terceiro do projecto inscrevia-se - « Da acquisição,
conservação e extincção de direitos»; a Commissão, porém, em sua
ultima reunião de 21 de agosto, depois de luminosa discussão entre o
autor do projecto, o Dr. Coelho Rodrigues e o relator do parecer sobre
o plano geral do Codigo, adoptou a emenda subscripta pelos tres illus
trados preopinantes, que substituia aquella epigraphe pela de- Factos
Juridicos .

Será essa inscripção a mais racional e adequada ás matérias con
stantes do Livro Terceiro da Parte Geral? Seria ponto interessante a
ventilar, si aCommissão não tivesse resolvido definitivamente.

Queremos crer, entretanto, que o assumpto não escapará á dis
cussão geral do projecto, para prevalecer a inscripção como no pro
jecto primitivo - Do nascimento e extincçâa dos direitos, inspirado
em Savigny, ou a da Commissão revisora-Da açquisiçâo, C01ISer
nação e extincção dos direitos, de accôrdo com Teixeira de Freitas,

Qualquer dessas fôrmas, por sua clareza e precisão, nos parece
preferivel á de - Factos Juridicos, por demais vaga e indeter
minada.

Abre o Livro Terceiro da Parte Geral o Capitulo I sob 11 epigra
phe - « Disposições geraes )) - em que se dá a definição de acto juri
dico e se estabelecem as condições para StH). validade. Seguem-se
regras sobre a incapacidade do agente, e quem deve represental-o ,
quando absolutamente incapaz.
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Consoante com seu voto, substituindo a epigraphe do Livro Ter
ceiro do projecto, a Commissão Especial approvou a emenda do illustre
relator do parecer sobre o plano geral do Codigo, passando toda a ma
teria comprehendida entre os arts. 183 a 189, inclusive, a fazer parte
do Capitulo I do mesmo Livro Terceiro da Parte Geral, intitulado
« Disposições geraes ».

Esses artigos estatuem regras geraes relativas ao modo de acqni
sição, conservação, defesa e extincção dos direitos.

Mas, supprímida a inscripção do Livro Terceiro do projecto
Da acquisição, conservação e extincção dos direitos, e substituida pela
forma geral- Factos juridicos, cessou a razão de ser desses titulos,
capitulos e epigraphes especiaes, subordinados todos ao Titulo I, Ca
pitulo I « Disposições Geraes » .

No Capitulo II do Livro Terceiro o projecto trata do que de
nomina - Defeitos dos actos juridicos, enumerando os vicios da von
tade, e separando-os em duas secções : na 1", assignala os vícios por
erro ou ignorancia, dólo e coacção ; na 2", os defeitos resultantes da
simulação e da fraude contra credores.

Esta parte do projecto foi em quasi sua totalidade poupada pela
critica. Apenas o illustre Sr. Dr. Torres Netto, no Instituto da Ordem
dos Advogados, a quem coube, naquella associação, a apreciação sobre
a Parte Geral do Projecto do Codigo Civil, se pronunciou vehemente
mente contra o que elle considera deficiencia no estudo dos actos juri
dicos e dos actos ilIicitos, parecendo-lhe injustificavel a epigraphe
Defeitos dos actos [uridicos .

Parece-nos que o eminente mestre não tem muita razão para a sua
censura. O acto jurídico, como tal verdadeiramente considerado, póde
ser annullado, verificado algum dos vicios do consentimento, como o
erro, o dolo e a violencia; não havendo, pois, impropriedade em di
zer-se - Defeitos dos actos juridicos . E quanto á deficiencia do pro
jecto em relação aos actos juridicos e aos actos ilIicitos, não são pro
cedentes as observações do illustrado critico, porquanto maior desen
volvimento não seria proprio na parte geral do projecto ,

Foi o mesmo illustré mestre que escreveu estas palavras, que
são uma resposta á sua censura: « não se perca de vista que a parte
geral só deve encerrar o que é de applicação commum ; pel~ que,
quando se tiver de regular este ou aquelle acto, estude-se o erro
essencial em relação ao mesmo acto, sendo feita applicação do
que lhe possa ser peculiar. Ora, isso só se póde fazer na parte
especial» .

Sobre o erro, o Sr. Deputado Julio dos Santos apresenta uma
emenda substitutiva dos arts. 102 e 103, que, aproveitando a idéa do
projecto, parece dar á mesma melhor fórma ,
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E' esta a emenda:
« O erro, que determina o consentimento, póde referir-se á na

tureza do acto jurídico, ao motivo, á pessoa ou objecto e .ao direito, e
o annulla sempre que fór substancial.

E' erro substancial o que tiver sido o determinante do acto ou a
sua condição, e sem o qual esta não se teria realizado. »

. Desapparece por esta forma a phrase- fim visadopelo declarante,
que se lê no art.103 do projecto, e que oSr. Torres Netto acha que nada
tem de elegante, não sé coadunando com a linguagem de um Cocligo ..

Propõe o Sr. Julio dos Santos que se elimine o art. 107, sem du
. vida por considerar, como o Dr. Torres Netto em suas observações, que,
dada a falsidade na causa, ha antes simulação do que erro, convindo
distinguir essas figuras difíerentes de direito.

Não descobrimos inconveniente na suppressão proposta.

Em referencia ao dolo, de que se occupa o projecto nos arts. 109
a 114, quasi nenhuma alteração-foi lembrada pela critica, observando
o Dr. Torres Netto não elar o projecto idéa exacta do que seja dolo,
o que julgamos elispensavel, porquanto na opinião autorisada dos
mestres, um Codigo eleveevitar quanto possível as definições. O exemplo
de Teixeira de Freitas, definindo - dolo e acção dolosa, não deve consti
tuir regra, por isso que o esboço do eminente jurisconsulto pátrio não é
propriamente um projecto de Codigo Civil, e antes um livro de doutrina.

Ao art. 111 lembra o illustre Sr. conselheiro Duarte de Azevedo
a conveniencia de resalvar a prova em contrario, em favor do que
obtem a garantia eque póde estar de boa fé.

Em suas observações, o Dr. Torres Netto, segundo o Esboço de
Teixeira de Freitas, considera preferivel ao disposto no art. 113 do
Projecto esta fórma:

« O dolo commettido por qualquer representante voluntario ou
necessario de uma das partes reputar-se-na como commettido por seus
representados, para o effeito sómente da responsabilidade civil destes
até a concurrente quantia do proveito que tiveram. »

Não encerra esta substituição, porém, o mesmo pensamento con
tido no art. 113 do projecto, que dá ao representado- acção regressiva
contra o representante doloso.

. Como complemento necessario ao que o projecto dispõe sobre dolo,
suggerimos que se addite esta disposição, que, nos parece, será de
.grande e incontestável utilidade na pratica:

« O dolo não se presume, mas póde ser provado por qualquer
meio de prova, inclusive presumpções, e o juiz não estará adstricto ás
regras para julgal-o, senão á sã consciencia , »
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A respeito da coacção, o projecto, pôde-se dizer, não soffreu cri
tica.

Apenas o Sr. Deputado Julio dos Santos propõe a substituição da
disposição do art. 115 por esta:

« A coacção para viciar a vontade deve ser injusta e tal que ins
pire ao paciente receio fundado de damno imminente á sua pessoa ou
amigo intimo, ou á família ou a seus bens, relativamente considera
vel para o paciente e deve ter sido a causa efficiente do acto . »

A disposição do projecto é mais clara, porém, e mais concisa.
A commissão da Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, em

seu parecer, não julga conveniente a especificação da suggestão hy
pnotica entre os meios de coacção, parecendo-lhe mais acertado con
servar a generalidade da these constante do citado art. 115.

Pensamos de accordo com a illustre Commissão da Faculdade
Livre do Direito; a especificação em taes casos é quasi sempre causa
de duvidas e erros sensiveis ,

Na Secção II do Capitulo lI, o projecto se occupa da simulação
e da fraude nos actos juridicos. .

O Sr. Deputado Julio dos Santos propõe que em vez de Outros
defeitos, como se inscreve esta 2a secção, se diga - Outros vicios.

Méra questão de palavras sem valor, desde que umas e outras,
sem inconveniente apreciável, exprimem o mesmo pensamento.

Igualmente propõe o mesmo Deputado que o sub-titulo da refe
rida secção - Simulação, seja substituido por este - COZlSa illicita,
falsa simulação. .

Não vemos razão para essa substituição, quando a regra a pre
valecer, tratando-se de titulos, inscripções e epigraphes, deve ser os
dos mais simples e breves.

A esta secção propõe ainda o.mesmo Deputado que se accrescente
este artigo:

« O acto juridico é tambem annullavel, quando for determinado
por falsa causa ou por causa illicita ,

« Uma causa é illicita, quando contraria á lei, aos bons costumes
ou á ordem publica.

Cremos não haver necessidade desse accrescimo, certo como é
que o projecto, nas diversas disposições sobre a simulação dos actos
jurídicos, não deixou de comprehender a especie a que se refere a
emenda additiva .

Na parte referente á fraude, nota o Dr. Torres Netto que o pro
jecto começa por um caso particular, quando devia, antes de tudo,
definir a fraude, para depois, estabelecidas as regras, dispor sobre a
acção que compete ao credor, acção revocatoria, cumprindo então
declarar que só tem logar a mesma acção quando ha o prejuízo
(eventus damni) acompanhado da intenção fraudulenta (consilium
fl'audis).
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Se não ha prejuizo, embora haja má fé, accrescentao i1lustre mes
tre, a acção não procede; assim como não procede, so ha má fé sem
F~ubo. .

Mas isso é pura doutrina, que não quadraria nos moldes de um
Codigo.

Ao art. 127 propõe o Sr. Julio dos Santos que se accrescente á
presumpção de má fé, esta:' .

« c) quando o devedor é accionado por um ou mais credores por
titulos vencidos. »

Não descobrimos a relação entre esta presumpção e as menciona
das no projecto, assim como não alcançamos bem a má fé que possa
caracterisar esse acto.

Ao § 2° do art. 132 o mesmo Deputado manda accrescentar á
palavra - divida - as palavras ~ mais onerosa.

Tambem não vemos motivo plausivel para essa restricção .

No Capitulo III, o projecto trata das modalidades dos actos juridi
cos, isto é, condições, termos e encargos.

O ilIustre Sr. Dr. Torres Netto censura o projecto, porque distin
gue a condição impossível juridicamente da 'materialmente imposs i
vel; assim como acha que o projecto não foi feliz, quando equiparo u
as duas condições- impossivel affírmativa e impossivel negativa.

Basta ler, porém, a disposição arguida, para se veri ficar como
ella é plenamente acceitavel por sua clareza, precisão e exactidão
juridica.

Maior valor não nos parece ter a censura do illustre mestre quanto
aos termos e aos encargos.

Em relação aos primeiros, não é exacto que o projecto s6 se re
fira ao inicial; e o proprio Dr, Torres Netto o confessa quando diz que
tudo quanto dispõe o mesmo projecto sobre o termo não passa dos
arts 141 e 142, inspirados no Codigo Allemão, que, como faz ver o
illustrado mestre; refere-se ao termo inicial, termo primordial ou sus
pensivo; e ao extinctivo ou resolutivo, tal como o projecto no art. 143,
que dispõe claramente nestes termos:

« Ao termo inicial applicam-se as disposições dos arts. 140 e 1M, .' ,,i

referentes á condição suspensiva e ao final, a do art. 138, relativa á
condiçâo resoiutioa , »

Em relação aos encargos, nos parece tambem que não procede a
duvida levantada pelo Dr. Torres Netto, isto é, se o encargo consis
tente em um facto impossível ou contrario ao bons costumes vale como
acto juridico.

E) evidente que prevalecem li. respeito os principios geraes de di
r~ito e as regras estatuídas sobre as condições.
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Da fórma dos actos jurídicos e sua prova - é a rnateria do Capi
tulo IV.

Sobre esta parte, que, a nosso ver, prima pelo methodo, oppoz o
Dr. Torres Netto observações geraes, opinando pela preferencia do pro
jecto Felicio quanto aos meios da prova.

Não achamos fundamento para essa preferencia, havendo o pro
jecto satisfeito as exigencias mais rigorosas acerca da fórma dos actos
jurídicos e sua prova.

Este capitulo, pois, é plenamente acceitavel com pequenas e pouco
sensiveís modificações, como, por exemplo, a que propomos, para
ser additada ao n. 2 do art. 155:

« de valor excedente de 500$, embora o adquirente seja pessoa
jurídica, e o immovel seja incorporado ao capital da sociedade. »

Dispensa justificação a necessidade desse additamento, que virá
cohibir abusos innumeros e evitar prejuizos á Fazenda Nacional.

O SI' Deputado Julio dos Santos apresenta duas emendas ao
art. 156, uma substitutiva da 2a parte do mesmo artigo, outra addi
tiva , E' preferível a exposição da matéria como se acha no projecto ,

Omesmo digno Deputado propõe que se accrescente ao art. 157,
que trata dos meios de prova, o seguinte: ,

« Quaesquer presumpções ou o depoimento de uma só testemunha
terão apenas o valor de principio de prova.»

Não achamos inconveniente. algum em adoptar-se essa emenda,
supprimindo-se, porém, o art , 161, que dispõe que « em nenhum caso
considerar-se-ha prova sufllciente o testemunho de uma só pessoa.»

Sobre a prova testemunhal, occorre-nos apresentar também uma
pequena modificação ao art. 163, e é: Em vez de dizer-se « podem
ser recusados como testemunhas», diga-se « poderão servir apenas
como testemunhas informantes:

« 1 . o O que tiver interesse notodo no objecto do litígio ou fór
ascendente, descendente ou collateral, etc.»

São de simples intuição os fundamentos da alteração proposta.
Não basta a allegação de qualquer interesse justificado ou não,

para determinar a recusação de uma testemunha; e do mesmo
modo, ou pela mesma razão, que se exclue, ou que se acceita pu
ramente, como informação, o testemunho do ascendente, deve-se pro
ceder em relação ao descendente. Aonde a mesma razão, a mesma
disposição.

As nullidades dos actos juridicos constituem o objecto do Capi
tulo V, e o projecto as expõe com ordem e methodo, tratando, em
primeiro legar, das n ullidades consideradas absolutas, e depois das
relativas, enumerando os actos nullos, e, em seguida, os annullaveis.

O illustrado DI'. Torres Netto, em suas observações, critica a fórma
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de algumas das nullidades indicadas. Assim, a do n . 2 do art. 166,
que diz: « quando a lei o prohibír á pessoa de que se trata».

Pensamos que melhor seria dizer nos termos do Codigo Argentino,
como lembra o mesmo Sr. Dr . Torres Netto, ficando aquella phrase
substituida por esta: « quando praticado por pessoa a quem se pro
hibe por este Codigo » .

Em relação ás outras nullidades absolutas dos actos juridicos .
enumeradas no projecto, não nos parece que assista razão ao Sr. Dr ,
Torres Netto em sua censura.

O iIlustre mestre exige desenvolvimento, que a materia não com
portaria em uma codificação. Assim é que, quanto ao objecto illicito
ou impossioel, forma prescripta p01' lei ou formalidade essencial,
quer o illustrado critico que se diga o que constitue aquelle e o que
se considera esta.

Não teriamos então um Codigo, mas sim um expositor.
O Sr. Deputado Julio dos Santos entende que ao n. 1 do art. 166

deve accrescentar-se a expressão - ou prohibida . Seria um modo de
reparar-se o inconveniente notado na fôrma do n. 2, cuja suppressão
propõe o mesmo Deputado.

Sob este ponto de vista, são acceitaveis as duas emendas apre
sentadas pelo illustre Deputado.

Tambem pensa elle que deve ser supprimido o n. 4 do referido
art. '166, que considera nullo o acto quando não revista a fórma
prescripta pela lei.

Não podemos alcançar o fundamento da suppressão proposta.
O mesmo Deputado é de opinião que o acto annullavel póde não

só ser ratificado, como reparado pelas partes, e neste sentido propõe
que nos arts. 169,170,171 e172 se faça menção da palavra
reparação - nos logares indicados.

Parece-nos que a ratificação suppre por completo o que tem em
vista o illustre Deputado.

Ao art. 174, propõe o Sr. Julio dos Santos que se substituam as
palavras - a parte válida quando esta (07' separaoel, pelo seguinte:
« da outra parte, salvo o caso de indivisibilidade, quando a realização
do acto fôr devida á ignorancia da nullidade » .

E' preferível a disposição do projecto, que, além de declarar que
-'- a nullidade parcial de um acto não prejudicará a parte válida,
quando esta fôr separavel, - consigna mais este dispositivo, que - a
nullidade da obrigação principal implicará a das obrigações accesso
rias, mas a nullídade desta não induz a da obrigação principal.

Dos actos iIlicitos trata o Capitulo VI.
Nota o Dr , Torres Netto que o projecto, em vez de dispór, como

fez, sobre actos illicitos, deveria determinar o que constitue o damno,
assim como o que constitue a culpa.

. '\
;,/,.
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Seria incidir na censura das definições, improprias em um tra
balho de codificação.

A remissão feita aos Titulas VII e IX, do Capitulo II do Livro III
da Parte Especial, responde á critica quanto á deíiciencia do disposto
sobre actos illicitos nesta Parte Geral.

O Sr. Dr . Julio dos Santos propõe a substituicào da é··.igr:,phi~

- Actos illicitos - pela do Titulo 11 seguinte - ConsnrVaçâl) e defesa
dos direitos -, fundindo-se este titulo com o Capitulo VI.

Quando houvesse razão para essa substituição e fusão .. que não
attingimos, está já resolvido por voto desta Commj.f,s~~J que toda a
matéria do referido titulo passasse a fazer p-rrte do Capitulo I do
Livro IJI da Parte Geral, sob a epigraphe - Disposicões Gentes.

Indica mais o Sr. Dr. Julio dos Santos que ao final do primeiro
periodo do art. 182 se accrescente: -que importe mal pelo menos
igualou maior.

A segunda parte do artigo diz de modo mais completo e satisfa
ctorio o que tem em vista o autor da emenda.

O Sr. Julio dos Santos ainda apresenta uma emenda additiva ao
mesmo art. 182. E' esta:

« Paragrapho unico . E' sempre devida uma indemnização ao pre
judicado, quando não lhe deva ser attribuida a ameaça do prejuizo. »

Esta justa disposição tem mais adequada collocação na Parte
Especial, Titulo VII do Livro IJI, que trata das obrigações resultantes
de actos illicitos, e que se lê no art. '1.813, lagar citado.

'fada a materia seguinte, abrangendo os arts. 183 a 189 inclusive,
relativa ao modo de acquisição , conservação, defesa e extincção dos
direitos, passou para o Capitulo I do Livro I1J da Parte Geral- Dispo
siçoes geraes - de que já nos occupamos.

Esses artigos, como dissemos, estatuem regras geraes relativas ao
modo de acquisição, conservação, defesa e extincção de direitos, sendo
ipropriada a nova collocação que a Commissão resolveu dar a essa
materia.

Mas não conviria conservar as sub-epigraphes, para diflcrençar
cada uma dessas phases do direito?

A illustre Commissão decidirá.

A inclusão da prescripção na Parte Geral foi objecto de larga
discussão, parecendo vencedora a ídéa do projecto.

A este respeito vem a proposito citar a opinião autorizada do
eminente Sr. conselheiro Duarte de Azevedo, que se exprimiu por esta
fórma : « merece-me francos elogios a collocação 'da prescripção das
acções na parte geral do Codigo » •
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Para justificar a ordem a que obedeceu o projecto neste assumpto
julgamos escusável adduzir aqui os fundamentos, brilhantemente
desenvolvidos pelo erudito autor do projecto e pelo Sr. DI'. Bulhões
Carvalho, digno presidente do Instituto da Ordem dos Advogados.

O illustre SI'. Dr , C. Rodrigues, na ultima reunião da Commissão,
j:rofJOz llur os arts. 64.3 a 64-7 fossem transferidos para a parte geral
do Livro Ill, depois da prescripção , O illustrado autor do projecto
cornbat. -u ",11tt'>;osamente esta proposta, notando que houve na sciencia,
com rr;!(j)fã(} a P 'escripcão, generalisações precipitadas que Savigny con
demnou, taiCL"')~() a prescripcão que instituiu a prescripcão á usucapião.

Esta generalisação, accrescentou o illustre Sr. Clovis Bevilaqua,
se fundava em inducçao falsa, porque a idéa central da prescripcão é
o decurso do tempo, quP por si só fere de morte o direito; e a idéa
central da usucapião é a posse que. por certo tempo, se transforma de
facto em direito.

Apurando esta critica de S;1vigny, conclue o autor do projecto, a
sciencia chegou a este resultado de consignar a oxistencia na prescri
pção de um principio de generalidade, principio que não existe na
usucapião, dando a collocação da prescripção na parte geral, a da
usucapião na especial, como um meio de perder o dominio.

Assim venceu-se no seio da Comrnissão Especial
O SI' DI'. Julio dos Santos propõe que spja alterada a ordem dos

artigos da Secção I, - Disposições Geraes - sobre a prcscripção, Ca
pitulo II.

Não nos parece valer a pena essa alteração.
Ao art. 203, n. I, apresenta o mesmo Deputado um substitutivo,

nestes termos:
« Pelo requerimento de citação do devedor, ainda que para

simples conciliação perante qualquer autoridade judicial, desde que a
citação se realize dentro do prazo de 100 dias contados da entrega do
edital, estando ausente o devedor, fóra do paiz, ou de 70 dias em
outro Estado ou de 4-0 dias dentro do Estado. »

Abstraccão feita da citação para conciliação, que está eliminada
do nosso direito, parece haver conveniencia em adoptar se os prazos
determinados na emenda.

Ao art. 296 o Sr. Julio dos Santos indica que se accrescente
depois da palavra « outros» as « si o acto ou contracto fôr indivísivel ».

E' tambem acceitavel essa emenda.
Tambem propõe o mesmo Deputado que se substitua a ultima

parte do referido artigo pelo seguinte:
« Só nesse caso o reconhecimento do direito por algum dos de

vedores prejudicará os seus consortes. »
E' igualmente acceitavel essa emenda.
Ao art. 212, n , 6, propõe o Sr. Dr . Julio dos Santos que de

pois da palavra - processo -, accrescentem-se as seguintes - em
ultima instancia.
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Do mesmo modo, pensamos que deve ser acceita essa emenda.
A Faculdade Livre de Direito, referindo-se aos §§ 7° e 8° do

art. 212, considera, e a nosso ver com razão, que é a lei com
mercial que deve regular a prescripção dos commerciantes, leiloeiros
e agentes de commercio - art. 441 e 456 do Cod. Commercial.

Pelo art. 446, diz bem a mesma Faculdade, a acção para de
mandar o pagamento de mercadorias vendidas sem titulo escripto,
assignado pelo devedor, prescreve no fim de dous, de tres e de
quatro annos, conforme o lagar da residencia do mesmo devedor,
não havendo, pois, razão para encurtar o praso da prescripção já es
tabelecido pela lei commercial e deslocar para o direito civil materia
essencialmente mercantil.

Além disso, como bem observou a illustrada commissão da Fa
culdade Livre de Direito, quanto aos corretores, leiloeiros ou agentes
de commercio, são strictamente commerciaes todos os actos por eIles
praticados, em rasão de seus officios.

Deve, portanto, ser regulada pela lei commercial a prescripção
dos creditos desses auxiliares do commercio .

O eminente Sr. conselheiro Duarte de Azevedo, assim como a com
missão da Faculdade Livre de Direito, considera que alguns prasos
para a prescripção são abreviados de mais.

Acha-se, por exemplo, nestas condições o que reduz a um anno
a prescripção da acção dos credores para revogarem os actos prati
cados pelo devedor em fraude de execução.

A commissão da Faculdade Livre de Direito nota que, no § 3°
do art. 214, se manda prescrever em dous annos a acção parapa
gamento dos salários dos officiaes publicos, ao passo que no art. 212,
n. 4, estabeleceu em um anno o praso para prescripção da acção
que compete aos porteiros, curadores, officiaes de justiça e escrivães,
pelos seus salarios .

Convém harmonizar essas disposições.
A mesma commissão da Faculdade Livre de Direito acha reduzido

de mais e praso para a prescripção da acção para indemnísação do
damno causado pelo delicto.

Estamos de accordo com essa observacão .
O Sr. Dr, Julio dos Santos apresenta' ao n. 3 do art. 216 esta

emenda additiva : - desde que esteja vencido o praso final da
obrigação.

Não achamos razão nessa restriccão.
Ao mesmo artigo propõe o i!lust;e Deputado que se accrescente:
« 7 .° As dividas activas da União, Estado ou Município .»
Estamos de accordo com essa emenda.
Ainda a esse artigo propõe o Sr. Julio dos Santos que se accre

scente esta disposição :
« Nas obrigações constantes da prova litteral, em que se men

cione a causa ou origem das mesmas, contar-se-hão os prasos para
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prescrípção das datas do vencimento da ultima prestação constante do
titulo da obrigação .»

E' acceitavel essa emenda.
Ainda a esse art. 2'16 lembrariamos a conveniencía dê se accre

scentar este numero:
« A acção dos advogados, solicitadores e procuradores judíciaes

para haverem quando não .tenham contracto , mediante justo e sum
mario arbitramento, a importancia dos seus honorarios, contado o
praso da terminação do trabalho ou da revogação do mandato. »

E' hypothese differente da prevista pelo n. 6 do art. 2'12, que
suppõe a exístencía de contracto ,

Finda neste ponto a parte do Projecto do Codigo Civil confiada ao
nosso estudo e parecer. . ),

Seguindo o pensamento dominante na Commissão, emendamos o
menos que foi possivel, mesmo porque consideramos o projecto tra-
balho notável, se não completo, e muito satisíactorio.

Tivéssemos autoridade para fazer prevalecer o nosso voto, este
seria pela approvação provisória do projecto, para entrar desde logo
em execução pelo praso de cinco a seis annos, durante o qual uma
Commissão Permanente de representantes da Nação, magistrados, ju
risconsultos e advogados registraria as modificações que se fossem im
pondo pela experiencia e pelo estudo .

.De outra Iórma afigura-se-nos ainda muito problematíca a adopção
definitiva de um Codigo Civil.

Que nos illudamos - é o nosso sincero anhelo.
Camara dos, Deputados, '14 de setembro de 190'1. - Frederico

Borqes .

(
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111
Parecer do Sr. Anlzl0 de Abreu

CAPITULO I

DAS PROlIIESSAS DE CASAMENTO

(Art. 218)
As promessas de casamento, com estipulação de pena convencional

e acção a cada um dos contrahentes, para exigir o cumprimento da
promessa feita ou para pedir a indemnisação devida pela quebra do
compromisso, revestindo, em summa, o caracter de um verdadeiro
contracto a que são applicaveis as regras de direito acerca da essencia
dos actos jurídicos - eram em nosso paiz regidas pela lei de 6 de ou-
tubro de 1784. ( Lafayette, Direito de [amiiia, § 2.0

) .

O projecto Coelho Rodrigues admitte as promessas de casamento
« garantindo a liberdade dos contrahentes até ao ultimo instante,
annullanclo as penas convencionaes dos respectivos compromissos»,
e, si impõe ao promittente arrependido, sem culpa do outro, o dever
de indemnisal-o das despesas feitas em consequencia do mesmo com,
promisso, attribue, com o intento de evitar escandalos, a um con
selho familiar o direito de liquidal-as, depois de conhecer.e pronunciar
o rompimento.

A indemnisação só é devida no caso do compromisso constar de
documento publico ou particular, assignado por pessoas maiores ou
menores, devidamente autorisadas, ou de pedido. regular de pro
clamas, dirigido ao respectivo offlcial. .
\ O projecto Clovis Bevilaqua, fazendo-se « echo da opinião
commum , de accordo com a legislação dos povos cultos, onde os es
ponsaes, depois de haverem revestido o caracter de um verdadeiro
contraeto realisado entre os futuros consortes, reduziu-se, por um lento
processo de decomposição, a simples ajuste de casamento, que só indi
rectamente transpõe as raias das relações extra-judiciaes », eliminando
o conselho de farnilia, e substituindo o pedido regular de proclamas,.
pela publicação dos mesmos já regularmente feita, consagra a mesma
doutrina. . .

O projecto revisto adepta-a, consubstancia-a no art. 218, mas,
por sua vez, mantendo ao promittente arrependido o onus da inde
nisação , fal-o independer de quaesquer condições.

O parecer da Commissão da Faculdade Livre de Direito critica
o laconismo do projecto por concentrar em um só artigo toda a theoría
dos esponsaes no direito vigente, quando o autor da « Consolidação»
a compendia nos arts. 76 usque 94-, e tamhem por não regular o

c. c.- Vol. II 51
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assumpto com os adequados desenvolvimentos, desde que são revo
gadas todas as leis civis que o regem.

No emtanto, já Felicio dos Santos, no seu projecto de Codigo
Civil, reduzia a matéria dos esponsaes ás mesmas proporções e cónsa
grava a mesma doutrina, revogando toda a velha legislação , apenas
com as differenças mínimas de impor aos promittentes desavindos a
mutua obrigação ele restituir os donativos com que se houvessem
brindado na constancia do compromisso e de fazer prescrever dentro
de um anno a acção de indemnisação do conjuge innocento contra o
culpado da ruptura. (Projecto e Commentarios de CM. Civ, Braa.,
arts. 656 a 658).

O próprio Teixeira de Freitas, autor da Consolidação (art. 76,
not. 1), declara que « escripturas de esponsaes simplesmente, isto é,
as antigas promessas de casamento, não se usavam entre nós». Cohe
rente com esta opinião no « Esboço do Codigo Civil», não cogita
siquer das promesssas de casamento, nem a ellas se refere sinão in
cidentemente e para, de modo expre~so, declaral-as inefflcazes e,
portanto, nullas, inexistentes.

Fal-o quando, tratando de contractos de casamento ou pactos
nupciaes que servem para firmar o regimen das relações patri
moniaes sob que teem de viver os futuros esposos - e que de
fórma alguma se podem confundir com as promessas de casamento,
propriamente ditas -, declara' que, si este não se realizar, as partes
não poderão apresentar em j-uizo taes contractos a titulo de espon
saes ou promessas em qualquer sentido, nem para obrigar ao ca
samento ajustado, nem para exigir qualquer pena, ou indemnização;
fal-o ainda quando declara que as clausulas prohibidas no contracto
de casamento, entre as quaes figuram as de estipulação de multas
pecuniarias, ou de qualquer outra pena (art. 1.242), ou outras que
o forem, ou as oppostas á natureza e fim do casamento, serão nullas
(art. 1.243), e, finalmente, quando declara que os contractos de
casamento podem ter. por objecto quaesquer pactos, clausulas ou
condições, uma vez que nada tenham de contrario ás leis, á natu
reza c fim do casamento, e aos bons costumes (art. 1.24'1, in fine).
No modo de tratar as promessaK de casamento, Teixeira de Freitas
em nada cede, e, ao contrario, em muito se avantaja ao projecto
criticado; revogadas pelo desuso, elle as elimina do Codigo, san
ccionando o repudio que lhes infligira a consciencia jurídica ·da
Nação. Si, pois, censura merece, e justificadavo Cocligo, é por não
te l-as eliminado, maxime quando, na replica á crítica da Academia
- confessa o autor do projecto revisto que o seu verdadeiro in
tuito era banir do corpo do direito patrio o instituto obsoleto dos
esponsaes.

Em vez disso, porém, arrancou-o do olvido em que o soterrara o
desuso, galvanizou-o; deu-lhe vida, embora artificial e mesquinha,
a elIe, que se mantinha na nossa legislação como uma instituição
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inerte, inoperativa, inefficaz, verdadeira lettra morta. Não se fazem
leis inuteis. « Ellas enfraquecem as leis necessarias e compromettem
a magestade e a certeza da legislação » , escreveu o insigne Portalis ,
Os codigos dos povos se fazem com o tempo ou, para melhor dizer
não se os faz. Ora, o Codigo refaz o que o tempo desfez; revive
o que o senso juridico da Nação havia muito sepultara ou nunca
consentira que vivesse, restaura o que, de facto, já não existia.

Si as promessas de casamento, por ahsoluta incompatibilidade
e repugnancia com os nossos habitos, as nossas tradições e as nossas
necessidades jurídicas jamais conseguiram ser um instituto vivo
uma unica solução se impunha ao nosso Codigo- era eliminai-as,
como outros o fizeram, por disposição expressa, pura e simples ou
pelo silencio, dellas não cogitando, traduzindo e constatando assim as
tendencias e as aspirações da nossa nacionalidade. « O direito consti
tuido deve ser opportuno - o que quer dizer que o direito deve estar
em relação directa com o estado social a que tem de ser applicado ,
Si com elle não guarda uniformidade, si fere as tradições populares,
si magôa o sentimento juridico nacional, com certeza encontrará na
realização os maiores tropeços: é o individuo que se rebella contra
elle, é o juiz que procura iIludir a sua execução, são, principalmente,
as forças historicas do direito que· levantam resisuncia mais tenaz n ,
(Parecer sobre o Codigo Coelho Rodrigues). O trabalho do legislador
é, em taes condições, antes de adaptação e de constatação que de
creação . A lei existe nas tradições, nos habites, nos costumes, na
conscíencia do povo: elle a traduz, a materialisa, dando-lhe fórma
e consistencia, reduzindo-a a regras e textos.

Não se imaginam leis: se as rencontram - já disse alguem.
Certamente a disposição do art. 218 - tem em muitos codigos ex
trangeiros disposição rigorosamente similar. A lição que nesse par
ticular a legislação comparada nos ministra é a seguinte: ao lado de
codigos, que consagram a mesma doutrina do art. 218 - quasi com

. as mesmas palavras; com simples modificações que em nada alteram
a sua essencia, sem descer a detalhes de regulamentação - quanto ás
suas consequencias e effeitos e-ccomo o Italiano (arts. B4 e 55), o Ar
gentino (art , 166), o Hespanhol (arts. 43 e 44), o Portuguez
(art. L067), o Austriaco (arts. 45 e 46), o Hungaro (arts. 1 a 5), ou
que a consagram, mas a regulamentam - como o Allemão (arts. 1.297
a 1.302), encontram-se outros, como o Mexicano, que trata das pro
messas de casamento simplesmente para declarar que a lei não as
reconhece (art. 956), como o Chileno, para definil-as « um facto pri
vado que as leis submet.tem inteiramente á honra e á consciencia do
individuo n, e, finalmente, alguns que della absolutamente não co
gitam, como o Francez, o Belga, o Canadense e o do Japão. Este - .
o exemplo a seguir pelo nosso Codigo, si, de facto, - elJe visa a eli
minação das promessas de casamento. Comprehende-se que na Alle
manha, onde em começo, os esponsaes eram, por assim dizer, uma
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parte integrante do casamento, que creavam entre os contrahentes
um vinculo pessoal de que decorriam direitos successorios e de legi
timação á prole sobrevinda, revestindo, em muitos casos, o caracter
de verdadeiro casamento, transmittindo a tutela da mulher ao marido,
dando ao conjuge repudiado o direito ele constranger o relapso á rea
lisação do compromisso por meios coercitivos e suppletorios (Sanchez
Roman. D. Civ. T. 5, pagina 264,) e anelesó por um lento trabalho de
decomposição, de reformas parciaes e espaçadas conseguiu-se trans
formal-o, a ponto de se lhe negar hoje o simples valor de um effeito
prohibitivo á conclusão do casamento, á eíflcacia de uma obrigação civil,
reduzindo-o a um mero facto passível de causar perdas e damnos, e como
tal susceptivel de reparação - o Codigo tivesse necessidade de fixar,
de constatar, de precisar o ultimo estadia da evolução a que a promessa
attingira. Da mesma fórma na Italia, onde, antes de ser o que é actual
mente, a promessa de casamento equivalia a verdadeiro contracto de
compra e venda, com a acção necessaria á garantia da sua execução ...

Nestes paizes justifica-se a inclusão das promessas de casamento
nos respectivos codigos. Tratava-se de uma instituição que nascera
e vivera não simplesmente nas leis, mas nos costumes, na indole
e nos habitas nacionaes, que no uso e na tradição mergulhara pro
fundamente as raizes, raizes, que só lenta e difficilmente se foram
desarraigando, á medida que a instituição perdia o seu primitivo
caracter de rudeza e barbaria ,

Ahi, a situação actual dos esponsaes, radicalmente outra, na
essencia e na fórma, representa uma conquista da cultura jurídica,
assignala a phase final de uma evolução progressiva, lenta e tenazmente
proseguida. Não assim em nosso paiz, onde a promessa de casamento,
transplantada da velha metropole, jámaís conseguiu medrar; onde,
além de revogada tacitamente pelo mais absoluto desuso, o fóra
expressamente pela lei do casamento civil, que della não cogitara.
. Nesta parte o Codigo é um retrocesso, e a disposição do art. 218
se contradiz e se annulla, nega e aífirma, é inutíl, é illogica e é' con
traproducente, como de inuteis, iIlogicas e contraproducentes são
accusadas as disposições dos codigos que elle resumiu, mesmo em
paizes em que a sua inserção encontra justificativa, como acima
dissemos. Comecemos pelo Codigo Italiano, (arts. 53 e 54), confessada
a fonte directa da doutrina do art. 218 que analysamos.

Commentando-os, disse Huc : « estas disposições não existem no
Codigo Civil Francez. Haveria utilidade em inseril-as no Codigo Ita
liano? A negativa tem sido sustentada energicamente e com toda a
razão. Para que, com effeito, declarar que uma promessa de casamento
não poderia obrigar as partes que a contrahissem? Será que isto não
resulte da natureza mesma do casamento? Demaisrsiu inexecução
constitue um facto indcmnisavel, a indemnisação não é uma conse
quencía dos principias geraes de direito que concedem á parte lesada
a acção de reparação do elamno que lhe foi feito? »

" \"
.\
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Tambem o Codigo Ilespanhol (arts. 43 e 44) consagra a mesma
disposição do art. 166 do Argentino, textualmente citado para justi
ficar o art. 218. Criticando-o, diz Ramon Sanchez :

« E' inexplicável que se reconheça a existencía das promessas de
casamento e se lhe negue, no mesmo artigo, o effeito de que seja
cumprida a sua unica finalidade.

Si a obrigação principal não tem sancção ante a lei, como não
póde nem deve ter em boa doutrina, por não ser susceptível de sub
metter-se á prestação jurídica a plena liberdade moral necessaria
para contrahir-se matrimonio, si não póde demandar-se seu cumpri
mento, o mesmo deverá observar-se com todas as clausulas que a
ella se incorporem,»

Em outra parte, depois de demonstrar a extravagancia e o perigo
das promessas de casamento perante a razão e a moral, accrescenta
o mesmo commentador que -' juridicamente ellas são insustentaveis ,

Que maior censura para uma instituição que a de que, sendo
estabelecida para: 11m fim determinado, não seja possível que o direito
assegure o cumprimento da mesma e nem siquer o decrete! Os que
contrahem esponsaee teem como finalidade juridica a celebração do
mairimonio ajustado e, sem embargo, nem o direito civil, nem mesmo
o ecclesiastico, se tem atrevido a assegurar a sua efficacia, obrigando a
sua realisação, quando um dos esposos se furta ao compromisso, porque
só a considera, e com razão, uma obrigação incoercível para o direito
e uma espantosa violencia contra a liberdade de espirito dos conjuges,

O dilemma" não póde ser, pois, mais terminante: ou se faz dos
esponsaes uma instituição extravagante contra a razão, contra a
moral, contra o direito, ou tem-se uma instituição estr-ril que, como

~ tal, nega a si mesma toda a substaruioidade. Em taes condições,
para que incluir-se entre as instituições do direito matrimonial
esta a que o proprio direito civil nega sancçâo, mais do que isso 
veda que seja cumprida r » Melhor do que todos, porém, o insigne
Laurent explana o assumpto.

Notanclo primeiramente que os arts. 33 e 3q, do Codigo Italiano,
equivalentes ao art. 281 do Codigo que analysamos, encerram uma
importante innovação, e, pondo-a em relevo cleante do silencio do
CodigoCi vil Francez sobre o assumpto - salienta -, que semelhantes
artigos são uma inutilidade, pois não fazem mais do que consagrar
o principio elementar de direito, ensinado pelos autores, consagrado
no Codigo e applícado pelos tribunaes, de que quem quer que a
outrem cause damno, é obrigado a reparal-o.

Si a promessa de casamento é nulla, a mesma cousa se dá com
a clausula que é estipulada para assegurar-lhe a execução. A pro
messa cle casamento não é sómente .nulla, é inexistente por ter uma
clausula illicita . Ora, uma clausula illicita não póde ser garantida por
uma pena e não póde haver clausula accessoria onde não ha con-
venção principal. •. .
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Inutil, portanto, em um projecto de codigo dizer o que é apenas
a applicação de regras geraes e communs de direito, e que este mesmo
codigo deve consignar nas partes competentes. Para admittir-se a
derogação destes princípios -:.. faz-se preciso uma disposição especial
expressa. Basta que elle guarde silencio para que a promessa não
seja valiosa, não tenha effeitos jurídicos.

O Codigonão a conhece, ella é mais do que nulla, é como si
não existisse. Mas, si as promessas de casamento, quer corri a sua
primitiva rudeza, como uma convenção especial, como um verdadeiro
contracto, ou como um antigo uso que tinha por fim facilitar e re
gularisar esta situação delicada que precede, naturalmente, os ca
samentos, estas entrevistas, estas relações de intimidade, pelas quaes
os futuros conjuges procuravam se conhecer, se apreciar e ver si lhes
convinha a união definitiva, especie de tirocinio legal, destinado a
prevenir os perigos e males de casamentos levianos e precipitados,
mas, em todo o caso, previstas e reguladas por lei, juridicamente
garantidas, capazes de produzir eífoitos validos, por si, directamente,
não existem mais, - é innegavel que, hoje como hontem, ha pedidos
de casamento, entrevistas, intimidades, promessas, consentimentos
dados de uma e de outra parte antes da união solomne e decisiva,
que só faz o casamen to...

E' aos males, é aos perigos, é ás consequencias desta situação
que o Co.ligo parece querer attender .

E' uma il1 usão. Sob o regímen do silencio - todos os interesses
moraes e materiaes que nella possam ser feridos estão mais bem
garantidos.

E' o que demonstra ainda o autor do projecto do Codigo Civil
Belga, criticando o art. 54 do Codigo Italiano, que, como o 281 do
nosso, depois de declarar « que as promessas de casamento não pro
duzem eíleito legal de contrahil-o ", dá ao promittente innocente o
direito de accusar o culpado, para indemnisar-se das despezas'que
houver feito na previsão do casamento. « Isto também, diz el1e,
está admittido pela doutrina e pela jurisprudencía franceza, apezar do
Codigo não cogitar de promessas de casamento e aquellas vão ainda
mais longe: o promittente é passivel da acção de perdas e damnos,
mesmo quando se trata de um damno moral. ))

E' preferivel esta doutrina - ampla - que resulta dos princípios
geraes e que é inutil escrever nos codigos.

Por todos estes motivos, propomos a eliminação do art. 218, que
trata das promessas de casamento. No caso, porém, de ser elle man
tido, propomos que, á semelhança dosCodigos Italiano, Hespanhol,
Allemão, Hungaro, Hollandez e outros, se fixe o prazo de um armo
para que prescreva a acção de indemnisação , '

Assim, achando justas as ponderações do relator do parecer do
Instituto dos Advogados, adoptamos a emenda por elle proposta e a
completamos, substituindo o art. 218 pelo seguinte:

,
)'

" 1
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Art. 218. As promessas de casamento não produzem obrigação
legal de contrahir matrimonio.

Si, porém, o compromisso de casamento constar de instrumento
publico ou particular, assignado por pessoas maiores ou menores,
devidamente autorisadas, ou de pedido regular de proclamas, dirigido
aí) respectivo official, o prornittente arrependido, sem culpa do
outro, deve restituir a este as prendas recebidas. e 'indemnisal-o
do que houver despendido na previsão do casamento. Somente
serão indemnisaveis as despezas que forem razoaveis, segundo as cir
-cumstancias.

Paragrapho unico. A acção para haver esta indemnisação
prescreve por um anno, a contar-se do dia da recusa do casa
mento.

CAPITULO II

DAS FORMALIDADES PRELIMINARES DO CASAlVIENTO

(Arts. U9 - 225)

Trata-se neste capitulo das formalidades preliminares ou habi
litantes ao casamento.

São formalidades extrinsecas que visam assegurar a realidade do
acto do casamento, diífcrentes das irurinsecas que aífectam a sua
essencia .mesma e dizem respeito ás pessoas que pretendem contrahir
mateimonio ,

O Codigo, que, nesta parte, consolida, quasi que textualmente,
a lei do Casamento civil, modificou-á em um ponto que não podemos
deixar sem. commentarios. O decreto n. '18 l , de 24, de janeiro de
1890, art 1°, § 2°, exigiu que as pessoas qUf:', pretendessem casar-se
deviam levar, preliminarmente, ao offícial do registro « a declaração
do estado e da residencia de cada um ... », Assim tambem os pro
[ectos Coelho (art. 1.842, e Clovis Bevilaqua art. 2H, § 2°).

O Codigo revisto exigiu, porém, a declaração do estado, do
rnicilio ou residencia - (art. 219, § 2°). Não nos parece acceitavel
semelhante modificação, que vem simplesmente dar legar a diífi..
culdades e controversias , obscurecendo o que era claro e preciso.
Pela redacção defeituosa e ambígua, o Codigo ou distingue a residencia
do domicilio, mas deixa ao arbitrio dos habilitantes fazer a declaração
isoladamente, daquella ou deste, ou confunde cousas distinctas, em
um e outro caso em prejuizo da publicidade que se deve ter em
vista. Os documentos que se exigem, nesta parte, servem de base á
confecção dos editaes, que vão dar notoriedade ao casamento em via
de realizar-se e sobre elle provocar a attencção publica e dosinte
ressados, offerecendo opportunidade á apresentação dos impedimentos,
sem osqutes elle se poderia effectuar viciado, clandestino, nullo . Em
taes condições, aquelles editaes devem revestir o cunho da mais ri-

.I
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gorosa certeza e lealdade. Ora, /0 domicilio é uma abstracção, uma pura
creação da lei, que não se póde confundir com a residencia. O domicilio
é um direito, a residencia é um facto. No conceito de residencia está
Incluída a idéa de permaneucia, de moradia fixa, certa e conhecida.
<O domicilio independa de tudo isso. Pôde-se ter um domicilio onde
mão se reside, onde não se reside actualmcnte, onde nunca se residiu e
'que nem se conhece. Para o fim especial que se tem em vista, a.
:residencia basta, dada apublicação dos editaes com as exigencias dos
arts. 222 e 223, em que, aliás melhor inspirado, o projecto cogita
apenas da residencia ,

, Felicio dos Santos quer que a apresentação da declaração se faça
ao juiz de paz da residencia, Justificando a sua opinião, diz elIe :
« No artigo se diz residencia e não domiciiio .» ,

O que se procura verificar é si entre os contrahentes existe algum
impedimento, é dar ao acto do casamento a maior publicidade, e evitar
questões sobre a identidade dos nubentes, e são, em regra, as pessoas
entre as quaes.elles vivem actualmente, isto é, as da residencia
,que melhor pódem informar. (Projecto do Cod. Civ. Bras. e Com
mentario , pags. 34 e 36). Exige, porém, que a indicação mencione
o domicilio e a residencia dos contrahentes (art. 643, § 1°), no ra
zoavel e natural presupposto de que o domicilio de ambos seja °da
propria residencia (art. 646). \

Pelo mesmo motivo, Teixeira de Freitas quer tambem a de
claração do domicilio e actual residencia, (Esboço do qodigo Civil,
arts. 1. 282, 1. 283, § 2°, 1. 286 e 1. 286.) \

O Cod. Civil Francez emprega simplesmente a palavra domicilio,
mas teve por isso de crear um domicilio especial para o casamento,
constituído pela residencia de seis mezes

Na interessante discusssão que provocou o assumpto nos trabalhos
preparatorios do Codigo Napoleonico, a observação de/que - a ce
lebração do casamento era cercada de maior publicidade quando
feita no logar da residencia, respondeu Tronchet - que as publicações
de accordo com o Codigo seriam sempre feitas - no logar da resídencia
e no logardo domicilio.

Commentando o Cod. Civil Francez, nesta parte disse Laurent :
« Deve haver um domicilio especial, quanto ao casamento; ,é o da j~':';
residencia dos futuros esposos durante um certo lapso de tempo.
Sob o ponto de vista legislativo, é o melhor systema.

, Uma vez estabelecido este principio - deve-se conseguintemente
admittir que as publicações serão feitas neste domicilio especial, pois
que é ahi que os futuros esposos serão conhecidos} a residencia sendo '
um (apto publico, emquantoque o domicilio de direitcpóde.não ter
nenhuma publicidade .» ,

Diz-se, porém, que quasi sempre os futuros esposos resiqem onde
elles teem o seu domicilio, de forma que a difficuldade não existe na
pratica.
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Mas o legislador não edificá sobre hypotheses, quando elIe tem
e terreno fixo e consistente dos factos.

O domicilio é, póde ser, será uma ficção legal, emquanto que a
residencia é um facto, e si temos este para attingir o nosso fim com
segurança, não vemos por que abandonai-o para correr as aventuras
da incerteza. Laurent assim doutrina:

« Quando as partes toem uma residencia distincta de seu domicilio,
o casamento deve ser celebrado em sua residencia , e esta residencía
deve ser uma habitação continua, durante seis mezes.

O'Codigo Italiano permitte a celebração do casamento - no do
micilio ou residencia ,

Qual dos dous princípios é preferivel ? O casamento deve ter toda
publicidade possivcl- é um ponto sobre que não ha divergencia ; o
logar em que o casamento se celebra - é um dos elementos da publi
cidade; é preciso, pois, que os esposos casem-se no logar em que
elles são conhecidos.

Ora, a residencia é um facto publico que todos os interessados
podem conhecer, emquanto que o domicilio é uma questão de ajuste
que é muitas vezes difficilde decidir, de sorte que póde ser desconhecido
daquelles que tiverem interesse em conhecei-o.

Isto é decisivo. Si se quer que o logar da celebração contribua para
a publicidade, é preciso que os esposos se casem - no logar onde ne
cessariamente elles são conhecidos, pois que, ahi residem, e não no do
micilio, onde talvez ninguem os conheça. »

O que fica dito sobre o logar em que se deve celebrar o casamento
- applica-se, por igual, ás formalidades preliminares ou antecedentes,
que todas se harrnonisam, se combinam e se completam, visando um
mesmo fim - a publicidade -,' principio fundamental da realização
sã, perfeita e completa do matrimonio.

No fundo de todas as controversias que o assumpto tem levantado
entre publicistas e legisladores - o que se encontra é a affirmação de
que a residencia - por si só - ou reunida ao domicilio, formando-o e
constituindo-o, é a condição por excellencia de que depende e a que
está vinculado o exito, a efflcacia e a existencia da publicidade.

Sempre que o legislador falla em domicilio - entende-se o domi
cílio de direito, ou pelo menos surge a idéa de ficção que lhe é inhe
rente e que é sempre fonte de duvidas, de erros e de incertezas, que,
no caso, devem ser absolutamente afastadas. Toda a questão de domi
-cilio é misturada de direito e de facto - já dizia Portalis ,

Foi, certamente, por isso que a lei do casamento civil fez da resi
dencia a- base de todos os actos preliminares do casamento.

Assim, pois, propomos que seja substituido o § 2° do art. 219 pelo
seguinte:

§ 2.° Declaração do seu estado e da sua residencia, ou do domi
cílio da sua residencia actual ,
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. Consoante á emenda que apresentou ao art. 396, admittindo o di-
vorcio, com dissolução do vinculo conjugal, propoz o Deputado Adolpho'
Gordo a substituição do § 6° pelo seguinte:

§ 6.° Certidão de obito do conjuge fallecido, ou da annullação, ou
do divorcio do casamento anterior si algum dos nubentes o houver con-
trahido. .

Acceitamos a emenda.

oparecer do Tribunal de Justiça do Maranhão nota que este capi
tulo, como os 3°,3° e 8° do mesmotitulo, contém materia processual, que'
pela Constituição foi deixada á competencia dos Estados (art. 34., n. 23).

A propria Relação salienta, porém, a difficuldade, sinão a impos
sibilidade, de traçar-se com oxactidão a linha divisoria entre o, direito
e o processo, justifieando assim os revisores do Codigo, que, no meio
das controversias que o assumpto suscita, attendendo á importancia do
instituto constitutivo da familia, que é por sua vez a base de toda a 01'

ganisação social, fixam as régras uniformes e rlgorosas que o devem
presidir em todo paiz , com o intuito superior de subtrahil-o á dispa
ridade perigosa e funesta das legislações estaduaes. Ao contrario do do
Tribunal de J ustiça do Maranhão, o parecer da Commissão da Facul
dade Li vre de Direito do Rio, .assigualando que os arts. 219 usqtle 224..,
reproduzem quasi oerbum ad oerbum os arts. 1 a 6 do decreto n. 181,
de 24 de janeiro de 1890 - applaude o systema elos revisores, la
mentandoque o « mesmo não tenha succedido a outras partes, impor
tantes do direito actual , que bem poderiam ter sido incorporadas ao'
novo Codigo », O simples confronto destas duas opiniões demonstra, de'
modo inilludivel, o acerto da Commissão revisora na codificação deta-.
lhada e minuciosa da materia , Aliás, já o parecer da Commissão Espe
cial do Senado, de 1896, entendia que o desenvolvimento dado aos
capítulos 2°, 4.0 e 5° do titulo 2° do liv , 3° do Projecto do Cod. Coelho,
Rodrigues, que o da Comrnissão revisora copia com ligeiras modifica
ções, continha matéria processual e propunha a sua eliminação.

Procedentes e valiosas, nos parecem, as razões com que o autor
do projecto de CódigoCivil que então se discutia, justificou o seu proce-
dimento. I

De facto. Não foi ainda possível precisar e definir com exactidão e
firmeza as fronteiras do direito e do processo, dizer onde urna termina
e a .outra começa. Muitas vezes os limites de um e outro tornam-se in
distinctos, confundem-se, apagam-se. Em dados institutos, a [árma:
adhere por tal fórma ao elemento essencial do direito, nelle de tal modo
se consubstancia e se transfunde, que fórma ,"por assim dizer, um só
todo homogeneo e compacto. Separal-os é reduzil-os á impotencia, á
inefficacia , ao aniquilamento. Esta - a lição dos mestres, das legis
lações, da experiencia e da pratica.

ri
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Por muito longe, portanto, que se queira levar as raias, da com
petencia deixada pela Constituição aos Estados para legislar sobre o
processo, ellas não podem ir até o ponto de annullar a competencia
maior que á União foi deixada para manter a unidade do direito.

O legislador constituinte excluiu apenas da competencia federal
aquella parte do processo que depende da organização judiciaria local,
reservada.. á legislatura dos Estados. Elle não fixou os limites entre o
direito e o procBsso, mas certamente, quando attribue á competencia
estadual, legislar sobre aquelle, foi logica e fatalmente subordinando-a
á condição de que elIa não poderia affectar a unidade do direito, que
foi confiada á guarda da União.

A funcção de fazer as leis implica necessariamente a de responsa
bilidade pela forma substancial que as tem de garantir, sobretudo,
quando aquellas acham-se intimamente dependentes desta. Esta res
ponsabilidade, este dever, traduzem-se em um direito que decorre
implicitamente da propria natureza da attribuição ou do poder con
ferido.

« Na interpretação de um poder devem todos os meios ordinários
e apropriados para levai-o á execução ser considerados como parte
desse mesmo poder» - é prmcipio formulado pelo commentador elas
sico da Constituição Americana -, o insigne Story . (Commentarios.
Tom. 1°, capo B, n. 4:30.)

Nenhuma interpretação de palavras, continúa elle, pelas quaes
são conferidos poderes, póde ser bôa, uma vez que restrinja de tal
modo a sua comprehensão que não possam os mesmos poderes attingir
o seu fim.

Cumpre dar á Constituição uma razoavel interpretação deduzida
das suas palavras e dos poderes que clla confere, tendo em vista os
objectos e fins para que foram estes poderes conferidos.

Por urna justa interpretação, quando as palavras admittem dous
sentidos diflercntes, um strícto e outro mais lato, cumpre adaptar aquelle
que está mais em harmonia com os objcctos apparentes, e a intenção da
Constituição, e que lhes póde dar efficacia e força, preferindo-o ao que
é nocivo ás suas operações e a reduz a um verdadeiro estado de inca
pacidade, e exemphficando com o poder conferido ao Congresso de
declarar a guerra -- dizia: -

« A palavra « declarar» tem diíferentes sentidos. Póde
significar procalmar ou publicar. Porém, ninguem imaginará
que é este todo o sentido em que é a palavra empregada na
Constituição, attento o seu fim.

Ha de ser entendida no sentido em que a phrase é usada
entre as nações: o poder de declarar a guerra é o poder de
fazel-a, e de empregar os meios para leval-a a effcito, não é
o méro poder de fazer conhecida uma cousa que existe; mas
de dar vida e efIeito á mesma cousa » .
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o poder de fazer a lei não se circumscreve, portanto, ao de decla
ral-a, simplesmente.

Nelle está comprehcndido o poder correspondente - de fixar, de
crear, de assegurar ás suas condições existenciaes de modo effectivo e
real, e o conjuncto destas condições é o que se chama .o processo.

Subtrahir, porém, ao poder de fazer a lei o de regular estas con
dições, é o que não se comprehende , A lei processual deve ser o re
flexo ela lei substantiva, eleve traduzir e corporificar o seu pensamento,
o seu intuito e as suas previsões. Uma é complemento e exec ução da
outra. Alei processual não póde ser outra cousa sinão a propria lei
substantiva no seu modo de applicação : no modo pratico de fazer valer
o direito lesado perante a justiça, Savigny - já dizia que (C mais de
uma regra que parece de processo pertence na realidade á relação de
direito em litigio ».

Ninguem melhor que apropria Commissão do Senado, de 18~6,

que propoz a eliminação de disposições do Codigo Coelho Rodrigues,
congeneres ás de que tratamos, por processuaes e regulamentares,
frisou a impossibilidade de distinguir-se o processo do direito e deduziu
mais logicamente o perigo e o absurdo que resultavam de interpretar-se
a faculdade dos Estados ele legislar sobre o direito processual com
exaggerada amplitude.

« Até onde vae essa faculdade concedida aos Estados?
Além da organísação judiciaria da forma das acções c das
regras do processo, comprehende ella atheoria das acções.
Si assim é, a faculdade legislativa da União invalida-se, es
terilisa-se completamente. Que é o direito sem a força in
trínseca, a virtualidade, que o anima e o põe, quando contes
tado, em movimento? Uma entidade inerte, uma abstracção.
O poder que possue essa força tem, subordinada a si, a es
sencia do direito »•

Ora, é a salvaguarda da essencia do direito, é a sua substantí
vidade, é a sua unidade que a Constituição deixou á competencia da
União, que nós defendemos contra os assaltos e os perigos da acção
multipla do direito processual, deixado aos Estados, dada a amplitude
com que se o interpreta. .

« As leis processuaes podem perturbar e alterar profundamente as
instituições e relações de direito organizadas no Codigo Civil. .

Relação de meio éa existente entre o elemento formal e o ele
mento substancial do direito ;de não admittir-se noCodigo Civil a fi
xação do genero e da especie de protecção a realizar pelo processo,
poderá resultar o aniquilamento do proprio direito, perturbada a discri
minação das funcções federaes c estaduaes.

Não dê, por exemplo, a legislação estadual effeito á perempção da
instancía e acção, admitta a excepção de dominio nas acções posses- .

I.
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sorias, amplie os casos de restituição in inteçrum, recuse a hypotheca
a acção executiva e o sequestro preparatorio, e as relações decorrentes
dessas instituições ficarão, sem du vida, profundamente alteradas com
offensa da Constituição da Hepuhlica , (Carlos de Carvalho - Direito
Civil Brasileiro, XLVI. ) »

Prova evidente de. que a interpretação do poder conferido aos
Estados para fazer as leis adjectívas do processo tem um justo e material
limite no poder conferido á União quanto ás leis substantivas, quando
aquellas possam acarretar a invalidade de oun'as ou quando a es
sencia esteja dependente da fórma - de modo a não ser possivel sepa
ral-as - temos no caso da lei de fallencias dos Estados Unidos, onde,
apezar de competir aos governos estaduaes legislar sobre toda a materia
de direito privado, tem estado a cargo da União e de sua justiça este
importante assumpto ,

De importancia maior é, certamente, o casamento, que a Consti
. tuição prescreveu como de natureza federal, com a condição até da
gratuidade.

A competencia, pois, do poder federal para sobre elle legislar com
amplitude necessaria para assegurar e garantir a sua effícacia - é im
plicita - ao poder maior de manter e velar pela unidade da legislação
civil que lhe foi commettido. Não ha direito contra direito-e os dos
governo estaduaes - no assumpto - não póde ir até o ponto de an
nullar o do governo federal.

Não nos parece também procedente a censura quanto ás regras
processuaes e regulamentares, em summa, quanto á consolidação com
pleta que faz o Codigo do nosso direito sobre o casamento civil.

Defendendo-se desta arguição, invocou o autor do presente pro
jecto os exemplos do Codigo Belga, que regulou, em capítulos especíaes,
a reivindicação e a petição de herança, do de Zurich, que consagra
disposições meramente processuaes nos seus arts. 215, 331, 336 e
seguintes e do italiano, que regulamentou a prova.

Por estes moti vos somos de parecer que não procede a critica do
Tribunal de Justiça, do Maranhão .

•
CAPITULO III

O presente capitulo trata dos impedimentos. A legislação anterior,
baseando-se no direito canonico e no casamento-sacramento, admittia
os em grande numero. O advento da secularisação do casamento,
passando este a revestir o caracter de contracto, reduziu-os, man
tendo apenas os de ordem .natural e civil.

Não podem contrahir casamento - determina o Codigo :
Art. 226, § 9.° Os que, por qualquer motivo, se acharem coactos,

inclusive a raptada, emquanto não estiver em logar segu-l,'fr::e:ftJl'a:.c:.dJLc:
poder do raptor.;:;."'>;--:; \J. ~ f: 1!1 f ~-:~ .....
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Disposição identica se encontra no projecto Clovis Bevilaqua.
A lei do casamento civil, consolidada neste ponto, textualmente,

pelo projecto Coelho Rodrigues, dispunha:

Art. 7°, § 5.° As pessoas que, por qualquer motivo, se acharem
coactas, ou não forem capazes de dar o seu consentimento ou não pu
derem manifestal-o por palavras, ou por escripto, de modo inequívoco.

§ 6.° O raptor com a raptada, emquanto esta não estiver em legar
segmo e fórado poder delle , .

O art. 226 do Código, vê-se, é formado da parte primeira do § 5°
e de todo o § 6° do art , 7° ela lei do casamento civil. Ai'! palavras
ou não forem capazes de dar o seu consentimento ou não puderem ma
nifestai-o por palavras ou por escripto de modo inequivoco - consti
tutivas da segunda parte do § 5°, foram eliminadas.

Foi um erro. As duas disposições do decreto n . 181, tão injusti
ficavelrnente desmembradas e mutiladas, se completavam e, ínquestío
navelmente o § 5°, notavel pela clareza e concisão, era .previdente,
cauteloso, muito mais comprehensivo das diversas modalidades que
póde revestir o vicio do consentimento que o § 9° do art. 226 do
Codigo.

A coacção é a violencia moral e o rapto é a violencia physica;
mas, ninguem dirá, certamente, que no artigo substitutivo do Codigo
estejam previstos os vicios resultantes da falta de integridade mental
e da incapacidade natural que impossibilitam a manifestação do con
sentimento de modo perfeito, livre e espontaneo - condições essas
essenciaes á sua validade e, portanto, á validade do casamento que
nelle assenta.

Ora, depois de ter firmado a impossibilidade do consentimento
livre e valioso para o casamento pelos coactos, pelos falhos 'de integri
dade sem distincção de gráos na escala e de forma na manifestação da
insanidade mental, na ultima parte, na phrase « por palavras ou por
escripto de modo inequívoco », refere-se o art. 7° da lei do casamento
civil aos surdos-mudos que, impossibilitados de fallar e de ouvir, são
considerados incapazes de dar um consentimento perfeito para o ca
samento.

A sciencia, porém, por meio de processos especiaes, conseguiu
dar-lhes uma sufficiente instrucção e um preparo adequado, de modo
a poderem, quando não analphabetos, manifestar com certeza e consci
encia o que sentem e o que querem, a sua vontade de celebrar o seu
consentimento á realização de qualquer contracto e, portanto, do casa
mento.

O Codigo, no entretanto, eliminou tudo isso - parecendo deixar
a questão sob a sancção da regra geralde incapacidade-consagrada no
art. 5° da parte geral e, neste caso, são absolutamente incapazes de
exercer por si, isto é, podendo fazel-o por outrem, os actos da vida civil :

1.0 Os menores de 14 annos, de ambos os sexos;

,I
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2.° Os loucos de tojo genero ;
3.° Os surdos-mudos, sem educação que os habilite a fazer conhe

cida.a sua vontade.
No art. 7°', porém, declara o Codigo que a incapacidade absoluta

ou relativa é supprida pelo modo estabelecido na parte especial do
Codigo.

. Na parte especial, no entanto, suppre-se apenas a capacidade dos
menores (arts. 226, § 10, e 230), nada define-se quanto aos demais
incapazes.

Prevalece quanto aos loucos de todo genero e os surdos-mudos a
incapacidade absoluta de poder contrahir casamento?

Vaiuntaria ou involuntariamente, o Codigo incorreu em uma omis
são susceptível de graves consequencias.

Teixeira de Freitas estabelece tambem na parte geral do seu « Es
boço de Codigo Civil» a incapacidade absoluta para praticar acto al
gum da vida. civil que seja valido:

1.0 Dos menores ímpuberes :
2.° Dos alienados, declarados por taes em juizo;
3.° Dos surdos-mudos que não sabem dar-se a entender por es

cripto ,
Na parte especial, porém, quando trata dos impedidos de casar,

os inclue, fazendo remissão expressa no art. 41 da parte geral que os
enumera.

E' este o exemplo que quizeramos ver seguido pelo Codigo, de cujo
silencio pode deduzir-se a celebre theoria dos intervallos lucidos, pro
duzindo consentimento valido para o casamento.

Entre nós adopta-a Feliciodos Santos, fundando se em que o ca
samento não é um contracto e, por conseguinte, não póde ser regulado
pelas regras deste (arts. 666 e 687.) .

Foi á sombra do principio geral que, em França, depois de se
haver .riscado do projecto de Codigo Civil do Conselho de Estado o ar
tigo 3° que declarava incapazes de contrahir casamento « os inter
dictos por causa de demencia e de furor », deante da observação de
Cambaceres, de que esta prohibição « não era sinão a oonsequencia
natural da regra geral que exige para o casamento um consentimento
valioso » ,que depois de se haver recusado ainda, após a redacção de
finitiva do Codigo,a inserção de um artigo «que fixasse comoregra certa
que o ínterdicto, por causa da demencia e furor, não tinha a capaci
dade necessaria para dar um consentimento valioso, ainda mesmo que
elle tivesse intervallos lucidos » sob o mesmo motivo de inutilidade,
em face da disposição geral sobre o consentimento, se conseguiu fir
mar a doutrina e a jurisprudencia da capacidade dos interdictos por
demencia e furor para contrahir validamente casamento quando em
íntervallo lecido , . '

Em todos os paizes civilisados considera-se hoje o livre consenti-



mento das. partes com a condição fundamental do casamento, com a
sua razão de ser.

. E' da essencia do contracto matrimonial que elle - mais do que
qualquer outro - seja a obra da vontade livre, sã e perfeita.

Para que, porém, isto se realize, para que o consentimento seja.
ao mesmo tempo o producto da liberdade e da vontade, para que elle
seja consciente, é condição essencial que não possa validamente ema
nar de pessoas attingidas de alienação méfital- demencia, imbecibi
lidade ou furor.
. . Esta é a regra que se acha igualmente inscripta em quasi todas
as legislações em termos expressos - e para assegural-a, associam-se
a moral e o direito, a hygiene e a physiologia, os interesses per
manentes da familia e da sociedade, que não podem permittir a;
perpetuidade, pela transmissão hereditária, da loucura, qualquer que
seja a modalidade e o grão que ella revista.

Por estes motivos preferimos o § 1)0 do art. 7° da lei do casa- .1
mento civil ao § 9° do art. 226 do CoJigo.

Na concisão do artigo poder-se-lia notar que fica uma longa mar-
gem ao criterio da jurisprudencia , ,

Não vemos nisso inconveniente. Nos differentes casos compre
hendidos na disposição alludida, as decisões da justiça dependem ne
cessariamente de circurnstancias e factos particulares a cada especie.
« O maior acto de sabedoria do legislador é o de entregal-os á sabedo
ria dos tribunaes , Não é nem prudente, nem possivel, que estes casos
de excepção, em toda matéria, sejam sempre especificadamente deter
minados pelo legislador.

A lei não deve fazer por si mesma o que ella por si mesma não
póde bem fazer. Deve deixar á sabedoria de outrem o que ellanão po
deria de antemão regular por sua propria sabedoria ,» São palavras
de um mestre.

Substitua-se, pois, o n. 9 do art. 226 pelo seguinte, fazendo- se
na numeração das outras disposições as competentes alterações:

N. 9. As pessoas que, por qualquer motivo, se acharem coa
ctas, ou não forem capazes dedal' o -seu consentimento, ou não pu
derem manifestai-o por palavras ou por escripto de modo inequívoco.

N. 10. O raptor com a raptada, emquanto esta não estiver em
logar seguro e fóra do poder delle ,

Ao n. 6 o Deputado Adolpho Gordo propõe que sejam accrescen
tadasaspalavras- ainda-não 'dissotuido- depois da palavra - ca
samento, - ficando assim. restabelecido em toda a sua. integridade o
§ 1° do art. 7° do decreto n . 181, de 24. de janeiro de 1891. Accei
tamos.
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Ao n , 7 apresentou o mesmo Deputado emenda suppressiva, e
o relator do parecer do Instituto dos Advogados emenda para que se
o substitua pelo § 7° do art. 218 do projecto Clovis, simples repro
ducção do art. 7°, §3°, do decreto n. UH, de 24 de janeiro de 1890,
de forma a ficar redigido assim:

7°. O conjugo adultero com o seu co-réo condemnado como tal.
Acceitamos a emenda suppressiva do Sr. Adolpho Gordo.

O direito romano e o canonico admittem o impedimento do § 7°.
O Codigo Francez (art. 298), o austríaco (art. 167), o hespanhol (art.
84, § 7°) e o portuguez (art. 1.058, § 3°)-0 consagram. Não O con
templam, porém, o argentino, o italiano, o novo projecto .de Codigo
Civil da Suissa e outros. Na Inglaterra pódeo conjugo culpado des
posar seu cumplice. « Julga-se até que faltou aos prlncipios da honra,
diz Glasson, o homem, que depois de haver seduzido uma senhora ca
sada, não repara sua falta, desposando-a». (Clovis Bevilaqua, Dir. de
Fam., § 13; pago 77).

Ainda em harmonia com a emenda apresentada ao art. 369, pro
põe o Deputado Adolpho Gordo que seja substituido o n , 13 pelo se-
guinte: . _

13. A mulher viuva ou separada do marido por divorcio, nulli
dade ou annullação do casamento, até dez mezes depois da viuvez ou
da sentença que declarou nullo ou annullado o casamento, sal vosi,
depois desta ou daquella, e antes do referido prazo tiver algum filho.
Acceitamos.

O projecto Clovis Bevilaqua dispunha que não podiam contrahir
casamento as mulheres menores de quinze annos e os homens menores
de dezoito. (Art. 218, n. 11).

A Commissão Revisora, de accordo com o projecto Coelho Rodri
gues, e o decreto n . 181, de 24 de janeiro de 1890, - fixou aquella
prohibição aos homens menores de dezeseis e ás mulheres menores de
quatorze annos.

O relator do parecer do Instituto dos Advogados pediu o resta
belecimento da disposição do projecto Clovis Bevilaqua.

Na fixação da puberdade reina extraordinaria divergencia entre
os codigos das diversas nações, o que vem confirmar os sabios concei
tos de Portalis, ditados pelo bom senso, pela experíencia e ratifica
dos pela sciencia. « A natureza não precisou de uma maneira uni
forme o momento em que o homem vê desenvolver-se em si esta or
ganização regular e animada que o toma proprio para reproduzir-se.
A época deste desenvolvim.ento varia, segundo os dífferentes climas,

c. c. - VoI. II 52
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.e ainda sob o mesmo clima elIa não poderia ser a mesma em diver

.sos individuos. Mil causas a adeantam e a retardam. E', preciso, no

.entretanto, quehaja uma regra, e que esta regra seja geral. E' sabio,
é necessario, porém, que a lei que estatue sobre a universalidade das
'cousas e das pessoas, admitta, prescreva, fixe uma idade em que se
presuma que todos os homens tenham attingido a este momento deci
sivo que parece iniciar para elles uma nova existencia II De accordo
com estes principios, o Codigo Civil Francez fixou á puberdade a
idade de 15 annos para as mulheres e de 18 para os homens, idade
,que fôra, até o advento da Hevolução, de 12 para aquellas e de H
.para estes.

O Codigo Civil Francez encontrou imitadores, e hoje a mesma
doutrina consagram os codigos da Bélgica, Italia e Rumania. Outros
foram mais adeante . '.

A llollanda, a Bussia , a Suissa e a Hungria fixaram a idade de
18 annos para os homens e de 16 para as mulheres, a Allemanha
fixou de'21 e 16, a Succia de 21 e 17, o Perú de 18 e 14, a Servia e
o Caucaso de 15 e 13 para os homens e as mulheres, e a Dinamarca
de 20, a Noruega de 15 e a Austria de 14 para ambos os sexos,

Nos Estados Unidos - em que cada Estado é livre de legislar so
-hre o direito civil, na variedade das legislações, prima o limite do
CodigoCivil Francez ,
. A puberdade do direito canonico de 14 annos para os homens e
de 12 'para as mulheres foimanticla na Europa, apenas na Inglaterra,
nos tres reinos meridionaes de Hespanha, Grécia e Portugal, e na
,America nas Republicas de origem hespanhola - Argentina, Chile,
Mexico e TI ruguay.

A tendencia geral é para elevar o limite da idade para o casa
mento, tendo em attenção não simplesmente - a puberdade - isto é,
a aptidão para prccrear , mas, o desenvolvimento intellectual e moral,
.únicos capases de dar aos nubentes a exacta comprehensão dos deve
res e responsabilidades que decorrem de seu novo estado.

Desta corrente de idéas é fervoroso sectário o insigne E. Laurent,
que, no seu projecto de Codigo Ci vil Belga estabelecia que os futuros
esposos deviam ser maiores, (artigo 141), afastando-se do Codigo Civil
Francez, que elle entendia haver se inspirado somente em razões phy-
siologicas, com manifesto despreso da educação moral e intellectual, ' ,'.>

.vendo no casamento, em vez da «união das almas», a simples união
dos corpos e o meio de propagar a especie.
, . Este - o ideal physico do antigo testamento, que por isso permit
tia a polygamia; a regra do direito canonico, que a tomou de «mpres
timo ao direito romano, que, por sua veza fôra buscar em Athenas

'B Constantinopla, onde ella dominava por motivos de ordem política,
que visavam, de preferencia, o augmento da população,

A igual distancia dos extremos da opinião de Laurent e.do direito
canonico e romano adoptamos o limite diverso fixado á aptidão matri-

(



-- 819 -

monial de um e outro sexo pelo projecto Clovis Bevilaqua, entendendo
que elle consulta sufficientemente e sufficientemente concilia as con
dições physicas e moraes que o casamento reclama para poder cor
responder ao seus multiplos fins.

Com a fixação daquelle limite nós evitaremos, no interesse da
sociedade, das familias e dos proprios conjuges que « uniões prema
turas não se antecipem á maturidade da natureza, permittindo a seres
apenas sahidos da esterilidade da infancia, perpetuar em gerações
imperfeitas sua propria debilidade», antecipação que o projccto per
mitte como permittia a legislação francesa anterior á revolução, da
qual pôde dizer Bouteville - « que produziriam os mais funestos
resultados si, melhor aconselhados pela natureza do que pela lei, a quasi
universalidade dos cidadãos não setivesse abstido de usar delia ».

Por estes moti vos e mais ainda por ter o Cocligo, de pai' com per
mittir o casamento ás mulheres de 14 e aos homens de 16 annos,
adoptado o principio contido no art. 926 do projecto Clovis - da eman
cipação de direito dos menores pelo simples facto do casamento na
idade legal, o que ainda toma mais necessai-io á elevação da idade,
quer do homem, quer da mulher , como condição essencial á vaidade
do casamento, propomos a acceitação da emenda - sobejamente jus
.tificada - do relator do parecer do Instituto dos Advogados, que su
bstitue ú dispositivo do projecto pelo seguinte:

Art. 226, § 11. As mulheres menores de quinze annos e os ho
mens menores de dezeseis.

CAPITULO VII

Art. 270. Diz este artigo: « E' tambem nullo o casamento quando
não ti ver sido contrahido perante autoridade competente.

A declaração da nullidade neste caso não poderá ser allegada, si
já tiverem decorrido dous annos depois da celebração do casamento.

Art. 272. A declaração desta nullidade póde sei' requerida 'por
qualquer pessoa que nella tenha interesse, ou pelo orgão do Ministe
rio Publico. »

Segundo o parecer da Commissão da Faculdade Livre de Direito
semelhantes disposições encerram « uma perigosa novidade que póde
degenerar em porta larga para grandes abusos », porque nem o pro
jecto, nem o decreto n. 181 (lei do casamento civil) em execução
designam a autoriddde competente para presidir ao casamento, pois
que o preceito do art. 110, determinando que, emquanto não fos
sem croados os logares de offlcial privativo do registro civil e de juiz
dos casamentos, as funcções daquelle serão exercidas pelos escrivães
de paz, na fôrma do decreto n , 9.886, de 7 de março de 1888 e as
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deste pelo respectivo juiz de paz, quando na presidencia do acto «ti
veram um caracter transitorio » desde que a organização judiciaria
passo 1 a ser constitucionalmente privativa dos Estados, excepção feita
da do Districto Federal.

O casamento é instituição de direito civil, direito cuja unidade a
Constituição manteve attribuindo á União o dever de garantil-a e as
segural-a, garantia e asseguramento que só podem efficazmente
realizar-se por meio de leis geraes,' uniformes, obrigatorias.

A faculdade .leixada aos Estados para legislar sobre o processo
não póde ter a exaggerada amplitude de ir até o ponto de desconhe
cer e annullar a competência maior deixada á União, já acima disse
mos. Inherente ao direito de legislar sobre o casamento, attributivo
deste, nelle implicitamente contido está o de prover e garantir a sua
existencia, eííectividade e pratica por meio de regras, disposições,
formalidades e exigencias.

A lei do casamento civil vigorante em toda a Republica, unifor- .}
memente, creou duas entidades distinctas, com funcções diversas e
inconfundíveis: uma para presidir a celebração do casamento, outra
para authentical-a - juiz e official do registro,

As disposições desta parte da lei do casamento civil foram tex
tualmente oompendiadas ou melhor-inseridas no Código. (Cap. V,
arts. 24.1 a 263). Ao contrario, portanto, do que diz o parecer da
Commissão, quanto á lei do casamento civil, esta dispõe que haja
uma autoridade que presida ao casamento e, expressamente, a de-
signa. .

As faltas ou omissões do presidente do acto estão previstas ex
pressamente, e expressamente se lhes commina penas quando destas
forem passiveis (Arts. 290-291.)

A presença da autoridade logalmente creada para presidir a
celebração do casamento é necessaria á validade do mesmo? A sua
ausencia ou falta vicia-o, eiva-o de nullidade?

Sim. Só serão considerados válidos, diz o decreto de 24 de janeiro,
art. 108, os casamentos celebrados no Brasil, si o forem de accôrdo
com a disposição da lei. « A nulJidade ahi prevista é fundamental no
systema inaugurado pelo decreto de 24. de janeiro, envolve uma
questão social que não tolera abrandamento no seu imperativo. Ou
a lei annullar-se-ha a si mesma ou terá de seIlar com absoluta e in- )
supprível nuIlidade os casamentos contrabidos sem as formalidades por
ella prescriptas, mesmo porque o erro e a ígnorancia de direito não
excusam em nosso systema juridico. (Clovis Bevilaqua, Direito da Fa-
milia, pag. 143.) .

Em França, onde a lei dispõe que «todo o casamento que não
fôr contrahido publicamente e que não fôr celebrado deante do official
publico competente, póde ser atacado pelos propríos esposos, pelos
interessados ou pelo Ministerlo Publico», onde, portanto, não tem o
caracter imperativo do nosso, a incompeténcia da autoridade que o

/
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deve presidir é urna das causas de que póde resultar nullidade
absoluta, insusceptivel de ser supprida que I' pelo tempo, quer pela
ratificação daquelles a quem cabe a acção de nullidade. (Baudry
Lacantinerie, pag. 3i f . )

A doutrina e a jurisprudeneia sobre o assumpto teem variado,
mas, em todo caso, estão longo de suffragar a opinião do parecer.

« A. mais grave das nulli.lades, diz Portalis, é a que deriva de
um casamento, que não foi celebrado publicamente e em presença do
offieial civil competente.

, Esta nullidade dá acção aos paes e ás mães, aos esposos, ao Mi
nisterio Publico e a todos que teem interesse no casamento. EUa não
póde ser revalidada nem pela posse, nem por acto expresso ou tacito
da vontade das partes; é indefinida e absoluta. .

Precisamente quanto a competencia da autoridade que deve pre
sidir á celebração do casamento e á opinião de que ella é uma simples
testemunha, é um espectador passivo do acto , corno quer o parecer:
E. Laurent responde:

« Não. O official do estado civil não é uma simples testemunha,
um espectador, porque sua presença é necessaria para a existencía
mesma do casamento; não ha casamento quando não ha offieial de
estado civil, como não ha casamento sem consentimento. Inutilmente
as partes consentirão, inutilmente seu consentimento seria authenti
camente constatado. Si não ha offieial de estado civil, ou si o official
não declara que os esposos estão unidos pelo casamento, não haverá
casamento. »

Nomeio, porém das doutrinas que se chocam, mais na appa
reneia do que na realidade, urnas considerando a falta do offlcial com
petente uma nullidade absoluta, outras, uma nullidade relativa, umas
que a consideram um vicio que não se distingue da clandestinidade,
de fórma que não propriamente porella, mas por falta de publicidade,
dar-se-ha a nullidade, outras que a consideram uma condição abso
luta, isolada, independente, indivisível, insusceptivel de mais ou de
menos, capaz por si só de acarretar a nullidade, muito differente da
publicidade em que concorrem outras circumstaneias particulares e
elementos. differentes, é preciso que assignalemos que aos tribunaes
foi deixada plena discreção , como no caso de clandestinidade, para
apreciar e julgar, tendo em attenção a gravidade dos factos, a intenção
das partes, a sua boa ou má fé, de accórdo com a mural publica e
privada. .

Diz, porém, o parecer alludido - que « o que faz a prova do ca
samento é a inscripção do termo no respectivo registro .»

Essa inscrípção - que affirma, garante, por assim dizer, aos con
juges a posse do estado, é a affirmação solemne de qne o acto foi
celebrado com a devida sulemnidade, consistente nap1'esença do (un
ccionario publico e de duas testemunhas.»
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oprojecto prescinde, pois, da autoridade especialmente encarre
gada de presidir o casamento ou antes-quer que esta seja oproprio
offlcial do .registro, quer que seja a presença deste sufficiente para
validar o acto, si bem podemos apprehender o seu pensamento quando
falla de funccionario publico - de modo indefinido e vago .

. Não. A certeza do casamento, a verdade da sua celebração, a
realidade de sua existencia não podiam ficar á mercê de conjecturas
ou presumpções, por mais fundadas e verosimeis que sejam.

O legislador assim o comprehendeu e sentindo a necessidade de
subtrahil-as á fallibilidade e inconstancia das provas testemunhaes e
outras semelhantes, rodeou o casamento, não só de formalidades
determinadas e rigorosas, assecuratorias da publicidade, como achou
um meio de comprovar a sua realização, imprimindo-lhe o caracter de
authenticidade, e garantindo-lhe, simultaneamente, a conservação.

A importancia, o caracter, a funcção, a razão de ordem social do
registro são incontestaveis.

A necessidade de conservar e distinguir as familias introduziu
de lia muito" entre os povos civilisados, re~istros ~ublicos, onde são
exarados o nascímento , o casamento e o obito dos cidadãos. Dest'arte
arredou-se a difficuldade e. o perigo das provas testemunhaes; deu-se
um titulo authentico á posse e se forneceu aos cidadãos uma segura
fiança, contra perda , omissões ou inexactidões dos titulos domesticos.
A grande família social constituiu-se o fiel depositario dos primeiros e
mais essenciaes titulos do homem; e assim devera ser, porque não
nasce elleunicamente para si ou para sua familia, mas tambem petra.
o Estado, Estes registros são. communs aos individuos , sejam quaes
forem as distancias que entre elles existam de - condição de funcções
ou de riqueza. Destinadas a marcar as tres grande épocas da vida.elles
nos recordam que nascemos, que nos reproduzimos e que morremos
todos segundo as mesmas leis, como que nos demonstram que a natu
reza nos cria iguaes, sem, comtudo, nos fazer semelhantes - pares
magis quam similes; e que as dissemelhanças proveem de uma or
ganização mais feliz ou mais bem cultivada do direito e da propriedade,
das convenções sociaes que, si não são do direito natural propria
mente dito, nem por isso são menos respeitaveis, nem menos neces
sarias. (Discours de Simeon, á Ia séance du 17 ventose, an , ;XI).

O meio, pois, que o legislador est.abeleceu para garantir aos
cidadãos, por meio de um titulo autheruico, a posse do seu estado, « é
o que em direito se denomina prova, isto é - a somma dos motivos
geradores-da certeza dos factos, como define Mittermayer. Assimsendo,
aprova mais nutural do casamento é evidentemente a que resulta da.
sua celebração, attestada pelo acto lavrado no registro civil;

Mas' a: certidão não faz o casamento: prova que eIle foi feito. O
que faz o casamento valioso e perfeito éo livre consentimento das
partes, dado solemne e publicamente, de accórdo com as formalidades
e exigencias preestabelecidas' para assegural-o e garantil-o ,

\ ,:
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o registro é um simples documento de constatação do que se
passou: faz a p1'(Jva de que o casamento realizou-se ou não nas con
dições exigidas pela lei, exprime a verdade do facto quanto á sua
realização e ao modo por que se realizou, .

Pócle servir para comprovar judicialmente a sua existencia legal
ou a sua insubsistencia pela constatação da omissão de formalidades
essenciaes que virtualmen te o annullam . E' o corpo de delicto da
validade, como da invalidade do casamento,

O Cocligo dá-lhe um valor proeminente, nunca, porém, absoluto,
irrevogavel, incontrastavel .

A prova mais natural do casamento é, evidentemente, a que resulta
da sua celebração attostada pelo acto lavrado no competente registro.

A lei do casamento civil preceitua, porém, que quando houver
indicio de que, por culpa ou fraude do ofíícial, o acto do casamento,
deixou de ser inscripto no livro competente, os conjuges poderão
suppril-o pelos meios subsidiarios admiuidos par a supprir a falta do

" registro dos demais netos do estado civil, (art. 54,)
A lei, prevendo que poderiam ser iIlusorias todas as precauções

estabelecida!'> para garantir a posse do estado dos esposos, não podia
deixar de vir em seu auxilio, facilitando-lhes o modo de restabe
lecerem a prova da realidade do acto, culposa ou fraudulentamente
omittido. .

E a razão, diz o douto commentador do decreto. n . 181, de 24 de
janeiro de 1H90- é que « sendo o casamento perfeito pelo consenti
mento reciproco dali partes, dado em presença da autoridade compe
tente, an tes mesmo que o acto tenha sido redigido, é claro que o registro
não é da essencia do casamento, o que só é exigido para sua p'l'ova,)~

A disposição, em vez, pois, de perigosa, como pensa o parecer, é
rigorosamente necessária.

A sua eliminação trará grave damno á constituição legal da fa
mília, facilitando uniões illegitimas.

As leis dos Estados teem de subordinar-se, ou melhor, de vasar-se
no molde que a lei federal traçar á celebração do casamento.

O modernissimo projecto do Codigo Civil Suisso não só impõe aos
cantões a obrigação de « fornecer a celebração do casamento salas
apropriadas» (art . 137), como estabelece as formalidades que teem
de estabelecer suas leis em certos e determinados casos, (art. 141).

Os inconvenientes que podem resultar da faculdade discricioriaria
deixada aos Estados para legislar sobre tal assumpto - apontou-os 'o
autor do projecto do Codigo Civil, DI'. Coelho Rodrigues, na exposição
de moti vos de que o precedeu,

« Nos Estados Unidos, diz elle, os inconvenientes da variedade
de legislação (que em parte já tem sido unificada) fazem-se sentir
todos os dias, por toda a parte e nas relações mais importantes, a
começar pelas da familia.

Um individuo que não póde casar legalmente em um Estado
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é inteiramente desimpedido no visinho ; dous conjuges que acham
diffículdades para romper o vinculo, que os incommoda, no seu Es
tado, podem conseguil-o facilmente mediante a simples transposição
ode um rio, ou de outra fronteira aprmas ideal 11. .

Si o parecer da Commissão da Faculdade Livre de Direito"en
tende que as formalida.des exigidas pelo Codigo são escusadas, que o
presidente do acto é uma autoridade díspensavel, bastando O official
do registro, o caminho a seguir era outro: propôr a eliminação da
autoridade. especial, privativamente encarregada de presidir o acto
e transferir ao official do registro as suas attribuições, fazendo as
necessarias modificações nos artigos que as enumeram e definem.

Admittir, porém, a existencia daquelle funccionario especial,
mas pretenderque a sua falta 'seja indifferente á validade do acto, é o
que não se 'comprehende. .

A nossa lei cerca incontestavelmente a celebração do casamento
de formalidades e exigencias, dispensadas em muitas legislações, que
demasiadamente as simplificam, reduzindo o casamento a um simples
contracto consensual. Assim, por exemplo, a do Japão, onde não se
exige á celebração qualquer formalidade preliminar e prescinde-se no
acto de presença de qualquer funccionario publico ou ministro de
culto. (Lehr. Le Mariage et le Divorce, 638, pag 283).

Entre nós já se pretendeu reduzil-o a estas condições, propondo- se
a dispensa da presença do juiz no acto do casamento, que se effectuaria
perante o officíal do registro:

A tentativa, porém, não vingou, e foram tão substanciosas as
razões com que se a repelliu, que não nos podemos furtar ao prazer de
textualmente transcrevel-as : I

li Não nos parece justo nem mesmo compativel com a indole de
tão importante contracto, que seja excusada a pessoa do juiz togado ou
popular -.' conforme a organização judiciaria peculiar a cada Es
tado» .

. Pela sua importancia social, a celebração do casamento civil não
póde prescindir da intervenção do juiz emprestando ao acto primor
dial da instituição da família legitima uma solemnidade tal que não
possa a realização do contracto confundir-se com a de qualquer outro.
São de toda a opportunidade as seguintes observações do erudito Co-
gliolo : . .

« A luta presente entre a Igreja e o Estado, entre as influencias
sácerdotaes e os poderes leigos lançou um grande reverbero sobre a
luta passageira entre o matrimonio civil e o religioso, e não ha quem
não veja como a controversia pertence mais ao direito publico que ao
privado. Os princípios jurídicos são evidentes: a importancia da fa
milia, a legitimidade dos filhos, os deveres conjugaes são tcousas em
que o Estado deve intervir, e a sua primeira intervenção consiste em
celebrar o matrimonio, que é o fundamento da família. Osjuristas o
concebem hoje como contractoe na verdade é um vinculo entre duas

)1
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vontades -livremente estabelecido ; mas é um contracto tão grave
por seus elteitos que o Estado lhe impõe uma determinada forma
solemne. Dos contractos sobre as cousas moveis aos sobre as immo
veis, destes á letra de cambio e ás sociedades commerciaes, depois ás
doações; e depois ao matrimonio , ha um augmento de rigor e solemmi
dades nas fôrmas, porque é verdadeira a lei que tanto maiores for
malidades impõe o Estado quanto mais importante socialmente é o
acto » , (Parecer Alfredo Pinto sobre as emendas offerecidas em 2a dis
cussão ao projecto n. 87, de 1900).

A maioria dos codigos modernos crêa uma autoridade competente
para presidir a celebração do casamento. Em geral esta autoridade é
o proprio offieial do registro civil.

. A sua falta não justificada ou não supprida por funccionarioIe-
galmente autorizado torna o acto nullo ou annullavel. (Cod. austriaco,
arts. 30 e 41 ; hespanhol, art. 101 ; italiano, art. 104 e hollandez, H7).

A legislação, portanto, de quasi todos os povos faz da competencia
do funccionario que preside o acto do casamento formalidade essencial
á validade deile , E' contra este principio que o parecer da Commissão
da Faculdade Livre de Direito se insurge.

Somos pela permanencia da disposição do codigo que o consagra.

CAPITULO VII

Art. 272. Dispõe este artigo: « E' annullavel 0'- casamento con
trahido com infraccão de qualquer dos ns , 9 a 15 do art. 226».

01 ribunal da Relação do Maranhão considerajustííicavel a annul
ilação do casamento nos casos dos ns. 9, 10 e 11, sómente, isto é,
-quando se trata :

a) de nubentes coactos, inclusive a raptada, emquanto não es
tiver em logar seguro e fóra do poder do raptor;

b) dos que estiverem sob o patrio poder ou sob tutela ou cura-
tela, emquanto não tiverem o necessario consentimento; .

c) das mulheres menores de quatorze annos e dos homens de
dezeseis annos

Quanto aos outros casos do art. 226, acha rigorosa a pena de
nullidade do art. 272, maxime já estando estabelecidas nos arts , 287
a 289 - penas para as respectivas infracções.

Si estas disposições, accrescenta o parecer, não são sufficientes
para impedir os casamentos nos casos flgurados , que tratam, aliás,
de meros impedimentos, certamente a perspectiva da annullação do
'acto não terá mais efficacia, podendo, ao contrario, servir para
afrouxar laços que a lei' deseja garantir e solidificar.

Por estes e outros motivos combate o parecer da -Faculdade
Livre de Direito a doutrina do art. 272.
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E' regra de direito, diz elle, que a ínfracção faz incidir em pena?
mas não vicia o 'acto e que':"':'" onde ha imposição de pena, esta im
posição importa revalidação. Ora, o projecto commina nos arts. 287 a
289 - pena ás infracções dos ns. 12 a '1!L O Codigo, portanto, re
valida os. actos de que elles cogitam. Ficam assim, excluídas estas
hypotheses revalidadas, passíveis de annullação sómente as dos ns. 9'
li 11 - as mesmas que o parecer da Relação do Maran hão considera:
taes.

Releva ponderar, é observação do relator do parecer do Instituto,
que fez a mesma critica dos antecedentes, que os impediment .s dos
arts. 12 a 15 são impedimentos impedientes, ou prohibitioos, isto
é, que embora se opponham á efTectuação do casamento não o tor
nam nullo, uma vez realizado, ao passo que são dirimentes - isto
é, que não só se oppõem á realização do casamento, como lhe acarretam'
a, nullidade caso elle se eflectue, as dos arts. 9 a 11. '

Acceitamos, portanto, a seguinte emenda:
Art. 272. E' annullavel o casamento contrahido com infracção

de qualquer dos ns. 9 a 11 do art. 226.

Art. 277. De accôrdo coma emenda ao § 11 do art. 206, re
lativa a idade, como impedimento ao casamento, redija-se assim este
artigo:

« A annullação do casamento da menor de 15 annos e do menor
de 18 só poderá ser requerida pelo proprio conjuge menor até seis
mezes depois de attingir aquella idade, ou pelos seus representantes
legaes ou pelas pessoas mencionadas no art. 236, observada a mesma
ordem, até seis mezes depois do casamento».

Dispõe o Codígo:
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
conjuge:

1°, a ignorancía do seu estado civil ou religioso;
2°, a ignorancia de crime inafiançavel e não prescripto, commet

tido antes do casamento;
3°, a ignorancia de defeito physico irremediavel e anterior, como

a impotencia, e qualquer moléstia grave, incurável ou transmissivél ;
4°, o desvirginamento da mulher, si o marido não tinha conheci-

mento desse facto. ' '

.'1·\
I
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o Codigo foi nesta parte mais previdente que a maior parte dos
códigos modernos, nomeadamente o francez, fonte e modelo de
muitos.

A disposição do art. 105 deste, admittindo a nu llidarle do casa
mento, por causa do « erro na pessoa Il, de envolta com as disposições
dos arts. 146 e 180, deu logar ás mais contradictorias interpre
tacões.

. Tres systemas principaes deduziram-se da disposição indefinida e
vaga deste texto, conservada, menos pela certeza das duvidas a que
ia dar logar, do que pela « despreoccupação da pureza scientifica da
sua obra » e pelas idéas mnito confusas que tinham os seus autores
sobre a theoria dos contractos nullos e annullaveis ». Apesar da opi
nião de Portalis, relator da parte do Codigo referente ao casamento,
de que o erro, na matéria, não se entendia um simples erro sobre as
qualidades, a fortuna ou a condição da pessoa a que alguem se une,
mas um erro que tem por objecto a pessoa mesma, « decidiu-se que o
erro referia-se não só á pessoa physica , como á peHsoa civil ou social,
isto é - sobre as qualidades constitutivas da personalidade sob o
ponto de vista do casamento».

Todoo individuo, dizia no Conselho de Estado Thibaudeau, tem qua
lidades essenciaes que constituem sua existencia e o personalizam . . .

E' neste sentido que a palavra « pessoa» tem sido sempre em
pregada.

Quanto ao erro sobre asqualidades politicas, moraes ou sociaes
do individuo, basta que elle tenha alterado essencialmente o consenti
mento.

E' uma questão de facto e não de direito deixada á absoluta dis
ereção dos tribunaes ..

No projecto do Codigo Civil Belga E Laurent, salientando que
a matéria dos vicias tem uma importancia capital, e pondo á margem
as opiniões doutrinaes, entendeu dar-lhe solução, dispondo que o
« erro sobre o individuo physico ou sobre a pessoa civil vicia o con
sentimento dos esposos e dá lagar á acção de nullidade de casamento »,
(art. 144). Concebida em termos ampios e não restrictos, deixada em
aberto a solução das duvidas sobre as qualidades constitutivas da per
sonalidade civil, esta disposição, em que o seu autor quiz concre
tisar a doutrina do Codigo Civil Francez, tal como ella realmente
era sem as amplificações da doutrina, restricta ao erro sobre o
individuo physico e sobre a pessoa civil, incorria no vicio do vago
e do indefinido dos textos francezes (Avant - Project de Rev. du
Cod. Civ. E. Laurent VaIs. 1, 2, pags. 339, 340). Ab dispo
sições do Codigo Civil Allemão (arts. 1. 333 e 1. 334) e a do pro
jecto definitivo do Codigo Suisso sobre o assumpto - esta ultima
estatuindo que' o casamento « póde ser atacado por causa do erro
na pessoa, ou quando foi contrahido sob o imperio de um erro
decisivo sobre as qualidades pessoaes do conjuncto, cuja falta tor-
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,paria a vida em commum insupportavel ao esposo enganado»,
(art. 146), não nos parecem satisfactorias. Mais previdente que o
legislador italiano que, depois de haver no projecto primitivo de
clarado que só o erro essencial na pessoa acarretaria a nullidade
do casamento, riscou definitivamente o adjectí \'0 - essencial- sob
o fundamento de que, em vez de restringir o vago e o indefinido
da palavra erro, ao contrario augmentaria a incerteza e abriria
novo campo á controvérsia sobre a comprehensão do que fosse ou
não erro essencial, o Codigo revisto não só manteve estas expres
sões, como definiu e precisou o que é erro essencial (Huc , Le
Cod. Civ, Italien e Le Cod. Napoleon, Tomo I, pags. 56 à 60),
sem comtudo eliminar a possibilidade de duvidas, como o demon
stram as emendas que passamos a' analysar .:

O decreto n. 181, de 1890, art 72, § 3°, dispunha o mesmo
que o Codigo, que, textualmente, o copiou, intercalando apenas,
como já o fizera o Codigo revisto a palavra - grave, depois da pa
lavra - molestia. O dispositivo do § 3° do alludido decreto mereceu
justas e severas criticas neste ponto pelos abusos a que poderia:
dar logar , facilitando extraordinariamente os pedidos de annullação
de casamento e, consequentemente, relaxando a indissolubilidade do
vinculo conjugal, com as expressões « molestia incurável ou trans
missi vel por contagio ou hel'ança.» Com effeito, allegou-se, ha
molestias incuráveis, mas não transmissiveis, como ha molestias
transmissíveis, mas susceptíveis de cura, e o intento do legislador,
zelando os interesses da familia e da prole, outro não podia ser sinão
o de subordinar a annullação do casamento á reunião precisa destas
duas condições, - serem incuraveis por contagio ou herança as mo
lestias determinantes da nullidade do casamento,

De accordo com estas criteriosas observações, o autor da lei do
casamento civil, consolidando-a no seu projecto de Codigo, modificou
a disposição criticada, substituindo as expressões «qualquer moléstia
incuraoel ou transmissivel por contagio ou herança, pelas expressões
qualquer molestia incuraoel e transmissioei,»

Ora, o projecto revisto afastando-se quer do projecto Coelho Ro
drigues, quer do projecto Clovis Bevilaqua, do qual apenas apro
priou-se da palavra grave, consagrou o dispositivo vicioso da lei do
casamento civil" art. 72~ §3°"

Pelos motivos acima succintamente expostos, o relator do parecer
do Instituto dos Advogados propõe que seja substituida a alludida
disposição pela do projecto Coelho Rodrigues - art. i. 914, § 3°,

A.rt. 281, n, 4. O parecer do Instituto dos Advogados reconhece
a necessidade de « expressamente» consignar-se no Codigo .a .modali
dade do erro civil relativo ao disvirginamento, para evitar duvidas,

'I
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dada a incerteza da doutrina juridica, acoroçoada pela defíciencia do
texto legal vigente

No regimen da lei do casamento civil comprehende-se que díver
gencias e controversias surgissem a respeito do assumpto.

Com effeito, dispunha a alludida lei:
Art. 72. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro

conjuge:
§ 1. o A ignorancia do seu estado.
« Expressão vaga e elastica, vacillante e equivoca, o vocabulo

« estado» empregado no dispositivo citado, em accepção indefinida,
offerece ao jurista um vasto campo de duvidas e díffiouldades, sobre a
sua verdadeira significação, legal e juridica », escreveu Clovis Be
vilaqua.

E assim é. A divergencia não tem sido pequena entre a doutrina
dos commentadores e a jurisprudencia , Para um daquelles , « sendo
annullavel o casamento, por erro essencial, o disposto nos §§ 10

, 20 e
30 do art. 72 do decreto n. 181, de 1890, constitue um verdadeiro
impedimento que devera estar classificado no art. 70 (Autran).

Para outros - " a lei, em pregando a expressão - iqnorancia do
estado - sem distinguir a especie de estado, comprehendeu tan to o
civil como o natural» que nos parece equivaler ao physico dos fran
cezes , « A virgindade é um estado natural, e, quando o legislador fez
o emprego da phrase - ignorancia do seu estado, sem dizer que este
estado devia ser sómente o estado ci vil, q .rizcertamente comprehender
nella o estado natural, porque essa condição, como da natureza, não
poderia deixar de ser considerada como uma causa para a annulIação
do casamento, em attenção fi boa fé do conjuge ilIudido, como em
muitos outros casos em que não póde ser somente considerado o estado
civil. (Lydio Mariano. Commentario á Lei do Caso Civ., pags. 86 é 87.)

Para outros ainda - prevalecia a doutrina do conselheiro La
fayette - no direito anterior: « Si houve erro, fosse ou não filho de
dólo sobre a identidade da pessoa, ou sobre a qualidade a ella inhe
rente tal que, si fosse préviamente conhecido, teria exercido, segundo
presumpções razoaveis , decisiva influencia na deliberação do con-
trahente illudido », o caso era de casamento annullavel. '

Releva ponderar que, sustentando doutrina diametralmente
opposta - Teixeira de Freitas reduziu a ires os casos de erro essencial
possível de acarretar a nullidade do casamento:

1 . o Quando versar sobre a pessoa, isto é, quando um dos con
trahentes acreditou ter casado com uma certa pessoa, entretanto, que
o casamento foi celebrado com pessoa diversa.

2. o Quando um dos contrahentes acreditou ter casado com pessoa
livre, entretanto, que o casamento foi celebrado com pessoa escrava.

3. o Quando a mulher se casar já pejada, por obra de outro, sem
que o esposo o soubesse... (Esboço do Cod. Civ., art. 1.439).
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Por seu lado a [urisprudencia affirma que no conceito de erro
essencial capaz de determinar a annullação do casamento por igno
rancia , do estado, estavam comprehendidos os attributos, isto é,

. modos de ser da pessoa, não susceptiveis de augmento ou diminuição,
tão inherentes a ella que, si fossem previamente conhecidos, exerce
riam, segundo presumpções razoáveis, decisiva influencia na deli
beração do conj uge illudido, em contrario a qualidades, isto é, modos
de ser peseoaes, que se dopiram em maior ou menor proporção,
susceptiveis de augmento ou diminuição. E' a mesma doutrina do
conselheiro Lafayette .. De accôrdo com estes nrincipios, a ignorancia
da falta de virgindade - equivale á ignorancia do estado e' como tal
é considerada erro essencial nos termos do art. 71, combinado com o
72, § 1° do dec . n. 18'1, de 1890. (Revista de Jurisprudencia ,
Anno V, 190 l. N. XLII, A.bl'., pngs. 368 e 369.)

A. incerteza e a duvida resultantes da divergencia no modo de
entender e applicar a palavra « estado» do art. 72, § 1°, dec. n , 181,
de 18\)0, cessaram, porém, com o advento do projecto de Cod. Coelho
Rodrigues que, no art 1.9l4-, § 10, dispoz que constituia erro essencial
para determinar a annullação do casamento « a ignorancia do estado
civil e religioso ... » .

De accórdo com esta modificação, que valia por uma verdadeira
interpretação authentica, a questão da virgindade e varias outras a
que se prestava a elasticidade da palavra - estado - estavam ex
cluidas da disposição aUudida.

Si, porém, escapava a comprehensão do § 1° do art. 72 a questão
da virgindade, si a excluía o conceito restricto do vocabulo - estado
- implicitamente ella se achava contida na disposição do § 2° do
mesmo artigo: iqnorancia de defeito physico irremediaoel e anterior.
(Clovis Bevilaqua , Direito da Familia, capitulo lll, § 24-, pagos. 14,8,
14,9.- L. Coelho. Do casamento civil brasileiro, pags. 237,239).

Assim, pois, si no regimen da propria lei do casamento civil
prevista e solvida estava já, pam muitos, a questão da virgindade, no
do Codigo fóra de toda du vida ella o está - dada a disposição do § 11
do art..281 - que explicitamente define e enumera como erro essencial
capaz de produzi I' a annullação do casamento - « o desvirginamento
da mulher si o marido não tinha conhecimento desse facto », (art. 259).

A omissão, portanto, que o illustre relator nota ná legislação actual
e para a qual pede remedio - acha-se prevista e definida pelo Codigo.

Não quer isto, porém, dizer que achemos completa a solução que
este dá á questão, uma das mais diffíceís e complicadas da lei ma
trimonial.

Por isso mesmo que a experiencia já nos. deIfionstrou o incon
veniente de envolvel-a em fórmula geral e absoluta, susceptível de
interpretações diversas, preferimos o methodo restrictivo, isto é, da
definição e enumeração das diversas modalidades do erro essencial
capaz de annullar o casamento ~

,}
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Debaixo deste ponto de vista, muito mais completas nos parecem
as disposições do projecto da Commissão de Legislação e Justiça do
Senado, de 1896, em que collaborou efficaz e decisivamente o autor da
lei do casamento civil, que teve assim ensejo de attender e preencher
as lacunas e deficiencias da propria obra, postas em evidencia pela
experiencia e pela pratica, I

Em grande parte as modificações introduzidas no projecto atten
dem tamb(~m á jud.c.osa critica feita e as emendas apresentadas á
lei do casamento civil, no projecto de lei n . 28, de 1897, em que
se incluiu expressam-rue como modalidades de erro essencial « a
molestia grave transrnissiuel por contagio ou herança, com parti
cularidade a epilepsia e a alienação' mental de qualquer fórma,
manifestadas antes do casamento I).

Substitua-se, pois, o art. 281, ns. 10, 2°, 3° e 4° p010 seguinte:
Art. 281. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro

conjuge:

1 .° A ígnorancia do seu estado civil ou religioso, ou de sua iden
tidade pessoal, ou da integridade physica da nubente, si esta fór
solteira.

2. o A ignorancia de crime infamante contra a honra ou contra a
propriedade, anterior ao casamento, ainda que prescripto ,

3. o A ignorancia de defeito physico, irremediavel e anterior,
como a impotencia ou qualquer outro que impossibilite a procreação,

4. o A ignorancia de moles tia asquerosa grave e transmissivel
por herança ou contagio, como a epilepsia ou a alienação mental de
qualquer fórma ,

/ CAPITULO VIII

Arts. 290 e 291. O parecer da Faculdade Livre de Direito
acha que a multa imposta nestes artigos ao juiz e ao offlcial do Regis
tro Civil é insignificante, attcndendo-se á gravidade das faltas ahi
definidas.

Em vez da eliminação das multas, julgamos preferível addí
cionar-lhes a sancção criminal, estendendo-as ás faltas dos arts. 287,
288 e 289, e, por isso, de accordo com o projecto Coelho Hodrigues,
propomos que, depois do art. 291 - accrescente-se o seguinte:

Art. 392. As penas comminadas neste capitulo serão applicadas
sem prejuizo das outras que no caso possam caber, na conformidade
do Codigo Penal. A applicação das penas dos arts. 287 a :2!19 será
promovida pelos interessados e a dos arts. 290 e 291 póde tambem ser
pedida pelos interessados e deve seI-o pelo Ministerio Publico.
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TI.TULO I:I

CAPITULO 11

. Art. 302, n . 2. Não procede a critica do parecer da Faculdade
Livre de Direito, quanto á disposição deste artigo , considerando-a.
H cerceadora do poder marital sem vantagem ou importancia pratica » •
EUa é a garantia e a afflrrnação da reciproca igualdade de. direitos que
se reconhece nos conjuges.

Esta doutrina que melhor se affirma nos codigos modernos, já 
está de ha muito acceita por uns e entrevista por outros - dos nossos
mestres,

Os direitos da mulher, .só os transmissiveis, passam para a pessoa.
collectiva do casal. não passam para o marido, disse Teixeira de
Freitas.

Não quiz dizer certamente cousa diversa um commentador do
moderníssimo projecto do Codigo Civil Suisso, apreciando justamente
algumas das restricções postas ao chamado podei' marital, no intuito
de confinal-o nos justos, razoaveis e naturaes limites que legitimam a
sua creação, para coarctar os seus possiveis abusos.

O projecto, diz elle, não se limita a distinguir os direitos e os de
veres dos esposos, um a respeito do outro, e sua situação em face
dos terceiros; elle estabelece entre ambos e, por assim dizer, acima
de ambos, uma sorte de entidade moral- a união conjugal. E' a uni
dade mesma da familia que produz eífeitos - de um lado, quanto aos
esposos, obrigados para com ella tanto quanto o são reciprocamente
um para com o outro - e de outro lado, quanto aos terceiros que
teem .0 direito de nella confiar. Este elemento novo permitte attenuar
consideravelmente o poder marital, ao qual de alguma sorte elle sub
stitue, dominando elle, domina o marido tanto quanto a mulher.
Desta sorte, a cohesão da família é perfeitamente mantida, em theoria,
pelo menos, sem que domine a omnipotencia marital. Tambem os
partidarios da emancipação da mulher podem estar satisfeitos; em
parte alguma do projecto impõe-se um dever de obediencia da mulher
ao marido. Os esposos se devem um ao outro fidelidade e assistencia
em perfeita reciprocidade - e eis tudo. E' justamente esta a pre
occupação do Codigo Allemão, como em outra parte Já assignalámos.
Ahi não se falia como no Codigo Civil Francez: o mando devepro
tecção á sua mulher, a mulher obediencia a seu marido (art . .213).
Assim tambem nó projecto Civil Clovis Bevilaqua (art. 272), assim
tambem no codigo revisto - (art. 299)-. Si se declara que « o ma
rido é o chefe da sociedade conjugal », estatue-se logo adeante que
« pelo casamento torna-se a mulher companheira e sócia do marido >l,

- (Cod. Bevilaqua, art 279, Cod. rev ., art. 307)'- eliminando-se
a palavra «obediencia » que envolve a idéa de subordinação, de de-

"
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pendencia , de subalternidade , para dar logar á de « associação
igualitaria » .

Em uma palavra, diz ainda o commentador do projecto de Codigo
Suisso, terminando, o casamento que não impõe a mulher o dever de .
obedecer ao marido, submette os dous esposos a uma sorte de auto
ridade disciplinar.

E' a lei mesma que, directamente, dá á mulher qualidade para
agir, em nome da união conjugal.

As suas àttribuições não emanam de um mandato presumido do
marido, (Bulletin de Legislation Comparée, ns. 6 e 7, - junho e julho
de 1901.)

O Codigo nada innova, mantém o direito actual. _
O art. 302 repete textualmente o art. 1.937, § 2° do projecto

Coelho Rodrigues, que não póde ser accusado de ousadias innovadoras.
A doutrina é a das nossas leis e a dos nossos jurisconsultos.

(Teixeira de Freitas, Esboço do Codigo Civil, art. 1. 305, § 3° e
Commercial, art. 141; Lafayette, Di?'. da Fara.., § 39; Carlos de
Carvalho, Di?'. Civ. Bras., art. 1. 473. )

« Tambem não póde o marido estar em juizo, sendo autor, sem o
consentimento da mulher e, sendo réo , sem a citação desta, em causa
que verse sobre a propriedade dos ditos bens, ou sobre a posse ou di
reitos relativos aos mesmos» - dispõe o art. 701 do codigo Felicio dos
Santos.

Commentando-o, disse o autor: « é ainda o direito vigente. Estar
em juizo, stare in judicio, quer dizer apresentar-se perante um juiz
ou tribunal para demandar, quer como autor, quer corno réo .
A questão judicial interessa a ambos os conjuges, e devem ambos com-L,
parecer.» .

Quanto á preferencia que o parecer dá « ao direito vigente,
quando annulla os litígios sobre bens de raiz em que a mulher não
tiver intervindo» - sobre a doutrina do Codigo, como si antinomia e
collisão houvesse entre aquelle e esta - não comprehendemos. O Codigo
consagra o direito existente"

CAPITULO IV

Art. 347. O art. 325 do Codigo Clovis Bevilaqua dispunha que
- « no regimen da separação de bens a mulher deve contribuir para
as despezas da familia com um terço dos rendimentos de seus bens, si,
por convenção, não tivesse permittido uma contribuição maior ou
menor .»

« Mais equitativa seria a contribuição proporcional ao rendimento
dos bens de cada um dos conjuges», opinou o Sr. Dr , Duarte de
Azevedo.

c. c - vot, II 53

.l_""\.



- 834, -, ,

o Codigo revisto no presupposto talvez de traduzir esta opinião
- dispoz, modificando o projecto Clovis Bevilaqua, que, em vez de
« com um terço dos rendimentos de seus bens, devia a mulher no
regimen da separação de bens», concorrer « obriçatoriamente para
as despezas do casal com uma quota proporcional aos rendimentos dos
bens proprios» (art. 34,7).

Pensa o relator do parecer do Instituto dos Advogados que os re
visores do Codigo Bevilaqua mal interpretaram o intuito da critica ao
Codigo Clovis Bevilaqua e, restabelecendo-o, entende que a mulher,
na especíe, « deve contribuir para as despezas do casal com os ren
dimentos dos seus bens, em proporção de seus haveres corri relação
aos do marido. »

Esta a proporcionalidade do Codigo Civil Portuguez (art. 1.226),
que expressamente determina que « o regimen da separação de bens
não exonera a mulher de concorrer para as despesas do casal com os
rendimentos de seus bens, em proporção de seus haoeres», doutrina
expressa no commentario de Dias Ferreira ao art. 1 .112 do mesmq
Codigo, em que se affirma que - « os conjuges hão de concorrer
para as despezas dos filhos em proporção de seus bens, como em pro
porção de seus bens e rendimentos concorre para as despezas do casal
a mulher separada de bens, conforme os expressos termos do
art. 1.126 (Cod. Civ. Port., Annot. pago 286). .

Esta a proporcionalidade de que buscara approximar-se o pro-
-jecto Clovis Bevilaqua, quando dispunha no art. 361~ que, « obtida

pela mulher a separação de bens, devia concorrer para as despezas do
casal e da educação da prole com os rendimentos dos bens dotaes e
mais com um terço dos bens poraphernaes » ; esta a proporcionalidade

. que logicamente decorre do principio de igualdade que o Codigo pro
curou manter nas relações conjugaes.

Assim, menos pela claresa da opinião do douto jurisconsulto pau
lista, do que pelo acerto e coherencia da doutrina que della deduziu
o relator do parecer do Instituto dos Advogados, justificando-a tão
concisa_quanto exuberantemente, adoptamos a emenda proposta, de
fórma a ficar o art 347 redigido da seguinte forma :

Art , 34,7. A mulher é obrigada a contribuir para as despezas
do casal com os rendimentos dos seus bens, em proporção dos seus
haveres com relação aos do marido, si outra cousa não tiver sido esti
pulada no respectivo contracto ,

Art. 384. A matéria do art. 24,7 acha-se estreitamente vin
culada á do art. 384,. A modificação alli feita deve necessariamente
determinar a modificação correspondente no que elle dispõe. A cohe
rencia e a logica assim o determinam. Sem isto, estaria quebrada a
integridade do. principio e da doutrina que o Codigo firma nas relações
conjugaes. Duarte de Azevedo assim pensa em nome da equidade, e o

\ \.
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relator do parecer do Instituto o propõe em bem da systematisacão
dos dispositivos legaes, na emenda que abaixo reproduzimos e accei
tamos, e em à qual se estabelece o conceito da proporcionalidade, de
accordo com o art. 347.

Redija-se, portanto, assim :
Art. 384. A mulher que assim obtiver a separação de dotedeve

contribuir para as despezas do casal e da educação da prole com os
fructos dos bens dotaes e mais com o rendimento dos bens para
phernaes na proporção desses bens com relação aos bens de seu ma-
rido. .

CAPITULO IH

Art. 307. O parecer da Faculdade Livre de Direito considera
este artigo, tal comoestá redigido, « puro nephelibatismo, improprio de
um Codigo onde se definem direitos e obrigações e como nada que
rendo dizer.»

o. artigo nenhuma novidade ou extravagancia contém. Consagra
preceitos claramente expressos em diversos códigos e idéas inherentes
a todas as legislações matrimoniaes , A ultima parte constitue o
art. 1. 355 do Codigo Allemão, com uma differcnça que não é de na
tureza a passar despercebida. Alli, a obrigação de tomar o nome da
familia do marido é imperativa á mulher; aqui - é facultativa, é um
direito de que ella póde usar ou não.

Quanto á primeira parte do artigo - o Codigo, consignando-a,
teve por fim salientar, accentuar, definir a situação não prepon
derante) não de subalternidade, mas de igualdade em que a colloca
na sociedade conjugal, de accordo com os princípios do direito matri
monial allemão que lhe foi fecundo manancial. « O dever reciproco
de affeição, de assístencia e de fidelidade é, de alguma sorte, de di
reito natural: elle está inscripto em todas as legislações. Por toda
parte tambem, o marido, sendo considerado como o chefe da associação
conjugal, é, em caso de divergencia persistente, sua opinião que deve
prevalecer. O dever de obediencia da mulher é, pois, indicado em
termos mais ou menos explicites ; porém) as legislações mais recentes,
e, sobretudo, as legislações germanicas, insistem antes sobre o cara
cter de associada ou de cooperadora da mulher que sobre" o seu
caracter de subordinada ,»

Foi esta nova feição que tomou o papel da mulher nas relações
conjugaes que o projecto visou assignalar, sem abusar das normas
attinentes aos assumptos de que os codigos devem tratar. .

Não só direitos e ohrigações.elles definem, m3,S tambem deveres.
Parece-nos, porém, que, sem sacrificar a essencia do artigo, po

derá elle ser redigido da forma seguinte:
Art. 307. Pelo casamento a mulher toma o nome da família do

marido, e do marido torna-se companheira e socia.
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CAPITULO V

Art. 355. O Deputado Adolpho Gordo apresentou emenda sup
pressiva deste artigo que dispõe :

« O dote, constituido pelo pae ou pela mãe, considera-se adeanta
mento de legitima, salvo declaração em contratrio .»

Ao conjuncto de emendas que apresentou aquelle illustre Depu
tado, tendentes todas a assegurar () principio da ampla liberdade de
testar - esta parece filiar-se. .

Partidario tambem da liberdade de testar, não vemos em que
a possa offender/o dispositivo em questão, maximê com a restricção
in fine.

O codigo não crêa direito novo, consagra simplesmente o exis
tente. O dote entre nós não é uma instituição obrigatoria, mas um
producto da livre e espontanea munificencia do doador, é uma ver- •
deira modalidade da distribuição voluntaria da riqueza. O projecto
Coelho Rodrigues « fazia obrigatorio o dote das filhas menores que
se casassem com o consentimento dos paes, e das maiores ainda que
se casassem sem elle, resolvendo incidentemente a questão de serem
ou não os paes obrigados a dotar a filha rica, questão que Vinius re-
solvia negativamente nas suas « Questões Selectas» (Liv. 2° Cap. 14)
e que Mello Freire resolvia affirmativamente no Liv. 2°, tit. 9, § 5°.
« C. Rod. )) (Proj. do Cod. Civil. Exp. de Mot. Pag. 35, Resp. ao
Parecer. Pag. 86.)

Não acceitou a creação a Commissão official encarregada de rever
o projecto, não a adoptou tambem o Cod. revisto.

O art 355 é a consagração do direito escripto e da doutrina
seguida. (Ord. 4. 97. 3. Carlos de Carvalho, Dir. Civ. Bras. art. 1.522;
Lafayette, Dir, de Fam. § 76, n. 3; Clovis Bevilaqua, Direito de Fa
milia § 45).

O Cod. Civil Portuguez (art. 1.147) dispõe da mesma fórma,
e commentando-o, disse Dias Ferreira:

« Si não consta expressamente da intenção das partes, nunca se
presume que os pais fizessem o dote á custa das suas terças e não á
custa da legitima do doado. A presumpção juridica é que os pais, .•
contemplando um dos filhos, não quizeram beneficial-o com pre-
uizo de outros.»

Art. 356. Coherentemente propoz o mesmo Deputado a elimi
nação deste artigo, que dispõe:

« O dote dado pelos avós é sujeito á collação nos mesmos casos em
que o é o dote dos pais aos filhos, guardada a disposição do art. 2.165.»

Não acceitamos a emenda suppressiva.
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CAPITULO VI

Art. 389. O Deputado Adolpho Gordo propoz uma emenda sup
pressíva das palavras - « comtanto que não excedam á terça do
doador», deste artigo.

O intuito da emenda parece ser o de assegurar em toda a sua
plenitude o princicio absoluto da liberdade de díspôr .

A restricção contida nas palavras alludidasafigura-se-nos não só
uma garantia para o próprio casal, como está de harmonia com
o nosso direito vigente. (Carlos de Carvalho, Dir. Civ. Bras. Arts. 1.200
e '1.201.) Não acceitamos a emenda.

Art. 394. A este artigo apresenta o mesmo Deputado uma
emenda, mandando accrescentar a expressão dissolve-se, depois da
palavra termina, e supprimir todo o paragrapho unico ,

A emenda visa manter a uniformidade com o conjuncto de outras
relativas ao divorcio, com dissolução do vinculo, que o seu autor
propõe em substituição á simples separação de corpos que o projecto
consagra. Acceitamos.

Art. 396'. A este artigo propõe ainda o mesmo Deputado a se
guinte emenda substitutiva:

Art. 396. Substitua-se pelo seguinte: - O pedido de divorcio
só pode fundar-se em algum dos seguintes motivos:

10 , adulterio ;
2°, crime tentado por um dos conjuges contra a vida do outro;
3°, sevicia ou injuria grave;
4°, condemnação do marido em qualquer dos casos de lenocinio

previsto pela lei penal-; .
5°, condemnação de um conjuge a 20 annos, ou mais de prisão ;
6°, abandono voluntario do lar conjugal, durante dous annos

continuas;
70 , demencia ou loucura irremediavel de um dos conjuges, tendo

esse estado já durado tres annos, na constancia do casamento.
Acceítamos a emenda.

Art. 396. O parecer da Faculdade Livre de Direito acha con
veniente. que se precise o adulterio da mulher, pois o art. 219 do
Codigo Penal, dispondo que só incorre na pena de adulterio o marido
que tiver concubina teúda e manteúda, tem dado logar a variações



da jurisprudencia na intelligencia do art. 82, § 10 , do decreto n. 18'1,
de 24 de janeiro de 1891.

Em taes condições, pergunta o parecer se a norma penal será
a reguladora do divorcio.

Por entre as innumeras definições com que se tem procurado
caracterizar e fixar a natureza e fins do casamento, se alguma cousa
de permanente, de certo e de commum a todas ellas, insusceptível de
duvidas, ficou, foi o reconhecimento e a affirmação de que elle importa
em uma communhão de toda a vida moral e physica, e que, sendo
corno é o producto livre e espontaneo da vontade das partes, tem
como condição fundamental o da mutua fidelidade dos que o con
trahiram.

Essa é da sua essencia, como da sua essencia é o consentimento,
e, si sem o consentimento, elle não se póde realizar, sem a fidelidade
elle não se póde manter. Assim o reconheceram o costume e a legis-
lação de todos os povos, em todos os tempos e sob todos os regimens .-
políticos, qualquer que fosse o gráo do seu desenvolvimento moral
e juridico, em todas as phases de sua evolução histórica.

Dahi o ter sido o adulterio considerado sempre com extraordinaria
repugnancia com a offensa máxima que se lhe poderia fazer e.como
tal severa e inexoravelmente punido com os castigos mais barbaros,
com os ultrajes mais humilhantes, com as penas mais deshumanas ,

Affectando pela sua extrema gravidade e pela extensão dos seus
perniciosos effeitos a honra privada, a dignidade do lar, como a pu
reza dos costumes e a moralidade social, o poder publico collocou-o
sob a sua sancção, avocando o direito de punil-o ,

Assim permaneceu por muito tempo, mas os costumes modi
ficaram-se e o abrandamento dos costumes reílectiu-se Iogíca e natu
ralmente nas leis.

De alguns codigos penaes desappareceu a figura especial do
delicto de adulterio, concorrendo, certamente, para isso a justa

. preoccupação moral de furtar á publicidade contagiosa o escandalo
das desgraças conjugaes e o respeito aos sentimentos melindrosos do
pudor e da honra das familias.

Por uma estranha anomalia, porém, muitas legislações -- ao lado
da obrigação de mutua fidelidade imposta aos conjuges, da exigencia ,.
de leal reciprocidade entre ambos no cumprimento dos deveres con-
jugaes, distinguiram entre o adulterio da mulher e O do marido
quando tratavam de punil-os, sanccionando assim uma justiça e uma
immoralidade ,

Esta distincção é mantida no Codigo Civil Francez (arts. 337 e
339); no Italiano (arts. 3D3 e 3DD) e no Hespanhol.

Oantigo direito portuguez punia o adulterio com a pena de morte,
tanto para a mulher casada, quanto para o seu cumplice (ord. D, 25).

:Mas o adulterio do marido não mereceu tão grave repulsa por
parte do velho Codigo philipp~no ; as infidelidadesdescontinuas não se
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consideravam actos puniveis, e somente os barrequeiros casados, eram
passíveis de pena accrescida de multas nas reíncidencias , (Clovis
Bevilaqua , Dir. de Fam . Pags. 362 e 363.)

No direito patrio anterior e no actual vigora a mesma doutrina.
(Cod. Crim. de 1830, arts. 250 ,a 253; Nov. Cod. Peno Bras ., '
arts. 279 a 281), Neste, só é punido o adulterio do marido que tiver
concubina teúda e manteúda. A. legislação civil, porém, aboliu a dis
tincção, collocando no mesmo nivel, para os effeitos do divorcio res
tricto á separação de corpos o adulterio do marido e da mulher. O
decreto n. 181, de 24 de janeiro, falla simplesmente de « adultério »

(art. 82, § 1°). "
Dada a distincção firmada na nossa lei penal, a desconformidade

existente na legislação penal e na civil de diversos paízes quanto ao
assumpto, a dívergencia doutrinaria oriunda desta duplicidade de
critério, o dispositivo do decreto de 1891 vale por um repudio formal
e expresso do principio da distincção .

A lei franceza de 1792, obra de reacção violenta contra a antiga
ordem de cousas, não mencionara o adulterio entre as causas de di
vorcio, mas dispunha que tinha o direito de pedil-o o marido ou a
mulher, no caso de « desregramento notorio de costumes». Foi o
projecto do Codigo submettido ás deliberações do Conselho de Estado
que estabeleceu a distincção entre o divorcio da mulher e o do marido.

Tronchet sustentou-a, dizendo que a fóra buscar no direito ro
mano e que a achava sábia, pois que, posto que o adulterio da parte
dos dous esposos trouxesse uma ínfracção igual ao casamento, esta
era mais grave quando praticada pela mulher, pois introduziria na
familia filhos estranhos.

A questão complicou-se, diz Laurent , Não era somente a questão
do adulterio como causa do divorcio, mas também da prova do adul
terio e da pena que deve ser infligida aos culpados.

Objectou-se que punir o adulterio do marido no caso sómente
delle manter a concubina na casa commum, era auctorizal-o tacita
mente nos outros.

O legislador com semelhante disposição, diz ao "marido: « Eu vos
imponho o dever de fidelidade, mas não vos preoccupeis em tomal-o
muito ao sério. Sois livre de violal-o quando vos aprouver, contanto
que não chegueis até o ponto de trazer para o lar a cumplice de
vossos desregramentos. Com esta condição, o vosso crime não é
crime, estaes isento de pena, e vossa esposa não poderá pedir o di
vorcio sob o fundamento de infidelidade. O adulterio tamhem tem
seus gráos. Para a mulher, a situação é bem diversa: desde que
ella fôr adultera, será punida, e vós podereis pedir o divorcio contra
ella ».

Regnier collocou, finalmente, a questão em seu verdadeiro ter
reno. O adulterio póde ser considerado sob dous aspectos : primeiro,

" como crime, depois como causa de divorcio. O Codigo Civil não tem
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. que se occupar da pena que deve ser imposta ao adulterio; trata-se
unicamente de saber si o adulterio como tal é uma causa de divorcio.
Se se o admitte para a mulher, deve-se igualmente admittil-o para o
marido.

O crime é o mesmo e seriamente ninguem o contestará.
Tronchet rendeu-se á justeza desta critica.
Eis suas palavras: « As leis romanas pronunciaram uma pena

contra o adulterio, e então era justo estabelecer uma dístincção que
servia para graduar a pena de accórdo com as consequencias. Mas,
quando o adulterio não é considerado sinão em relação ao .divorcio,
tudo deve ser considerado igual entre os dous esposos».

Cessaram as divergencias e duvidas, fez-se a unanimidade
deante de uma tal evidencia, o artigo que estabelecia a distincção
entre o adulterio do marido e o da mulher foi substituído pelo se
guinte : - « o adulterio é uma causa de divorcio».

Outro não parece ter sido o criterio a que obedeceu o decreto
n , 181, de 24 de janeiro de 1890, como o Codigo revisto que o acom
panhou.

Não ha deante de sua lettra margem a duvidas e coutroversias ,
O adulterio - como causa de divorcio - é o mesmo - seja o do ma
rido, seja o da mulher. Ambos teem a mesma gravidade e produ
zem os mesmos effeitos, eis o que o Codigo quiz dizer e disse.

Mas o adulterio não constitue sómente um crime de um esposo
contra o outro, não limita os seus effeitos e as suas consequencias
ás pessoas dos conjuges; elle interessa também aos costumes e á boa
ordem social, por isso mesmo que leva a perturbação ás famílias.

Tambem a lei o pune como um delicto, delicto embora de natu
reza especial, que interessa de preferencia a honra do outro esposo e
que altas considerações de decencia e de moralidade publica não per
mittem assimilar absolutamente aos outros delictos.

Eis - o adulterio - delícto na esphera do direito penal inteira
mente inconfundível com o aduIterio - causa do divorcio - na es
phera do direito civil. A acção de divorcio é uma acção essencial
mente pessoal, pelo seu objecto e pelas causas que a determinam.
Depende dos esposos íntental-as, só elJes as podem intentar. Prima
sobre todos os interesses que nelJas possam existir - a união conju
gal. Fundada embora sobre um facto que constitue um delicto, não
deriva do delícto propriamente, do delicto como tal, mas da violação
do dever conjugal. Assim o considera o Codigo, assim o considera.o
direito vigente, de accórdo com o qual só o esposo ferido pelo adulter-o
do conjuge, ou póde requerer a separação de corpos deante do TÍ1~

bunal Civil, uníco competente para pronuncial-a, ou, sem formular
pedido de separação, dar simplesmente queixa contra o conjuge adul
tero e pedir que lhe seja applicada a pena commínada ao seu deli
cto, no fôro criminal. A acção da justiça publica é, por assim dizer,
subsidiaria da acção privada.

•



- 8i1 -"-

o divorcio affectando intima e directamente a honra e os inte
resses dos conjuges, acarretando a desorganização da família e a se
paração de bens, podendo, portanto, sob este duplo aspecto trazer
consequencias prejudiciaes para o proprio esposo ferido, a lei dei
xou-o livre na apreciação do que melhor lhe conviria fazer. São
duas vias distinctas, duas maneiras de agir differcntes, que a lei lhe
faculta. Ao lado da acção particular independente desta, sem collisões,
póde exercer-se a acção publica contra o adulterio-delicto , Osseus
effeitos são distinctos, comodiversa é a causa que os determina, e não
se confundem, nem se annullam .

As condições exigidas para o successo da acção publica não
são as mesmas exigidas para o successo da acção do divorcio. O
processo para a punição do adulterio-delicto, diversifica do pro
cesso para a separação de corpos por motivo de simples adulterio.

Sendo dado um facto reprehensível, póde acontecer que este
facto se tenha revestido de condições taes que seu autor não seja
passível das severidades da justiça criminal e que, não obstante, o
divorcio. possa ser pronunciado contra elle em razão deste mesmo
facto; de fórma que póde não existir contradicção alguma entre a
decisão da justiça criminal, que absolve o autor do facto e a justiça
civil que, em razão do mesmo, contra elle pronuncia o divorcio.

O ueredictum negativo da justiça criminal nenhum obstáculo
crea á acção da justiça civil, que pode conceder o divorcio pelo
mesmo motivo por que aquella negou a sancção penal.

O facto a que a justiça criminal negou o caracter delíctuoso para
infligir ao seu autor a pena correspondente, póde ser pela justiça civil
considerado como tal para que lhe seja imposta a pena da sepa
racão.

. E' a jurisprudencía franceza, onde depois da lei de 1894 que
apagou do art. 229, do Codigo Civil, a circumstancia aggravante do
adulterio do marido itenir sa concubine dans la maison commune)
como causa do divorcio, firmou a mesma doutrina do Codigo revisto
- a da igualdade dos esposos. .

Em definitiva: ou como causa do divorcio distincto o do marido
do da mulher, mas inexistente como delicto, ou considerado como
causa do divorcio na lei civil e como delicto na lei penal, nas mes
mas condições ou em condições diversas quanto ao marido e a mu
lher, eis a situação do adulterio nos codigos modernos. A nossa le
gislação o tem como delícto e como causa do divorcio, como delicto
- distincto o do marido do da mulher; como causa de divorcio
perfeitamente iguaes,·

O Codigo manteve o direito vigente. E' um bem? E' um mal?
E' grande a divergencia entre os doutrinarios , Os motivos deter

minantes da desigualdade do adulterio da mulher como causa de di
vorcio, ninguem os expoz mais completa e claramente do que Mon
tesquieu no seu famoso Espirito das Leis, e quantos depois a teem
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defendido mais não fazem do que amplial-os, revestindo-os de fórma
nova:

As leis políticas e civis de todos os povos teem com razão distin
guido duas cousas: o adulterioda mulher e o adulterio do homem,
diz elle. Ellas exigem da mulher um grão de recato e de continencia
que não é possivel exigir do homem, porque a violação do pudor sup
põe na mulher uma renuncia de todas as virtudes, porque violando-as
ella sahe do seu estado de natural dependencia, porque a natureza
assignalou a sua infidelidade de modo certo e indelevel, além de que
os filhos adulterinos da mulher ficam necessariamente como do marido
e a cargo da familia, o que absolutamente não se dá com os do marido.

Não é, sem duvida, que o adulterio deste não constitua uma
falta menos reprehensível ou tão reprehensivel á moral e aos deveres
do casamento quanto á daquella, mas é innegavel que o adultério da
mulher envolve maior culpabilidade, revelando da sua parte ~ais

profunda depravação, e no estado actual de nossos costumes, ou SI se
quizer de nossos prejuízos - grava não só a honra do marido com uma
nodoa muito mais grave, como acarreta á familia consequencias muito
mais funestas. Considerados em si e em suas consequencias, não se
podem equiparar os dous adulterios: o adulterio da mulher, mesmo
isolado, mesmo que seja a consequencia de uma ligação ephemera e
passageira, acarreta a perda de sua honra e a do marido, com a pos
sibílidade de perpetuar-se em uma prole illegitima, o que não se póde
dizer da infidelidade do marido, cujas consequencias não vão além do
acto íllicito do momento, nelle começam e nelle terminam, sem conse
quencias funestas e permanentes á integridade da família.

Nossos costumes - quer queiramos quer não - são mais indul
gentes para as fraquezas do homem do que para as da mulher.

Ao passo que vinculam indissoluvelmente a honra do marido
á infidelidade da esposa, consideram as infidelidades daquelle como
deixando intacta a honra desta. O principio, em matéria de divorcio,

.é verificar se, sim ou não, ha entre os esposos ruptura moral e esta
quanto ao marido só se póde suppor pela manutenção do concubinato,
resultante de uma continuidade de factos, aggravado pelo abandono
do lar e sacrifício notorio do decoro conjugal, não por um facto
sporadico, resultante do acaso e das circumstancias. Assimilar, pois,
em absoluto, o adulterio do marido e o da mulher, como matéria de
divorcio, é ir de encontro a uma condição que resulta, não simples
mente dos costumes e das exigencias sociaes, mas da propria natureza.
(Montesquieu. Esprit des Lois, XXVI. Capo 8. Baudry-Lacantinerie,
;)73, Pago 4·04. Desmolombe. Tom. 2° 369. G. Lecornec, Le Divorce,
m, Pago 24). . .

Na apresentação e justificação do Codigo Civil Francez os relatores
- pugnando pelo principio da desigualdade - pouco adeantaram.

Portalis -limita-se a affirmar que marido e mulher devem, in
contestavelmente, ser fieis á fé promettida, mas que a infidelidade

..

..... ~.

•
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desta suppõe mais corrupção e tem consequencias mais perigosas que
a daquelle; que o adultério do homem foi sempre menos severa
mente julgado e que todas as nações - esclarecidas pela experiencia
e por uma espécie de instincto, reclamam - em bem da felicidade
da humanidade - que a mulher seja mais virtuosa.

Treilhard - diz que o adulterio offende os esposos na parte
mais sensivel, mas que os seus effeitos são radicalmente differentes
na mulher e no marido, e que o deste, para determinar o divorcio
deve revestir um caracter especial de desprezo, pela continuidade
ostensiva e indecorosa de concubinato dentro do proprio lar, ultraje
por demais offensivo á sensibilidade das mulheres virtuosas, e Savoie
- Rolin, que o principio de desigualdade do adulterio tem a sua
razão de ser evidente na dífferença das obrigações impostas aos dous
conjuges pela natureza mesmo do contracto, que o adulterio da mulher
dissolve a família e que, firmando a desigualdade, a lei não desconhece
o dever de reciproca fidelidade dos esposos, mas que leis não são
preceitos, mas imposições. (Sec. du 16,19 e 27, Ventose, armo XI.)

A todos estes argumentos respondem os partidarios da igualdade
que a distincção entre o adulterio da mulher e do homem envolve
uma injustiça e uma immoralidade. O' dever de fidelidade é reciproco,
é commum, e a sua violação deve produzir igualmente as mesmas
consequencias e revestir o mesmo gráo de culpabilidade. O marido deve
lealdade á mulher, a mulher deve lealdade ao marido. Ambos
quebram pela mesma fórma este dever pelo simples facto do adulterio,
e pois, o simples facto do adulterio deve natural e logicamente ser
uma mesma causa de divorcio. Si ha identidade para o mutuo 'com
promisso de lealdade dos conjuges, esta deve permanecer em relação
ás causas e coasequencias de sua ruptura. Si a igualdade é a regra
que preside ao estabelecimento das relações conjugaes, deve da
mesma forma presidir á sua violação. O contrario será estabelecer-se
uma moral facil, condescendente, maleavel para o '::;&,,;, ..m e uma
moral severa, inflexivel e intransigente pa~à ,1, P1t/hel , UHa '1 ~.!

dispensa, que tolera, que acarida e que protege a infidelidade, outra
que a tem como uma obrigação stricta, imperiosa, absoluta.

Si o adulterio da mulher vicia e dissolve a família, produz
resultados mais funestos e damnosos com a introducção de filhos es
tranhos no casal - ter-se-há apenas uma circumstancia aggravante
que reclama a imposição de uma pena mais forte, nunca, porém,
deverá ser um motivo de excusa ao adulterio do marido.

Em matéria de divorcio, porém, não se trata de imposição de
pena, trata-se unicamente da violação de um compromisso reciproco
e debaixo deste ponto de vista as culpas dos dous esposos são certa
mente as mesmas.

Si o adultério é uma causa de divorcio, é injusto que os dous
esposos não possam fazel-a valer reciprocamente, porque é preciso
que as causas sejam iguaes entre si.
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Para que se auctorisa o divorcio? Para impedir os esposos de
serem desgraçados. Ora, todo facto que é julgado capaz de tornar
amarga e insupportavel a união conjugal não produz menos este
effeito a respeito do homem do que da mulher. E' sempre a violação
da fé dada e esta violação é por si mesma a causa do divorcio.
(Laurent; Revision du Cod. Civil art. 228. Droit Civ. Franç. vol. 3,
ns. 84 e 179).

Como quer que seja, porém, o principio da igualdade no adul
terio - como causa de divorcio - decorre logicamente do principio
da igualdade nas relações conjugaes, e este affirma-se de preferencia
na legislação moderna. .

O principio da desigualdade era, sim, conforme com o regimen da
desigualdade e da subordinação da mulher na vida conjugal.

Logico era Pothier - (Du contrat de mariage, n. 516) negando
por evidente que a mulher tivesse o direito de reclamar o divorcio
quando mesmo o adulterio do marido revestisse a forma do mais
ostentoso concubinato, desde que affirmava tambem que a ella, que
é um ser inferior, não podia caber o direito de inspecçâo sobre a
conducta do marido, que é um ser superior.

Logico foi tambem Naquet, partidario do principio da igualdade
nas relações conjugaes, fazendo derivar delle a igualdade do adultério,
como causa do divorcio, e propondo a sua inclusão na lei franceza :

« Depois de havermos proclamado o principio dos deveres iguaes
dos esposos na parte referente ao casamento, não é justo que im
mediatamente proclamemos o principio contrario no titulo do divorcio.
Ha ahi uma questão de alta moralidade.

Affirma-se que a civilisação de um. paiz se IlJ'conhece pelos
direitos de que goza a mulher, pela igualdade maior ou menor que
existe entre ella e O homem. Consagremos o principio da igualdade
moral entrs Os dous sexos.»

·:... u 1lIi:d0l;~. il(,~ Cod:gos modernos é este igualmente o principio
que domina. «Qnanto ao adultério, escreve E. Lehr, a maior parte
dos codigos collocam hoje o adulterio do marido exactamente no
mesmo nível que o da mulher, e fazem delle uma causa de divorcio
mesmo na ausencia de circumstancia particularmente azgravantes
e escandalosas.

Debaixo do ponto de vista moral elle é evidentemento tão repre
hensivel, tão injuridico em um como em outro caso

Collocada, porém, a questão no terreno propriamente juridico 
é manifesto que o adulterio do marido não tem para a família, para
os filhos legitimos, as mesmas consequencias graves que o adulterio
da mulher.

Seja, porém, como f61', é sómente na Inglaterra, na Bélgica, na
Hespanha, na Grecia e em Portugal que o adulterio do marido, para
ser uma causa de divorcio, deve ser acompanhado de circumstancias
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taes como o entretenimento da concubina no domicilio conjugal, uma
conducta escandalosa e accentuadamente ultrajante para a mulher.

Um grande numero de códigos assimilam com razão o adulterio
aos crimes contra a natureza. (Lehr. Le Mm'iage, te Dioorce,n. 1.073,
pags. 461 e 462. )

Os nossos codifícadores proclamam e consagram a mesma
doutrina - em nome da moral e da igualdade. (Felido dos Santos,
Projecto do Codigo Civil Brasileiro e Commercial, arts. 691-716.
Clovis Bevilaqua , Dir. da Familia, § 61, nota 17.)

« Uma vez admittido o divorcio, em favor do homem, pede
a razão que se estabeleça a reciprocidade em favor da mulher, posto
que sejam mais graves as consequencias do seu adulterio, porque
o facto, como facto, é identico e a justiça, que não prevê as suas
consequencias remotas, mas elle em si mesmo (Frg. 138, § 10

•

Dig. de Reg. Jm'.), não póde ter duas medidas diíferentes para os
dous sexos.

Accresce ainda que o marido tem muitos meios para evitar as
fraquezas da mulher,' que fallecem a esta para prevenir as delle.
Coelho Rodrigues. Projecto do Cod. Civil, Exp. de Mont , Appendice
D., pago 59.)

Art. 396, § 20
• O parecer da Faculdade de Sciencias Juridicas

e Sociaes entende que se devera definir e precisar as sevicias e in
jurias graves que podem produzir o divorcio, desde que o Codigo Penal
não o faz.

O legislador intencionalmente não as definiu, porque, em reali
dade, seria muito difficil fazel-o, De facto, era imposàivel enumerar
os factos numerosos e muito diversos, que, quer por sua gravidade,
quer por sua frequencia, são de natureza a molestar um dos esposos,
de modo tal que a vida commum torna-se intolerável para elle ,

Era 'não menos impossivel ponderar a sua gravidade e fixar os
limites além dos quaes a medida seria considerada como cheia e o que
bramento do laço conjugal inevitavel. Um sem numero de circum
stancias póde aggravar ou attenuar os factos. O problema é muito
mais complexo do que á primeira vista possa parecer.

Importa levar em consideração a idade dos esposos, o seu gráo
de educação, o meio em que teem vivido, os seus habitos e os seus
costumes.

Tal palavra pronunciada, tal acto de violencia commettido, serão
para uma mulher de educação delicada uma offensa imperdoavel,
ao passo que passariam despercebidos em outro meio, e ainda em
outro seriam cedo esquecidos. Um facto isolado, ainda que de natureza
grave, poderá ser considerado como de um alcance passageiro; poderá
ser attenuado pela provocação e lastimado logo que commettido: neste
caso será, sem duvida, insufficiente para a ruptura do casamento.

\
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Factos analogos, identicos, talvez até menos grave, porém habi
tuaes, tornarão a vida em commum insupportavel, terão como conse
quencia o divorcio. São questões de facto e de observação; a lei não
poderia estabelecer um corpo de doutrina nesta materia, a solução
dependendo da variedade dos factos individuaes e a verdade não se
achando muitas vezes sinão nos pequenos detalhes.

lia numerosos documentos de jurisprudencia que podem servir
de exemplo ou de precedente.

O legislador, pois, muito bem deixou a apreciação á discreção dos
juizes que, a este respeito, não são ligados por nenhum precedente, por
nenhuma regra formal, ao ponto de que os mesmos factos, os mesmos
actos e até mesmo palavras identicas podem ser interpretadas de
modo diverso, conforme as circumstancias e as pessoas.

Os codigos das diversas nações civilisadas procederam da mesma.
forma que o projecto, sendo de notar a importante controvérsia que,
a respeito do Codigo Portuguez se tem travado. Assim é que a dispo
sição ora criticada alli se acha escripta deste modo: « Sevicias e in
jurias g1'aVeS».

A diíferença a notar é que, em vez da disjunctiva ou, lá se acha
escripta a copulativa e. Por causa desta redacção já se tem allegado
que as sevicias e injurias graves formam conjunctamente uma só
causa de separação, isto é, que não se permitte a separação. por esta
causa, sinão verificando-se cumulativamente os factos das sevicias e
das injurias.

Semelhante doutrina não se poderia admittir sem visivel absurdo.
Pois, existindo as sevicias que podem pôr em perigo a vida dos con
juges, é preciso/invocar ainda as injurias para determinar a separação?

Póde-se, todavia, definir theoricamente as sevicias e injmias
graves. Sevicias são máos tratos, offensas physicas revestidas de ex
ousada crueza; mas, nas relações pessoaes entre conjuges que se devem
mutuamente respeito, sem que seja mais facultado ao marido o bar- .
baro direito de correcção sobre sua esposa, é desnecessário esse cara
cteristico de flagellação ,

Mesmo offensas physicas de pequena importancia em si, mas rei
teradas, assumem proporções vexatórias que tornam impossivel a vida
em commum.

O facto de ter um conjuge caracter bizarro, habitas reprovaveis,
tendencia a irritar-se frequentes vezes e facilmente, póde constituir
sevicias; fica assim ampliada a significação do termo.

O facto de offender, quer isoladamente, quer habitualmente sua
mulher; o querer servir-se da legitima esposa como de uma concun
bina - emfim uma continuidade de vexações, leves por si sós, graves
por sua frequencia, que tornam intoleravel a vida commum - con
stitue sevicias.

Os pezares, as penas, os trabalhos podem até um certo ponto ser
collocados na mesma linha que os máos tratos.

•

••
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separação de corpos, secicias, corno o Codigo mexicano, semeias e in
[uria» gl'aus, corno o nosso e o portuguez, excessos, sevicias e injurias
gl'at'es, corno o Irancez. ou attentado á »ida. sevicias e injurias graus,
como o sueco, ou auentado e· sevicias gl'aus, como o ausiriaco e o
hur-garo, ou crueldade (g1'OSS c1'1lelty) cc mo a lei ingleza , ou excessos,
sevicias ou injurias grm:es, como o Codigo hollandez, ou excessos,
sevicias e injurias graus, como o Codigo servio, ou auentado á vida,.
sevicias ou iujuria» graus, como a lei suissa ; os Codigos na legislação
de todos estes paizes não definem, preferindo deixar ampla discreção
ao cr terio dos magistrados na sua apreciação, de Iórma a constituil-os
verdadeiros juizes de facto.

E' á sua sabedoria, ao seu discernimento e á' sua experiencia que
a lei confia os grandes e sérios interesses que estas questões suscitam;
o interesse dos proprios esposos, que não é conveniente separar Ia
cilnn-nte por questões passageiras, nem levai-os ao desespero tão
pouco pelo prolongamento insupportavel da cxistcncia commum ; o in
teresse da sociedade, que exige sem duvida, antes de tudo a estabi
lidade das Iamilias, porém, que se acha antes satisfeito que compro
mcttido com julgamentos que ponham um termo a dissenções domes
ticas e a escandalos , (Demok mbe , Tratado do Divorcio, § 20 , Code
Napoléon, vol. /}o, n. 385, P. Farini - Guide du Div., capo 20 ,

pags. 34 e 46; G. Lccornec - Le Div., pags. 23 a 46; Baudry
de Lacantinerie, pago 676 e etc.)

Art. 397. Propõe o Deputado Adolpho Gordo que o n , i deste
artigo seja substituido pelo seguinte;

« Si o réo rÓI' a mulher e houver sido violentada» .
Preferimos a disposição do Codigo .

o mesmo Deputado propõe a suppressão dos arts. 399, 400 e
401, relativos ao procl'sso do mutuo consentimento, que elle excluiu
dentre as causas de divorcio e que, corno tal, o t odigo mantinha, de
acvôrdo com o decreto n. 181, de 24 de janeiro de 1890.

Art. 404. Dispõe este artigo:
« A sentença de divorcio autoriza a separação dos conjuges e

faz cessar o regimen dos bens, corno si o casamento fosse dissoloido,»
A emenda substitutiva do Deputado Adolpho Gordo dispõe;
II A sentença do divorcio produz a dissolução do vinculo e faz

cessar o regirnen dos bens.»
Acceitamos a emenda.

C. C. - vel, rr
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Árt. q,OÕ. Dispõe este artigo que os conjuges di vorcíados podem
;reconciliar-se em qualquer tempo, mas não restabelecer o regimcn
dos bens que, uma vez partilhados, serão administrados e alienados
pelo titular, sem dependencia de outorga de outro conjuge. A emenda
substitutiva do Deputado consagra doutrina justamente opposta quanto
á ultima parte, dispondo :

« Os conjuges divorciados podem casar-se de novo, vigorando o
mesmo regimen de bens do casamento anterior ,»

Preferimos o disposto no projecto ,

Art. 407. A emenda suppressiva deste artigo, apresentada pelo
Deputado Adolpho Gordo, acha-se justificada e acceitamos pelo mesmo
motivo por que o fizemos ás suppressivas dos arts. -399,400 e 401,
do mesmo Deputado. •

Art. 408. De accôrdo com a emenda do Deputado Adolpho
Gordo, em vez de: « Sendo o divorcio litigioso» diga-se: « Julgado
o divorcio Iitigioso .»

A Camara dos Deputados derogou as normas communs do dis
cussão e votação das suas leis, abrindo uma excepção para os tra
balhos do Codigo Civil, afim de dar-lhe a maior publicidade, facilitar
a critica e a collahoração de todo o paiz, de fórma a imprimir-lhe o
cunho de uma obra verdadeiramente nacional.

Foram ouvidas todas as altas corporações judiciarias e jurídicas
.e, ou por indiílerença ou por accórdo com as doutrinas estabelecidas
no Codigo revisto, poucas corresponderam ao appello do Parlamento.
Dentre estas, porém. duas sobretudo salientaram-se pelo zelo, pelo
.escrupulo, pelo interesse e pelo empenho que revelaram no estudo do
projecto, pelo menos na parte que nos coube relatar: o Instituto dos
Advogados e a Faculdade Livre de Direito. Secundou-as com exito
neste louvavel empenho o Tribunal de Justiça do Maranhão. Em
observações e emendas, apontando e corrigindo lacunas e deíiciencias
do projecto, concretizaram estas corporações as suas divergencias.
Dar parecer primeiramente sobre estas emendas, e precisar depois os •
nossos pontos de desaccórdo pessoal com as doutrinas do Codigo-
talo rumo que nos traçáramos. Impossibilidadv absoluta privou-nos
de realizai-o.

Quanto ao divorcio, a mais importante e melindrosa do quantas
importantes e melindrosas questões elle possa despertar acceiiando a
emenda que o consagra de accôrdo com a legislação dos povos mais
cultos e contra a doutrina do projecto e os votos do Instituto dos
Advogados e da Faculdade Livre de Direito, sentíamos a necessidade
de longamente justillcal-a, sem a pretencão alias UI' cousa alguma
adeantar á litteratura opulenta e riquíssima dos que o teem sustentado,
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onde todas as objecções, todos os argumentos, todos os raciocimos,
todos os sopbismas que a rotina e o preconceito lhe teem opposto e
possam oppor estão previstos, conhecidos e refutados.

O nosso trabalho não seria, em taes condições, mais do que um
simples trabalho de exposição, de joeiramento de doutrinas e idéas,
de compilação e de documentação.

Na alternativa, porém, ou de limitarmo-nos a uma defesa ligeira
e deficiente, incompativel com a magnitude e a complexidade do pro
blema ou de acceitar pura e simplesmente a emenda, aguardando-nos
para justifical-a opportunamente perante a Commissão, onde amplos
teem sido os debates, optamos pela segunda hypothese ,

Releva ponderar desde já que, em frente áquellas doutas corpo
rações, oppondo-se ao divorcio, o parecer do Tribunal de Justiça do
Maranhão francamente o acceita e põe a questão em termos tão claros,
tão precisos e tão explicitas, que julgamos de necessidade transcrever
esta parte do seu brilhante parecer:

« Mais social do que [uridica, a questão do divorcio já
entrou no corpo do nosso direito com o decreto n. 181, de
24 de janeiro de 1890, mas teve ahi uma solução incom
pleta, a mesma que foi transplantada para o projecto em
discussão.

A dissolução do vinculo conjugal é uma consequencia
logica e necessaria do divorcio entre os conjuges, dadas as
causas que determinam este - de impossibilidade de vida
commum. '

Separar os corpos, partilhar os bens, dividir os filhos,
até prohibir a mulher condemnada na acção do divorcio de
usar do nome do marido, mas conservar indissoluvel o laço
que ligava os conjugcs, é uma triste reminiscencia do rc
gimen theologico social e CJue não se compadece com a
instituição do casamento civil, modelada, como deve ser,
pela orientação da actual organização politica; é um atten
tado contra a moralidade publica, pelos elleitos que produz
e são conhecidos. dos quaes talvez o menos nocivo é o do
abastardamento das descendencias. »

Quanto ás nossas divergencias pessoaes com as doutrinas do
Codigo estas referem-se a pontos secundarias e por igual reservamo
nos o direito de opportunamente external-as .

Tanto quanto possível, o Codigo soube conciliar o respeito ao
passado e ás tradicões do nosso direito escripto com as exigeucias do
progresso jurídico do nosso tempo, seguindo t1n perto, pelo menos na
parte que nos coube relatar, a lição da grande Cummissão encarregada
de apresentar o Codigo Napoleonico :

« As leis não são puros actos de poder; são acres de
sabedoria, de justiça e de razão ,
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o legislador exerce menos uma autoridade que um
sacerdocio , Elle não deve perder de vista que as leis são
feitas para os homens, e não os homens pal'a as leis; que
ollas devem ser adaptadas ao caracter, aos habitos, á si
tuacão do povo para o qual são feitas; que é preciso ser
sobrio de novídades , em materia de legislação, porque, si é
possivel uma instituição nova calcular as vantagens que a
theoria nos offerece, não o é conhecer todos os inconvenientes
que somente a pratica póde doscobrir ; que é preciso con
servar o bom, si o melhor é duvidoso; que corrigindo um
abuso, convém vêr ainda os perigos da propría correcção ;
que seria absurdo entregar-se a idóas absolutas de perfeição
em cousas que só são susceptiveis de uma bondade relativa;
que, em vez de mudar as leis, é quasi sempre mais util
apresentar aos cidadãos novos motivos de as amar; mas •
tambom é preciso ter em vista que é util mudar quando a
mais funesta de todas as innovações seria, por assim dizer,
não innovar.

Não' se deve ceder a prevenções cegas. Tudo que é
antigo foi novo, . e o essencial é imprimir ás instituições
novas este caracter de pcrmanencia e estabilidade que lhes
possa garantir o direito de se tornarem antigas. »

Sala da Commissão Especial, 11 de outubro de 1901. - Anizio
de Abreu;

•
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IV

Parecer do Sr. José Monjardim

(Arts. 4:12 a 575, inclusive, do Livro I, Tit. V de l'el'te Especiel, compl'ehendendo
es Ceps. I a V)

Ante~ de emittir qualquer opinião sobre a importante materia
jurídica contida nos arts. 4'12 a 575 do luminoso projecto do Codigo
Civil, ora submettido ao estudo da Camara, cumpre-me dar parecer
sobre algumas emendas assignadas por illustres collegas e referentes
a disposições contidas na parte qUl1 me foi distribuída.

A par dessas emendas, das quaes se occupará o presente relatorio,
importantes pareceres voem ilIuminar interessantes assumptos sujeitos
ao nosso exame. E' assim que o venerando Superior Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, em seu autorizado parecer, se exprime:

« Art. 471 - Este artigo preenche uma das lacunas
mais sensiveis do direito das pessoas; estabelece que o filho
ilIegitimo, não reconhecido pelo pae, fica sob o poder da
mãe. »

Pondera a referida commissão do egregio Tribunal que, citando
o art. 47'1, deseja apenas salientar que, concedido por elle o patrio
poder ás mães naturaes, uma interpretação rigorosa do artigo sub
sequente poria em duvida a extensão desse mesmo poder, devido á
expressão - direitos do pae, nelle empregada. Propõe ou prefere a
ilIustre Commissão a expressão - progenitor, empregada no projecto
primitivo correspondente ao actual ,

A Congregação da Faculdade Livre de Direito desta Capital, pelo
orgão de uma commissão de provectos professores e cultores do direito,
combate a abolição do instituto da prodigalidade, considerando-a
altamente inconveniente.

O minucioso parecer suscita varias questões a propósito dos ar
tigos 443 a 538 do projecto, em divergencia dellas.

Mais adeante o autor deste parecer manifestará a sua opinião
assas humilde e sem pretenções, mas com a sincera intenção de, pro
vocando a palavra e as objecções dos doutos, ver consagrados os mais
liberaes princípios j uridicos ,

Os ,institutos jurídicos contidos na parte que' relatamos e que
envolvem não só simples relações de parentesco ou do direito de fa
Imilia, como tambem elevados interesses sociaes, teem levantado innu
meras controversias entre os mais respeitaveis jurisconsultos, desde a
infancia das systematizações jurídicas.
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Remontando-nos á jurisprudencia romana, monumento de sabe-. .-
doria e base das mais adiantadas legislações modernas, remontando-nos
á historia antiga do direito da primitiva Grécia, vamos recolher os
mais solidos subsidies sobre a formação de taes institutos, taes como
a patria potestas, a tutela, a curatela, etc.

Desde o seculo XVI a Investigação da paternidade começa a pre
occupar os legisladores, interessados na melhor solução do grandioso
problema.

No antigo direito romano, calcado realmente sobre a constituição
nutocratica da familia, não se encontram vestigios do instituto creado
pelo direito moderno, tanto mais quanto o legislador romano não re
conhecia direitos aos filhos legitimas, em caso da patria potestas .

A. renascença do direito em França, no inicio do seculo XVI,
assignala a inauguração desse novo instituto juridico consagrado em lei,
na relação dos costumes, desenvolvendo-se em sentido opposto á regra
de que o bastardo segue a condição de sua mãe (partus ventrem sequitur},

Dahi datam as controversias, que ainda subdividem em grupos •
oppostos as legislações contemporaneas e os jurisconsultos empenhados
no debate.

Entre nós, como se vê, se muitos mestres abalisados mostram-se
de accordo com o texto do projecto, por motivos de alta ímportancia
moral, não raros são os que o combatem por interesse da ordem social.

Opportunamente, de passagem no estudo dessas disposições, exa
minaremos as questões que se agitam em torno delIas, obedecendo ao me
thodo que nos parece o mais seguro para a organização deste trabalho.

Mais outro parecer que nos interessa, e por muitos titulas digno
do nosso acatamento, é o do eminente jurisconsulto Dr . Duarte de
Azevedo, lente jubilado da Faculdade de Direito de S. Paulo.

O trabalho do erudito advogado fornece-nos preciosos subsidios e
citamol-o como valioso documento-tal é a palavra de um mestre,
em apoio de uma opinião que temos formado particularmente sobre

.. um dos institutos mantidos e ampliados pelo projecto do Codigo Civil,
A adopcão deve ser eliminada absolutamente, por ser um instituto

inutil, do corpo do direito nacional. .
Passarei agora a enumerar as emendas apresentadas por illustres

Deputados e publicadas no Diario do Conqresso.
A. 1a emenda é concebida nos seguinte termos: « Supprima-se .o

art. Mi8 II (assignada pelo Sr , Deputado Moreira Alves}.
Entendemos que a emenda póde ser approvada, porque, con

forme a nossa opinião, todas as disposições referentes á adopção devem
ser eliminadas do projecto .

. A 2a emenda é a seguinte:
« Diga-s»: os filhos espurios, pelo reconhecimento paterno ou

materno, ficam equiparados aos legitimas ou legitimados para todos
os effeitos de direito, II

(Assignada pelo SI', Deputado Henrique Lagdem )
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Nos termos amplos em que se acha formulada, a emenda não pôde
ser acceita.

A. 3a emenda (que fôrma um grupo de duas emendas suppressívas
e urna substitutiva), entre outras, referentes a varias disposições.
estranhas á parte sujeita ao nosso estudo e apresentadas pelos senhores
Deputados Adolpho Gordo'e Fausto Cardoso, dispõe o seguinte:

« Art. 422. Supprimam-se as palavras - ou a separação dos
conjuçes .

-\rt. ;72. Em vez de - são direitos do pae - diga-se - sãO'
direitos do progenitor.

Art. 357. Supprimam-se as palavras - sempre que não esteja
separado judicialmente (o mais como está) » . .

Julgo acceitavel a primeira parte da emenda propondo a sup
pressão das palavras ou a separação dos conjuges.

Quanto á segunda, estou tambem de accôrdo, porque a expressão
terminante - direitos do pae, usada no art. 472, interpretada rigo
rosarnente , como bem notuu a Commissão do Superior Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, poderá pôr em perigo, na pratica, a
instituição do patrio poder conferido ás mães naturacs ,

E' preferivel, portanto, á expressão empregada no projecto, a
pala vra progenitor. . '.

Quanto á terceira parte da emenda, divergimos do pensamento
dos seus illustres signatarios, propondo á Commissão a sua não acceí
tação , salvo melhor juizo.

A. 4a emenda é assignada pelo Sr. Deputado Barros Franco e
propõe a suppressão dos arts. 443 e 458. A respeito da suppressão
doart , 458, aliás pedida também pelo Deputado Moreira Alves, já nos
manifestamos favoravelmente, considerando que o instituto da adopção
póde ser el.minado, sem prejuizo, do Codigo Civil da Republica.

Igualmente opinaremos pela acceitação dessa emenda em relação
a suppressão do art. 443, aguardando para outro logar as nossas
razões.

Enumeradas no primeiro plano as emendas firmadas por illustrados
collegas, que espontaneamente prestaram o concurso de seu saber á

grandiosa obra da unificação do direito patrio , passaremos a apresentar
o nosso despretencioso trabalho á brilhante Commissão da qual somos.
ornas humilde membro.

E' incontestável o merito do projecto que vae passar pelas
discussões do Congresso Nacional, e sejam quaes forem os defeitos
que se lhe possam attribuir, porque não ha trabalho humano perfeito,
pode-se dizer que elIe assignala uma das phases mais notáveis
da evolução do direito brasileiro, muito embora não sejam originaes
varios institutos que elle transplantou para os dominios desse direito:

A propria obra do Parlamento Allemão, convertida na sabia lei
que representa o mais recente Codigo Civil da Europa, depois de
longos annos de experiencias e pacientes estudos das summidades do
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poderoso Imperio Germanico, resente-se de alguns defeitos que não •
perturbam a sua estructura, nem prejudicam o plano monumental da
codificação de leis, outrora esparsas e muitas vezes em conflicto na
sua applicação, no se in de um povo da mesma origem. m1.S formado
de populações de Estados differentes nos costumes, na religião e nas
próprias instituições locaes.

Parecia irrealizável nessas condieões a fusão de todas as leis em
um só codigo , que pudesse ser acceito e ser respeitado como uma
obra prima de direito. .

O plano do projecto do nosso Codigo Civil foi modelado em grande
parte pelo Codigo Civil Allemão, afastando -se em pontos importantes
pam adoptar instituições mais liberaes e mais consentaneas com os
sentimentos genCI'OSOs e liberaes predominantes na época que atra
vessamos.

No próprio titulo que abrange as disposições sobre as relações
do parentesco, o nosso projecto foi muito além do Codigo Civil Allemão,
reconhecendo as relações de parentesco entre pae e filhos naturaes, •
parentesco cuja existencia é expressamente contestada por este Codigo
na segunda parte do § 1.589.

Entre as especies de parentesco, estabelecidas e definidas no pro
jecto, duas são as primordiues : o parentesco legitimo e o illegitimo,
segundo procede ou não de casamento, A mesma distincção acha-se

. consagrada no projecto do illustre j urisconsulto SI', Dr , Coelho Ro
drigues. A terceira espécie, na verdade admi ttida como simples pa
rentesco civil, decorre como effeito da adopção que, no projecto do
SI'. DI'. Coelho Rodrigues , equipara o adoptado aos filhos do adoptante
e aos enteadus do -seu conjugo, não estabelécendo , entretanto, pa-
rentesco nem de ordem civil. .

As relações de parentesco por sua própria natureza excluem taes
ficções ínuteis ; e por essa razão temos a ousadia de propor a sup
pressão do art. 4'18 do projecto.

De accôrdo com o parecei' sobre a segunda parte da emenda dos
81'S, Deputados Adolpho Gordo e Fausto Cardoso, propomos tambem a
suppressão das palavras-ou á separação dos conjuçes , do art , 422.

O Codigo Civil Chileno estabelece disposição identica á do art. 424
do projecto, admittindo, porém, que o adultério turna admissivel a
prova de outros factos ele natureza a provar-se a não paternidade, ..

Esse artigo do projecto com outros que se seguem vem esta
belecer modificações profundas no direito civil existente, de accõrdo
com o juizo do abalisado jurisconsulto Dr . Duarte ele Azevedo.

Estas modificações, porém, admittindo o reconhecimento dos
filhos ilIegitimus de toda qualidade e a investigação da paternidade,
representam uma conquista de direito contra preconceitos que não
eesistem á logica dos factos,

E não são completamente novas entre nós essas instituições,
porque já no antigu direito patrio, corno nos relembra o iIlustrado
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mestre, os adulterinos e incestuosos (cessado o impedimento) eram
-suscoptiveis da l-gitimação pelo subsequente matrimonio.

Tanto o projecto, do qual nos occuparnos, como tambem o pro
jecto do SI', DI'. Coelho Rodrigues, estabelece que o filho illegitimo póde
ser reconhecido pelo pae e pela mãe, conjuncta ou separadamente.

Ora, sendo o termo do nascimento do filho, exigivel pela lei
vígon te, a prova da maternidade natural, segue-se que o reconhe
cimento materno do filho iIIegitimo está feito por esse meio e não
depende de outro instrumento publico ou particular,

Em qualquer caso o reconhecimento matemo do filho illegitimo
fica sempre feito e expresso.

De facto, como bem demonstra o parecer da Commissão da Fa
-culdade Livre de Direito desta Capital, a maternidade não se occulta :
.antes dá-se-lhe maior publicidade pelo registro civil do nascimento.

« E como se póde verificar a identidade do reconhecido,
occultando-se a filiação materna? »

Nestas condições, o art. 443 do projecto póde ser supprimido sem
prejuízo de suas disposições,

No regimon da legislação vigente, illegitimos são considerados,
não só os filhos naturaesvcomo tambem os espurios, havendo apenas
.a seguinte differença ; filhos naturaes são aquelles cujo pàe e mãe,
ao tempo do coito não tinham entre si parentesco ou outro impe
-dimento para casarem; filhos espurios são aquelles cujos paes teem
impedimento para se casarem.

Na accepção rigorosa, o filho espurio é o filho illegitimo do pae
mcognito . (V. Teixeira de Freitas, Consolid,) .

E' justo, portanto, substituir-se a palavra - espurio, do art. 444,
pela expressão - illegitimo.

A propósito do art , 450 do projecto, a illustre Commissão da
Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro oppõe esta objecção :

« Para que esta innovação, quando não S0 a actual lei
escripta, como as nossas tradições juridicas, vedam a pes
quiza da maternidade?

A' sombra da reforma, justifica-se a Cornmissão, vão
surgir os escandalosos processos a que a lei de 2 de setembro
de 1847 quiz pôr cobro, taxando a fórma pela qual o reco
nhecimento paterno póde ter logar ,»

A actuaI lei escripta e as nossas tradições [urídicas não vedam
absolutamente a pesquiza ou a investigação da paternidade.

A Ord. do Liv , 4°, til. 92, pr. , dava o direito ao filho natural de
livremente inquirir de sua paternidade. .

E, si o nosso direito cerceou o exercicio desse instituto, que em
quasi todos os povos vigora actualmente nos respectivos códigos, para
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o effeito da successão paterna, manteve-o, entretanto, quanto ao direito
de pedi!' alimentos e de succeder nas honras.

De facto, a lei de 2 de setembro de 1847 fechou as portas á
investigação da paternidade.

Mas, uma lei isolada e antiga, determinada por motivos históricos
muito especiaes, não póde antepor-se á evolução do direito, quando as
tendencias dos povos mais adeantados se manifestam contra a tyrannia
do silencio em torno da' paternidade dos filhos naturaes, dessas inno
contes creaturas que não teem a responsabilidade pelo seu nascimento.

A nossa lei escripta inspirou-se na lei civil franceza. E' evidente
que o Codigo Ci vil Francez creou uma serie de disposições restrictivas
em beneficio dos filhos legitimas e em desproveito dos filhos naturaes.

Procurando justificar essa tendencia exclusivista ou monopo
lisadora do legislador de seu paiz, Nr. Gide escreve o seguinte:

« Si a pesquiza da paternidade é prohibida actualmente,
é porque actualmente o facto da paternidade, por isso mesmo
que existe e é conhecido, implica direitos e deveres. O facto
e o direito acham-se inseparaveis um do outro, ao passo
que onde a lei moderna quiz negar, ella tem, por assim dizer,
supprimido o facto e o fez desapparecer occultando-o . »

Falta a este argumento a consistencia da lógica e eJIe não pode
resistir ao mais simples exame.

No direito romano, já o dissemos, não se encontram vestígios
sobre o novo instituto da investigação da paternidade.

Para os romanos não havia paternidade, sinão em excepção res
tricta . Elles desconheciam o que em face do direito moderno se chama
a paternidade natural, pois que elles s6 admitttiam a existencia da pa
ternidade no casamento. Pater is est quem nuptio: demonstrant,
(D. 2; 4, fs. 5.)

Graças á instituição do patrio poder na família legitima, a ídéa
de obrigações a impor ao pae natural se propaga e se estende no
ultimo estado do direito. Ainda assim as obrigações impostas ao pae
natural beneficiam somente os nascidos de concubito, cuja filiação não
é duvidosa, e que os filhos nascidos de um coito passageiro ispurii,
vulgo conceptii que eram considerados extrangeiros de facto e de
direito, em face do autor de seus dias, não tinham interesse de pes
quizar a sua paternidade. (Vulgo concepti dicuntur qui pairem
demonstrare non possunt vel qui possunt cuidem sed eum haõent quem
habere non licet. - L. 23, De statú hominis, 1, 2.)

O direito canonico, posteriormente, como se verifica pelas De
cretaes dos Papas Gregorio e Innocencio IH, continua a obrigar aos
paes e mães que viveram em concubinato publico, a sustentar seus
Iilhos, estendendo deste modo, por analogia, as presumpções de ca
samento.

Nenhum outro elemento mais positivo nos fornece a historia ,

•
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através dos seculos que correram desde o direito romano até o inicio
do seculo XVI, relativamente á investigação da paternidade natural.

No fim do seculo XV pela primeira vez é feita a menção da pesqui
za da paternidade em lima collecção de arrestos editada por Papon ,

Durante o século XVIIl a questão assume a sua verdadeira irn
portancia, tomando logar entre os importantes problemas dessa época.
E' então que Denizart, Fournel, d'Aguesseau e Pouloin de Pare se
entreaam á discussão sobre o controvertido assumpto ,

No direito francez antigo, que citamos especialmente, porque ainda
hoje o Codigo Civil Francez farto 340) prohibe a investigação da pater
nidade, o processo comprehendia duas phases distinctas e successivas.

Na primeira phase bastava a declaração por parte da mulher,
determinando o autor de sua gravidez, para ser este condemnado ás
despezas e ás primeiras necessidades do filho. Nessa época surge a
famosa maxima do presidente A. Favre - Virgini creditur jurasui
se ab aliquo coçnitam et ex eo prceçnantem esse - exigindo- se o
juramento da mãe, juramento que era pruhibido á viuva, á mulher
casada, á mulher de má vida prestai o.

Na segunda phase do systema dominante ~a antiga jurisprudencía
franceza, tres ordens de provas - as provas litteraes, as provas con
jecturaes e as provas naturaes eram exigíveis para o facto da co
habitação; e ainda mesmo provada esta. o homem seria absolvido,
si ficasse provado que a mulher entreteve, na época da concepção,
relacões com outros homens .

. Apesar da evolução do direito e das reformas liheraes adrnittidas
nas legislações modernas, permiuindo a in vcstigação da paternidade
com sancção do direito do filho á existencia, e da mulher violentada
ou seduzida á reparação do damno causado á sua honra, O Codigo
Civil Francez conservou-se fiel ás tradições de sua antiga juris
prudencia, vedando completamente a investigação da paternidade.

A primeira origem da regra do art. 340 desse codigo, ostabele
cendo tal medida prohibitiva, nos indica Dupré La Tour, deve se,
procurada na assimilação dos filhos naturaes aos legitimes, em relação
aos direitos de successão, decretados pela lei de 12 brumaire , armo lI.

O principal cuidado do legislador francez, em face da in vcsiigação,
influindo-o a interdizel-a a todo transe, consistia em garantir á família
legitima, já tão enfraquecida pelo divorcio, um resto de segurança e
de credito E consideravam que tanto maiores fossem as vantagens
concedidas á qualidade de filho natural, quanto mais se impunham as
precauções contra a invasão dos estranhos no seio das familias ,

« A paternidade não poderá ser estabelecida contra o
pae, sinão por seu proprio reconhecimento e, além disto,
torna-se preciso, afim de que as famílias fiquem livres de
qualquer surpreza, que esse reconhecimento tenha sido feito
por acto authentico A lei proposta adrniue uma só excepção ,»
(Exposição de motivos du Codigo Civil por Bigot-Préamencu.)
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Podem ser reduzidos em tres grupos principaes os factos invo
cados contra a investigação da paternidade, os quaes influíram para
sua prohibicão expressa no art. 3W do Codigo Civil Francez.

Em primeiro logar, os escandalos que os processos desse genero
tinham provocado no antigo direito; em segundo, a incerteza da prova
e os perigos do erro, e, finalmente, o estimulo das mulheres á má
conducta pelo enfraquecimento do sentimento de sua responsabilidade.

Taes foram os motivos historicos da prohibição consagrada no
direito civil francr-z ,

O art. 450 do projecto do nosso Codigo Civil, estabelecendo pru
dentemonte os casos em que o nosso direito passa a admiuir a acção
da investigação da paternidade, preenche uma das mais sensíveis la
cunas do nosso direito e virá exercer notavel influencia sobre a mora-
lidade publica. .

« Em um governo baseado sobre a liberdade, como disse Cam
bacéres, os individuas não podem ser victimas das faltas de seu pae ,»

DA. ADOPÇÃO

..

Qual a utilidade desse instituto no nosso direito?
Responde magistralmente, em uma synthese irrefutavel, o illustre

jurisconsulto SI'. Dr . Duarte de Azevedo:

« A.doPÇãO é um instituto obsoleto no direito patrio.
Nas condições em que o projecto o admitte, nenhuma

utilidade tem
Não serve á educação do adaptado, attenta á idade de

18 annos. pelo menos, que se lhe exige, não é essencial
para a successão que lhe póde ser devolvida por testa
mento. »

E', portanto, uma instituição juridicamente inutil ,
Melhor será, no nosso humilde parecer, a sua eliminação do

projecto de codificação.
De accôrdo com o meu parecer sobre esse instituto, cumpre-me

propor á honrada Commissão a suppressão das seguintes palavras 
e os adoptioos, do art. 467, e bem assim as seguintes -pela adopçâo
-do n. 4, du art. 481. ..

DOS ALIMENTOS

Realmente o projccto amplia extraordinariamente o direito de pedir
alimentos e, por conseguinte, a obrigação correlata de prestai-os.

Coherente com a disposição introduzida no corpo da nova legis
lação civil (v. art. 417) parece que o projecto teve a preoccupação
de equiparar os affins da linha recta aos parentes legitimas da mesma
linha quanto aos effeitos dessa obrigação.
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Parece-nos conveniente supprimir não só os ns , 4. e ti do
art , 486, bem como o art. 494 do capitulo VIl, sob a epigmphe
dos alimentos.

DA TUTELA.

Mais ampla do que a disposição do art. 1.773 do Codigo Civil
. Allernão é a do art , 4!J6, do projecto do nosso Codigo Civil, definindo

os tres casos fundarncntaes que determinam a necessidade da tutela
aos menores.

Na falta de pae e mãe, o menor, ainda mesmo que as suas forças
pbysicas estejam desenvolvidas, fica exposto a muitos erros e perigos
no meio das complicações de direito, das divergencias do interesse, da
multiplicidade dos negocias, das mil necessidades impostas ao homem
na sociedade. Sua. pessoa e SllUS bens exigem a continuação do papel
do pae e da mãe. Esse papel ou encargo passa a ser a tutela, con
forme snstenta o illustre jurista.

Em sua origem, a tutela revestia-se em sua fórma da qualidade de
um dever de familia e parentesco.

Quando, porém, a sociedade chegou a um certo grão de desen
volvimento, a tutela passou a ser um rnunus publicum. .

A instituição da tutela não é nova.
Entre os gregos, o tutor era dado ou por testamento ou pelos ar

chontes, podendo um pupillo ter diversos tutores, o que não é admis
sivel no actual estado do direito.

Em Roma se encontram os rudimentos primitivos dessa insti
tuicão na lei das XII Taboas .

. A.s principaes espécies de tutelas nesse tempo, no antigo imporia
romano, eram as seguintes: a dos impuberes, a unica que reconhece o
direito natural e que corrcsponde a uma idéa de protccção ao incapaz;
a das mulheres que era perpetua, e mais tarde, no tempo de Con
stantino, modificada, porque as mulheres puberes ficaram excluidas do
regimen tutelar.

E' sempre ao direito romano, como fonte primordial , que as le
gislações teem recorrido, como o mais importante subsidio para as in
vestigações sobre a origem dos mais modernos institutos jurídicos,
que foram buscar o seu modelo nos institutos levantados com sabedoriã
por aquelle povo eminentemente fundador do direito.

A tutela hodierna já está profundamente restringida, graças ao
desenvolvimento humano.

O projccto satisfaz as aspirações da nossa época e corresponde perfei
tamente ás tradições juridicas do paiz em suas disposições sobre a tutela.

A. disposição do art. 322 póde dar logar a abusos na sua appli
cação por parte dos tutores, sobrecarregando ainda mais de. despezas
inuteis os hcns dos orphãos , .

Somos de parecer, por esses motivos, que ella seja eliminada do
projecto.
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CURADORIA. DE AUSENTES

..
Parece-nos que o art. 561 do projecto, enumerando aprnas

quatro ordens de interessados á successao provisória do ausente, com
exclusão du Estado, que, na falta absoluta de herdeiros, occupa o quinto
logar, segundo a legislação vigente, na ordem da vocação hereditária,
resente-se de uma lacuna.

O proprio projccto, no art. ".594, reconhece ao Estado Federado
e não á "União, onde era domiciliado aquelle de cuja successão se
trata, o direito á herança, na falta de conjuga ou de parente algum su
ccessivel ao finado, ou no caso de ter sido repudiada a herança.

Ora, assim sendo, não é raro o facto da ausencia de que trata o
art. 560, de um individuo dumiciliado em qualquer dos Estados da
Federacão.

Supponha-se que esse individuo não deixou herdeiros presentes
(ou mesmo ausentes), nem interessados á sua herança, Neste caso, o
Estado acha-se sem duvida na espectativa de uma herança, que por
direito deve ser devolvida ao fisco respectivo.

Em face das disposições do projecto, isto é, confrontando-se as
dísposições relativas á curadoria de ausentes com as dos arts. f. 924
a 1.920, a arrecadação não póde realizar-se, porque trata-se de um
individuo ausente, mas não fallecido.

O Estado, no fim de 30 annos após a abertura da successão
(V. art. 1.926) adquire a propriedade dos bens recolhidos aos seus
cofres.

Porque no fim de igual lapso de tempo não poderá adquirir a
propriedade de bens sem dono, situados em seu territorio ?

Mas para quP, po-sa contar-se o lapso de tempo decorrido da
sentença que declarou a abertura da successão provisória, é preciso
que alg\ll'm, como órgão do Estado, no interesse deste a requeira.
Isto mio é possível, na falta absoluta de interessados à successão,
desde que o projecto não tem cogitado da bypothese.

Aasim pensando, propomos as seguintes emendas ao art. 562 :
§ 1. o Findo o prazo a que se n-íere o art. 560 e na falta

absoluta de interessados á surcessão provisoria do ausente, o Minis- •
terio Publico Estadual deverá rt-quen-l-a ao respectivo juizo.

§ 2 o Não comparecendo h.-rdeiro algum ou qualquer outro
interessado á successão, logo que houver passado em julgado a sen
tença que d-terminar a abertura da successão provisória, proceder
se-ha judicialmente á arn-cndacão dos bens do ausente pela forma
estabelecida no art. 1. \124-, paragrapho unico .

Só assim, nos parece, licarão acautelados os interesses do Es
tado, pelo direito qun .he assiste em ultimo logar á acquisição da he
rança. isto é, podendo adquirir, findo o prazo longo da prescripção, a
plena propriedade de bens que, presume-se. não toem dono,
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Outra emenda, para completar o nosso pensamento, se torna ne
cessaria, em seguida ao paragrapho unico do art. 574, formulada
nestes termos:

Quarenta annos depois de ter passado em julgado a sentença que
concede a abertura da successão provisoria , si o ausente não houver
regressado ou si qualquer interessado não tiver promovido a sua ha
bilitação á successão, o Estado da União onde fôr domiciliado o ausente
adquirirá a plena propriedade dos bens que ti verem sido arrecadados.

Certo, si os bens vacantes passam, nas condições estabelecidas
pela lei, a pertencer ao patrimonio do Estado, porque ficarão fóra da
regra os bens do ausente, que não são procurados pelos interessados,
no fim de 40 annos decorridos, sem nuticias deste?

Não ha argumento de ordem juridica que se opponha á acceitação
desta medida.

A iIlustrada Commissão, corrigindo os nossos erros, resolverá como
julgar mais conveniente em sua alta sabedoria.

Fizemos o que podiamos fazer no desempenho da honrosissima
missão que nos íoi confiada, collaborando na mais grandiosa obra legis
lativa que ha de perpetuar a gloria do regimen republicano brasileiro.

Sala: da Commissão do Codigo Civil, em 14 de setembro de 190i.
- O relator, José F. Monjardim, Deputado Federal pelo Estado do
Espirito Santo.
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\1

Parecer do Sr. L.uí:z: Domingue!l

De. posse e d::l propriedad9

ARTS. 076 a 740

Na distribuição das materias do projecto do Codigo Civil, sujeito
ao parecer desta Commissão, tocaram-me os titulas I e II do Liv , II
da parte especial, que se inscrevem - Da posse e da propriedade 
exclusi vc a liueraria, scien tilica , artist: tica e industrial.

Não é o projecto uma primeira tentativa de codificação do direito ." .
civil no nosso paiz, nem tampouco nos chega para ser submettido pela
primeira vez ao exame de uma commissão , Ao contrario, é elle o
quinto que se organiza naquelle intuito e já vem revisto por uma
commissão de jurisconsultos, escolhidos com felicidade entre os mais
notaveis que nos desvanecemos de possuir ,

E', por sua vez, o seu autor um dos nossos mais laureados ju
risconsultos, o que tudo quer dizer que a obra se apresenta com
todas as presumpções de perfeita, quanto possivel, na matéria, com
portando, quando muito, retoques que não raro escapam aos sabios e
muitas vezes acodem aos menos competentes.

E não é outra cousa mais do que ligeiros reparos que lhe fizeram
os entendidos, o que eu me aventuro a fazer-lhe.

Art. 076

Dispõe esse artigo :
Considera-se possuidor aquelle que, estando em uma.

situação de facto, tem comtudo o exercício pleno ou limi-
tado de algum l.OS poderes inherentes ao dominio , ,.

A Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro pondera que:

Em vez de se definir a posse, define-se o possuidor,
quando era excusado definir-se uma 0\1. outra, porque o
Codigo não póde ser uma obra didactica , No emtanto, a de
finição pecca por obscura. Para que, com innovações, abrir
mão da bella definição de posse, dada por Savigny e que (
Lafayette concretisou no seguinte enunciado :

« A posse consiste no poder de dispor physícamente de
uma cousa, com a intenção ele dono e de defendel-a contra
as aggressões de terceiro? »



- 865-

Parece-me procedente a ponderação, quanto á desnecessidade de
definir o que seja possuidor. A. dar-se uma definição, devera realmente
ser de preferencia do que fosse posse.

Possuidor só póde ser aquelle que tem a posse, pelo que' o que
podia convir era dizer o que era posse. .

Improcedente é, porém, a definição de posse, que a Faculdade
propõe para substituir a de possuidor.

Não comporta este trabalho uma dissertação sobre o instituto da
posse, e ainda bem, porque si é o instituto que mais tem estimulado
o estudo dos jurisconsultos, nenhum tem produzido entre elles maiores
divergoncias.

Pôde-se bem dizer que quanto mais aprofundam a matéria, menos
se entendem. Basta notar que Savigny e Ihering - e ninguem
de quantos professam o direito poderá dizer qual dos dous o de
maior genio - crearam escolas contrarias a respeito, e mal pa
recia vencedora a de Ihering, uma terceira escola se funda entre

I as duas.
Não soflre, porém, duvida que a obra de Savigny, admiravel a

tantos titulas, não mais se recommenda pela definição da posse.
A posse existe com a intenção de dono ~. mas, tambem póde existir

sem ella e até com o reconhecimento de outro dono, e bem assim com
o poder physico de dispor da cousa como sem elle; e' si em geral
sua defesa é exercida contra as aqçressões de terceiro, não raro
c .é contra as do proprio dono, reconhecido como tal pelo próprio
possuidor. .

Tenho a posse como um poder inherente ao dominio, qual é o de
usar, o de gosar, e o de dispór dacousa - e digo cousa na accepção
geral, comprehensiva também dás direitos.

Esses poderes do dominio podem ser exercidos todos pelo pro
prietario, ou uns exercidos pelo proprlctario e outros por terceiro.
E si, em regra, o desmembramento se faz por vontade do propríetario,
em razão da sua propria faculdade de dispôr da cousa, inherente ao
dominio, muitas vezes se opera por acto e no interesse exclusivo de
outrem.

Seja porém corno fór, o direito considera o possuidor nessa sua
mesma situação, isto é, exercendo de facto poderes de domínio, e é
essa situação que, a bem da ordem publica, elle resguarda, si et in
quarüum; contra as aggressões de quem quer que seja, muitas vezes
até, do proprio dono da cousa , . '

Por essa razão, a definir-se o possuidor, eu votaria pela definição
do projecto, que accentúa bem esse facto, dando-lhe apenas, para
tornal-a mais concisa, sem quebra do seu conceito, a seguinte T!3
dacção :

Considera-se possuidor todo aquelle que tem de facto o
exercício pleno ou limitado de alguns dos poderes ínherentes
ao dominio. .

C. c. - VaI. II
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Art. 607

Dispõe esse artigo :
O possuidor de boa fé tem direito a ser indemnisado das

bemfeitorias necessarias e uteis, e quanto ás voluptuarias,
si lhe não fór pago o valor, tem o direito de levantai- as, si o
puder fazer sem detrimento da cousa. Pelo valor das bem
feitorias necessarias e uteis, poderá exercer o direito de re
tenção.

A Faculddde Livre de Direito do Rio de Janeiro argue de contra
dictoria a disposição desse artigo com a do art. 77, § 10 , pela razão de
que, alli, dá o projecto valor ás bemfeitorias voluptuárias para seu
pagamento, e aqui define bemfeitorias voluptuarias aquellas que não
augmentam o valor da cousa.

Parece que não é o valor da cousa o criterio que se deve adoptar
para distinguir entre as bemfeitorias, pela razão de que toda bem- •
feitoria, mesmo a voluptuaria , augmenta o valor venal da cousa,
e sim o objectivo da bemfeitoria, chamando-se util ou necessária a
que interessa propriamente á causa em que é feita, e voluptuaria a
que interessa propriamente á pessoa que a faz. Mas, sendo outro o

t artigo do projecto em que cabe a definição (art. 77), julgo acceitavel
a disposição do art. 607 com uma simples modificação, que vem a
ser a suppressão da condicional-si não lhe fôr pago o valor - reco
nhecendo-se o direito do possuidor a retirar as bemfeitorias volu
ptuarias quando o puder fazer sem damno da cousa, e o direito do
proprietario a ellas no caso contrario. .

Art. 613

Dispõe esse artigo :
As acções para manutenção ou reintegração da posse

serão summarias, quando intentadas dentro de armo e dia
da turbação ou esbulho; passado esse praso, serão ordi
narias, sem comtudo perderem o caracter possessorio.

Objectaa Faculdade Livre de Direito que, differençando os casos ..
de acções summarias para a manutenção ou reintegração da posse, .
o projecto invade a esphera do direito judiciario, sobre que não é
dado á União legislar.

Não obstante o preceito, as legislaturas locaes poderão adoptar
um correctivo, e dentro da órbita constitucional de suas attribuições,
outras normas processuaes que não as do texto

Não me parece procedente a objecção. A doutrina das acçõese a
theoria do processo não são materias processuaes, e sim de direito sub-
stantivo. .
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A parte do processo deixada, por exclusão, pelo art. 34., § 23, da
Constituição, aos Estados, é puramente a que póde derivar da organi
sação judiciaria, que cada um delles adopte, e ninguem dirá que a
doutrina das acções ou a theoria do processo esteja adstricta á organi
sação judiciaria, senão exactamente o contrario.

Art. 619

Dispõe esse artigo :
Adquire-se a propriedade immovel :

a) pela inscripção, no registro predial,. do titulo de
transferencia.

Observa a Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro que não
é da inscripção que se deve fazer derivar a acquisição da proprie
dade immovel , uma vez que o texto exige o titulo, porém, do titulo,
isto é, da respectiva escriptura de transferencia.

Responde a essa advertencia o DI'. Clovis Bevilaqua que essa
disposição já é de nosso direito, e cita para comproval-o Lafayette e
Didimo .

Não me parece que se possa dizer assim. De nosso direito é que
o titulo por si só opera transterencia de dominio, independentemente
de ínscripção ; contra terceiro é que a transterencia só produz effeito
depois dessa formalidade, que, seja dito de passagem, não julgo que
se possa bem dizer urna tradição, quando é feita só por uma das
partes, independentemente do concurso da outra.

As leis citadas a respeito não contradizem esse direito.
Assim, a lei n 1.237, de 24 de setembro de 1864, art. 8°.
Assim, o decreto n , 3.453, de 26 de abril de 1865, art. 256.
Assim, o decreto n 769 A, de 19 de janeiro de 1890, art. 8°.
E assim, o decreto n. 370, de 2 de maio do mesmo anno, art. 233.
A escriptura faz dono o adquirente; apenas não poderá este

oppol-a a terceiro sinão depois de inscrevel-a.
Cumpre, porém, indagar; convém manter o direito assim, ou

substituil-o pelo que consagra o projecto?
Segundo este, RÓ a inscripção transfere o dominio, mesmo entre

as proprias partes contractantes, de sorte que a escriptura habilita
apenas á transferencia, por sua inscripção no registro predial.

A inscripção é de vantagens incontestaveis, para o proprio adqui
rente; para comproval-a basta essa circ.nnstancia, de só poder ser
opposto o titulo a terceiro, isto é, só poder o adquirente fazer valer
seu titulo contra terceiro depois da inscripção - o que já é do nosso
direito e é muito bem entendido, porquanto não se pode oppor a
terceiro o que em reserva delle se manteve. .

Entretanto, pelo habito inveterado de se satisfazerem entre nós
os adquirentes com as escripturas, não deixa de ser para receiar, que,
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apesar da publicidade do Codigo , longe de acautelar o interesse delles
contra terceiros, venha a ser em damno delles e em proveito do ven
dedor de má fé, a exigencia da inscrípção como condição sine qua non
da transferencia do dominio, dando assim a lei ao transmittente o
direito de impugnar de futuro, sempre que lhe convenha, a venda e
reduzindo o adquirente á acção pessoal para haver o preço e perdas e
damnos delle transmittente, muita vez já insolvavel. .

Talvez fosse por isso preferivel dar ao titulo entre as próprias
partes o efleito da. transferencia e acquisição da propriedade, exigindo
sua inscripção tão sómente a respeito de terceiro, E nesse sentido sub
metterei á apreciação da Commissão a seguinte emenda:

Adquire-se a propriedade immovel :
a) pelo titulo de transferencia, entre as proprias partes;
b) pela incripção do titulo de transfcrençia, no registro

predial da situação Jo immovel, a respeito de terceiros;
c) pela accessão ;
d) pela usucapião.

Caso, porém, entenda a Commissão em sua sabedoria que melhor
será, pela conveniencia tambem publica da inscripção, exigil-a em
absoluto, segundo o art. 6'19 do projecto, torna-se de razão e lógica a.
suppressão do paragrapho unico do mesmo artigo que dispõe:

Paragrapho unico. A inscripçãó de que trata a letra a)
não induz prova de dominio, que fica salvo a quem de
direito.

Não se comprehende certamente que, sendd a inscripção, pelo
projecto, um modo de acquisição da propriedade, não induza prova de
dominio. Si não induz, como pôde ser modo de acquisição de domi
nio? E si é modo de acquisição de domínio, como pôde não induzir
sua prova?

Essa disposição não era do projecto primitivo; foi enxertada pela
Commissão revisora do projecto, e informa o Dr. Clovis que por pa
recer a esta que

não estamos sufficientemente apparelhados para acceí
tação immediata dessa reforma em nosso regimen de pro-
priedade de immovel. -

A razão não me parece cabal a justificar a contradicção manifesta
do paragrapho com o texto, e, si procede, é em favor da emenda que
alli apresentei mantendo o direito actual ,

O Sr. Barbosa Lima olfereceu a esse artigo a seguinte emenda:
Ao art. 605 - Substitua-se:

a) Pela inscripção do titulo habil para transferil-a no
registro predial da circumscripção judícíaria cnde estiver
situado o immovel.

•
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A qual julgo acceitavel, para redigir-se assim o artigo nessa parte:
a) Pela inscripção do titulo de tranferencia no registro

predial da situação do immovel.

Art. 624

Dispõe esse artigo:
São tambem sujeitos á inscripção:
1°, as sentenças proferidas nas acções divisorias, das

quaes resulte cessação do estado de communhão:
2°, as sentenças que, nos inventarios e partilhas, adju

dicam bens de raiz para pagamento das dividas da herança;
3°, a arrematação em praça publica e as adjudicações.

Impugna a Faculdade Livre de Direito esse artigo e em geral a
secção, por deficiente, nestes termos: .

O fundamento principal da inscripção é a publicidade,
que della resulta como garantidora dos interesses de ter
ceiros, que não intervieram no éontracto. E' por isso que o
art. 237 do regulamento baixado pelo decreto n. 370, de
2 de maio de 1890, dispensa de transcripção as transmissões
causa mortis, por testamentos e actos judiciarios ,

No entanto, este artigo obriga a esta formalidade:
10, as sentenças proferidas nas acções divisorias;
2°, as sentenças que, nos inventarios e partilhas, adju

dicam bens de raiz para pagamento das dividas da herança;
3°, as arrematações em praça publica e as adjudicações.

Tal exigencía acarreta despezas supérfluas ás partes, já tão
sobrecarregadas com os gastos judicíaes, - a menos que não
se repute a inscripção necessaria para o levantamento do
cadastro, que só uma lei especial terá de regular (art. 622
do projecto).

Esta secção II é lacunosa, o que se prova comparan
do-a com a lei hypothecaria (art. 18) e regulamento 370,
de 2 de maio de 1890 (arts. 233usque 256).

Sustenta o artigo o ür , Clovis Bevilaqua nestes termos:
, Defendem o projecto, quanto aos dous ultimos numeros,

as palavras de Lafayette, referindo-se aos actos [ud ciarios
excluídos da transcripção pelo regulamento hypothecario:
« uma tal' exclusão não esta va na lei. E' uma mera creação
do decreto, contraria ao texto da mesma lei e incompatível
com a razão della , A lei só dispensa da formalidade da
transcripção os actos causa mortis.

A arrematação e adjudicação são actos entre vivos
nos quaes o juiz representa o alienante. Se a carta de ar
rematação ou de adjudicação não é transcripta , o executado
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póde illudir a boa fé de terceiro e fraudulentamente vender
o predio já arrematado e adjudicado: - fraude que o registro
é destinado a prevenir (39).»

Quanto ao primeiro numero do artigo defende-o profi
cientemente o Dr. Didimo (40).

Accrescenta o parecer que a presente secção do projecto
é lacunosa, comparando-a com a lei hypothecaria, art. 8°,
e o regulamento de2 de maio de 1890, arts. 233 a 236.
Do confronto se nota que o projecto, nesta parte, não fala
da inscripção do dote, pela razão obvia de que está expondo a
transmissão da propriedade. Será essa a pretendida lacuna? !

A meu ver, não procede a impugnação. As razões de ordem
publica e privada que justificam a inscripção prevalecem para a sua
exigencia nos casos especificados pelo art. 624.

Pó.le se mesmo dizer que esses casos estão virtualmente com
prehendidos na disposição do art. 619, porquanto, em todos elles se dá
em uns de facto e em outros de direito, a mudança de proprietario
do immovel, representando as sentenças e cartas de arrematação e
adjudicação os titulos de transferencia.

Assim, no primeiro caso, o dominio muda de objectivo, passando
do proprietario primitivo no seu todo para cada condomino no seu
quinhão, e nos dois ultimos casos a arrematação e a adjudicação po
sitivamente operam a transíerencia do dominio para o arrematante e o
adjudicatario.

Si, como diz a Faculdade Livre, o fundamento da inscripção é a
publicidade como garantia dos interesses de terceiros, que não intervie
ram no contracto, razão é para exigil-a nesses casos porque só por ella o
terceiro facilmente verificará o quI' lhe possa interessar sobre o immovel.

E o que é mais, nos outros casos o terceiro nunca é prejudicado,
porque o adquirente não lhe pôde oppor o titulo sem a inscripção, ao
passo que nestes não: operando-se a transferencia, na arrematação e
na adjudicação, sem a inscripção os terceiros podem vir a ser illudidos
pelo executado. Não se lhes póde attribuir o conhecimento das sen
tenças, em que não foram partes, nem tampouco se deve remettel-os
aos autos, quando se lhes póde dar na inscripção um meio seguro e
prompto de conhecer a situação jurídica do immovel.

Arts. 643 a 645

Dispõem esses artigos :
Art. 643. Aquelle que, durante trinta annos, ininter

rompidamente e sem opposição, possue como seu um im
móvel, adquire a propriedade delle, independente de titulo
e boa fé, que se presume.

Art. 644. O possuidor póde, para o fim de contar o
tempo requerido pelo artigo antecedente e pelo seguinte,



- 871

accrescentar á sua posse a do seu antecessor, contanto que
ambas sejam continuas e pacificas.

Art. 645. Na usucapião de dez annos, entre presentes,
e de vinte entre ausentes exige-se para acquisiçãodo dominio,
além de posse pacinca e continua, justo titulo e boa fé.

Paragrapho unico. Reputam-se presentes os moradores
do mesmo municipio e ausentes, os que habitam municipios
differentes.

Eu votaria pela anteposição do art. 645 ao art. 644, com a con
sequente modificação de redacção, e daria ao mesmo art. 645 a
construcção do art. 643, assim:

Aquelle que, sem interrupção ou opposição possue, com
justo titulo e boa" fé um immovel como seu, adquire a pro
priedade delle ao cabo de dez annos, entre presentes, e de
vinte entre ausentes.

Art. 686, § 10

Dispõe esse paragrapho :
§ Lo Nos dous primeiros casos deste artigo a effecti

vidade da perda da propriedade depende da inscripção do
titulo de transmissão ou do acto de renuncia no respectivo
registro.

O Dr. Barbosa Lima propoz a seguinte emenda:
Ao artigo - Accrescente-se : da circumscripção judi

ciaria da sua situação.
E' um complemento necessario do paragrapho, convindo, porém,

dar-lhe esta redacção :
Em vez de - no respectivo registro - diga-se - no

registro predial da situação do immovel.

Art. 686, § 20

Dispõe esse artigo :
§ 2.0 O immovel abandonado será arrecadado como

" bem vago e passará. para o dominio do Estado onde estiver
situado, depois de decorridos dez annos.

Oppõe a Faculdade Livre de Direito, a esse artigo que
E' insufficiente o prazo de dez annos para ser arre

cadado como bem vago o immovel abandonado. Esse aban
dono é uma fórma de prescripção acquisitiva pelo Estado
com a dispensa dos requisitos legaes. "

Ora, comquanto a lei vigente não fixe o lapso de tempo
necessario para a prescripção, tem a jurisprudencia appli-
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cado ao caso as disposições da Ord , n. I, 4,0, tit .: 30, § 10 e
til. 79, § 30 , relativas á prescripção do direito real da hypo
theca, exigindo o curso de dez annos entre presentes e vinte
entre ausentes. Não ha motivo para se alterar o direito vi
gente, tornando-se o fisco mais favorecido do que os par
ticulares, para os quaes o art. 645 mantém a regra conso
lidada no art. 1.322, nota 4" da obra de Teixeira de Freitas ..

Accresce que, segundo o art. 690, paragrapho unico,
doprojecto, o abandono não se presume em cousas de valor.

O Dr , Clovis Bevilaqua, porém, já respondeu a essa arguição, a
meu ver satisfactoriamente, que

A Faculdade confunde abandono com prescripção, ou
antes, com usucapião, cousas milito differentes. No aban
dono, o titular do direito despoja-se voluntaria e ostensi
vamente; na usucapião, a posse, mantendo-se por certo
espaço de tempo, transforma-se em propriedade.

Art. 668

Dispõe esse artigo :
Em caso de perigo ímminente, como o de guerra ou

commoção , cessarão todas as formalidades e poder-se-ha
tomar posse do uso ou mesmo da propriedade, quanto baste
para o emprego do bem publico, liquidado o valor e pré
viamente pago, ou depositado, salvo ao proprietario reclamar
judicialmente o que fôr de direito. Nos outros casos, o pro
prietario será préviamente indemnisado e, se recusar receber
a, indemnisação, será o valor desta depositado.

Parece ao Superior Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
que

Houve equivoco no primeiro emprego do adverbio
préviamente - ou algum lapso de impressão, o que em todo
o caso convém notar, para não passar despercebido. Da ma
neira por que está não ha differençade situação para o pro
prietario nas duas hypotheses figuradas pelo art. 688, pois
em ambos ha necessidade do pagamento prévio; accrescendo
que a liquidação do valor e esse pagamento embaraçam a
medida dictada pela necessidade urgente, oriunda do perigo
imminente.

O reparo é evidentemente cabido. O artigo distingue situações,
parasubmettel-as á mesma disposição. Outrosim, a imminencia do
perigo pôde não comportar qualquer delonga na defesa, e fôra in
admissivel que a salvação publica e a desaffronta nacional ficassem
adstrictas, pelo interesse particular, á liquidação do valor e pagamento
prévio da propriedade que fosse necessario occupâr , .
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Naturalmente, preoccupou o eminente autor do projecto a dis
posição do art . 72, § f 7, da Constituição.

De facto, ahi prescreve em absoluto a Constituição que a des
apropriação por necessidade ou utilidade publica, só pôde ser effe
ctuada mediante prévia indemnísação, porém a Constituição também
põe sobre tudo e sobre todos a Patria, cuja salvação, nesse caso de
perigo imminente, não pôde ser sacrificada ao interesse particular,
tanto mais quanto podem ser conciliados os dous interesses pela re
salva da lndemnisacão , Na immlnencia do perigo é que muita vez
será impossivel fazel-a ,

Assim, a meu ver, deve ser modificado o artigo consoante o re
paro do Superior Tribunal do Maranhão, para o que bastará substi
tuir a expressão -liquidado o valor e préoiamente pago ou depo
sitado, salvo ao proprietario reclamar judicialmente o que (til' de
direito - pela seguinte - salvo o direito de indemnisação .

Arts. 693 e 691>

Dispõe o art. 693:

Observados os regulamentos administrativos sobre a
caça, pôde o respectivo exerciclo ter logar, não só em ter
renos proprios, como em alheios, abertos e não cultivados,
salvo prohibíção do dono destes ultimos. Ocaçador responde,
porém, pelo prejuízo que tiver causado.

Dispõe o art , 695 :

O caçador que penetrar em terreno alheio, cercado, mu
rado, vallado ou cultivado, sem permissão do dono, não só
perde para este a caça que apanhar, mas responde ainda
pelos damnos que causar,

O artigo da Constituição ha pouco citado garante a propriedade
em toda a sua plenitude. Ora, a propriedade é um direito absoluto
e exclusivo, e sendo assim, parece que a regra deve ser a permissão
do dono para a entrada do caçador nas suas terras, e não o seu fran
queamento, conforme o projecto, emquanto não fõr expressamente
prohibida pelo dono,

Em um paiz como o nosso, de grandes possessões de terras, fóra
desarrazoada a exigencia da cerca como condição de garantia do direito
de propriedade.

Outrosim, não havendo razão para prohibir a caça em terras pu
blicas e devolutas, como a pesca em aguaspublicas, eu proporia que
fosse substituida a expressão - terrenos proprios - mesmo porque
está subentendido nelles, o exercício da caça - pela expressão terras
publicas. '
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E nessa conformidade, o art. 693 seria redigido assim:
Observados os regulamentos administrativos sobre a

caça, póde esta ser exercida não só nas terras publicas como
nas particulares alheias, com permissão do respectivo dono,
neste caso. O infractor responderá pelo prejuizo que causar.

Art. 700

Dispõe esse artigo :
A pesca póde ser exercida somente nas aguas particula

res alheias, si não estiverem cercadas. Si o estiverem,
applicar-se-ha o disposto no -art , 695.

A exigencia da cerca parece desarrazoada.
Propoz o Dr, Antonio Lopes da Silva Barros a suppressão desse •

artigo, como attents torio da Constltuição . ""I"

Effectivamente, a propriedade, como um direito absoluto e exclu
sivo, garantido pela Constituição em toda sua plenitude, exclue em
absoluto o uso e gozo de terceiro, salvo licença do proprietario. Assim,
em vez do artigo como está redigido, eu proporia adoptar-se, com
relação á pesca, a disposição do art. 693 com relação á caça, nestes
termos:

Observados os regulamentos administrativos sobre a
pesca, póde esta ser exercida não só em aguas publicas, como
nas particulares alheias, com permissão do respectivo dono;
neste caso o infractor responderá pelo prejuízo que causar.

Art. 722

Dispõe esse artigo :

Todo o condomino é obrigado a concorrer na proporção
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 condorninos não satisfizer esta obrigação,
póde ser coagido judicialmente á divisão ou a vender o
seu quinhão a outro condomino. .

Quanto ao primeiro membro desse artigo, eu faria o pagamento
dependente da annuencia prévia, do condomino, ás despezas.

Quanto ao segundo, propõe o Dr, Azevedo Marques a sua sup
pressão, pelas seguintes razões:

Para que dizer, com o risco de crear confusões, que o
condomino poderá ser coagido á divisão, quando aliás, a
regra geral está formulada no art. 727? Para que « coa
gil-o a vender o quinhão» (especie de desapropriação por

•
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utilidade privada) desde que seja a cousa divisivel, im
pedindo o exercício do direito real de propriedade, pela
falta de cumprimento de uma obrigação pessoal?

A mim parece que se deve manter o periodo apenas com a
seguinte modificação:

Si algum dos condominos não estiver por isso, pro
ceder-se-na á divisão da cousa, respondendo o quinhão de
cada um por sua parte nas despezas da divisão.

A obrigação da venda do quinhão a outro condomino poderia
muita vez resultar de trama, que o legislador, longe de proporcionar,
deve evitar.

Arts. 723 e 724

Dispõem esses artigos :
Art. 723. As dividas contrahidas pro um dos con

dominos em proveito da communhão, e durante ella, obri
gam o contrahente, mas cabe a este acção regressiva contra
os outros.

Art. 724. Si a divida tiver sido contrahida por todos
os condominos, sem determinação da parte de cada um na
obrigação, e sem estipulação de solidariedade, entende-se
que se obriga cada um na porporçãode seu quinhão.

O Dr, Azevedo Marques também propõe a suppressão desses
artigos, pelas seguintes razões: _

Si não ha accôrdo entre todos os condominos quanto
ao modo de gozar, administrar e conservar em communhão
a cousa divisivel, parece-me melhor deixar, como unico
remedio, a divisão, segundo o art , 727. E si fõr indivísivel
a cousa, a solução será a. do art ..73t.

Pois se o ideal do direito deve ser difficultar o estado
de communhão, facilitando a sua extincção, se me affigura
perigoso á paz e aos principio juridicos do domínio o que
permittem os arts. 723 e 724. Penso que bastam os arts. 1.619
a 1.623.

Eu preferia que se adoptasse, com relação ás dividas, a mesma
disposição que indiquei relativamente ás despezas, fazendo-se de
pendente a obrigação de pagai-as da annuencia prévia do condomino
a ellas, e que no caso de desavença ou opposíção de algum se pro
cedesse á divisão da cousa, .na conformidade do art. 722, se divisível,
ou do art. 731, se indivisivel, pela necessidade, de ordem publica, de
evitar a communhão de interesses entre pessoas desavindas. Nos casos
de desavença, o condomíno é sempre um perigo para a paz publica.

/
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E nessa. conformidade, accrescentaria ao art. 723 o seguinte :

Sendo estes préviamente ouvidos e auctorizando as
dividas. Si algum dos condominos não estiver por isso,
proceder-se-ha na conformidade do art. 722 ou 731.

Art. 731

Dispõe esse artigo;

Quando a cousa fôr indivisivel e os condominos não
concordarem na adjudicação a um só, mediante indemni
sação aos mais, será vendida e partilhado o preço.

O Dr, Azevedo Marques propõe a substituição da palavra
mais s-, pela palavra - outros. E' uma emenda, como se vê, de
pura redacção.

O Dr , Paranhos Montenegro oífereceu-me a respeito deste artigo
as seguintes considerações, nas quaes ponho todo o valor deste meu
trabalho:

« Se o condominio é a causa de muitos litígios, mesmo no caso de
ser realisavel ou facil a divisão, ou quando se trata de predios ur
banos, pôde-se dizer que é a causa principal de todos os pleitos,
lutas e desordens, quando recahe sobre predios rusticos, como sejam
as fazendas de creação e cultura.

O projecto não cogita absolutamente disso, parecendo aliás que
seria a occasião azada para se resolverem muitas questões que são
levadas aos tribunaes, que as resolvem, ora de um modo, ora de
outro, porque não ha disposição alguma applicavel aos diversos casos.

Isso deve continuar?
Se nãoha meios de evitar o condominio, o que seria de maior

conveniencia, deve-se ao menos procurar remover os seus inca
venientes.

Casos ha, em sua maioria, em que a divisão é impossivel, e
trará a dcsvalorisação dos quinhões.

Uma fazenda de creação ou cultura, por exemplo, de grande
extensão, póde conter bemfeitorias, só aproveitaveis a quem tiver os
terrenos, póde ter um só tanque ou aguada, um só porto, um retiro
para abrigo de gado na occasião de cheia dos rios, ou inundações,
terrenos férteis, e outros safaras, de modo que tudo reunido constitua
um grande valor, mas que separado e destacado, não tenha utilidade.

Como dividir. e delimitar os quinhões nas hypotheses figuradas?
Possuir terrenos e gado sem aguada, possuir esta sem terras

para a creação, não ter um abrigo para o gado nas occasíões das
cheias, possuir engenhos sem terras para plantar, terras sem lagar
apropriado para.edificar engenho, etc ., é o mesmo que ficar impos
sibilitado de usar de sua propriedade.

•
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E' o caso do art. 731 do projecto, mas a providencia alli ado
ptada, quando se tratar de terras em commum, com casas, plantações,
curraes e outras bemfeitorias, ou será impraticável, ou nova. e perenne
fonte de lutas, talvez armadas, porque cada um dos possuidores, com
morada e bem feitorias para si de grande conveniencia e valor, se
julgará victima de uma violencia, de um esbulho, difficilmente se
conformará e procurará reagir pelos meios extra-legaes e pela força.

Só quem não conhece o nosso paiz pódeduvidar disso.
A lei, faeil de observar-se nos grandes centros, é irrealisavel no

campo, no interior do paiz, onde muito divergem as condições, habitos
e conveniencias locaes, que não pódem deixar de ser attendidos na
confecção das leis.

O projecto quasi que só cogita daquelles. O condominio das terras
de creação e de cultura precisa de uma legislação especial.

O direito de crear e plantar deve ser limitado á quota que cada
um tiver? Mas, si essa quota fõr de difflcil apreciação, como regular
esse direito?

Conheço em meu Estado predios rusticos, que teem centenas de
condominos, sem aliás se poder determinar a respectiva quota pro
veniente de heranças, compras, sem limitação de quantidade, etc.

O condornino que se apossar e beneficiar uma parte das terras
(é esta uma das mais frequentes questões) deve ser considerado 'senhor
exclusivo dessa parte, podendo defender o seu direito, mesmo contra
os outros condominos?

Póde o condomino, a contragosto dos outros, conceder a estranhos
a faculdade de crear, plantar, edificar, extrahir productos naturaes ?»

As considerações do eminente collega são, como se vê, de todo
relevantes. A questão é saber a solução que mais convenha adoptar.

Apesar de todos os inconvenientes que se podem aponta!', a solução
da venda e partilha do preço, consagrada pelo projecto, se me afigura a
de mais vantagem, sendo a maio!' o termo do condominio, de conse
quencias funestas sempre que não reina accórdo entre os condominos.

E .nãc só no caso de indivisibilidade da cousa eu proporia; a
solução ela vencIa e partilha do preço, tambem quando a cousa, pela
divisão, se tornasse imprópria para o seu destino, preíerindo na vencIa
o condomino em igualdade de condições de offerta, e nas mesmas
condições o que tivesse na cousa bemfeitorias de mais valor, e na
falta. de bemfeitorias, o de quinhão maior.

·Nessa conformidade, o art. 731 seria redigido deste modo:

« Quando a cousa fôr indivisivel, ou tornar-se im
propria para seu destino pela divisão, e os condominos não
concordarem na adjudicação a um só, mediante indemnisação
aos outros, será vendida e partilhado o preço, preferindo-se

.na venda o condomino ao estranho em igualdade de con
dições de offerta, e entre os condomincs, o que tiver na



- 878·-

cousa bemfeitorias de mais valor, e na falta de bemfeitorias,
o de quinhão maior ,»

Outrosim, convém incorporar ao Projecto um artigo com a se
guinte disposição,

« E' vedado a qualquer dos condominos dar posse, uso
e gozo da propriedade a estranhos, sem prévio consentimento
dos demais condominos.»

E mais o seguinte art. :
« O condomino póde fazer valer a sua posse contra os demais

condominos, como qualquer outro possuidor,»

Arts. 732 a 738

•

Constituem esses artigos a secção lI, que se inscreve a Admi
nistração do condominio .

Propõe também o Dr, Azevedo Marques a suppressão de toda '*
essa secção, pelas seguintes razões: .

A razão justificativa da administração e aluguel da
cousa commum, segundo o art. 732, é a impossibillidade do
uso e gozo em commum. Para isso, porém, a solução é a
referida na nota anterior, Administração do condominio
não me parece idéa ou expressão muito feliz. E, entre nós,
applicar ao condomínio em geral q ímperio do voto da
maioria, obrigando a minoria, á imagem do que acontece
nas sociedades, não parece conveniente. Os codigos allemão,
art. 745, e italiano, 678, tiveram motivos especiaes melhor
adaptaveis aos respectivos paizes do que entre nós. O Codigo
Purtuguez, art. 2. 179, manda regular a administração da
cousa commum pelo dispusto nos arts. 1.24,9 e seguintes,
qun tratam das sociedades, o que presuppõe contracto, isto
é, concurso unanime de vontades,

Bem meditadas essas razões,' o que me parece é que só o art. 732
reclama modificação. .

Dispõe esse artigo :
(t Se, por círcumstancias de facto ou por desaccôrdo,

não fôr possivel o uso e gozo em commum, resolverão os
condominos, se a cousa deve ser administrada ou alugada.
A decisão da maioria prevalecerá neste caso.

Paragrapho unico , Pronunciando-se a maioria pela
administração, escolherá tambem o administrador».

O caso ahi figurado é o da impossibilidade de uso e gozo em com
mum. A solução parece que deve ser de preferencia, no caso de des
accôrdo, a do art. 722, se a cousa fôr divisivel, e a do art. 731, se
indivisível.
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Desde, porém, que os condominos estejam accordes em manter a
cousa por administração ou aluguel, julgo convenientes e salutares as
disposições dessa secção. .

Se assim também entender a Commissão, apenas o art. 732 pas
sará a ser redigido deste modo :

« Se não fôr possível o uso e gozo em commum, proce
der-se-há na conformidade do art. 722 ou 731. Accordando,
porém, todos os condominos no uso e gozo da cousa por
administração ou aluguel, a maioria delles escolherá o admi
nistrador )) .

_ E' esse o meu parecer sobre a parte do projecto que me foi dis-
tribuida ,

Se as emendas que indico não são conformes á razão ou á justiça,
só tenho um voto a fazer, e é que sejam rejeitadas, porque, como
brasileiro, teria tudo a lucrar com a rejeição, como teria tudo a perder
com a sua approvação,

Sala da Commíssão, 14 de setembro de 1901. - Luiz Domingues.
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Pareoer do Sr. Arthur L.emos

Arts. 746 a 801 do Projecto do Codigo Civil

E' longa a lista de obras escriptas sobre os direitos dos autores;
sem cmhargo, até hoje são controvertidos os principios erigidos em tal
matéria, desde apropria existencía de um direito autoral até ao minimo
detalhe de legislação queo garanta ou limite.

Uma ordem de juristas, dentre os quaes Tobias Barreto destaca
von Gerber, sustenta que faBece ao· autor um direito subjectivo com
relação á sua obra, não lhe restando sinão interesses pecuniarios, a
respeito dos quaes é protegido pela prohibição legal da contrafacção . •

Outros juristas, porém, entre os quaes o genial sergipano lembra
Otto Stobbe, affirmam que, quando a lei, cedendo ás exigencias da
justiça, prohibe a contrafacção, não quer sómente salvaguardar os in
teresses do autor, mas tambem reconhecer que o contrafactor viola.
um direito.

E' escusado agitar aqui esta" e outras questões de interesse pu
ramente especulativo e doun inario, pois apenas estudamos um pro
jecto de codigo civil que não comporta indagações simplesmente theo
ricas, nem por outro lado poderia elle se insurgir contra preceitos de
nossa lei constitucional que, em seu art. 72, § 26, garante aos autores
de obras litterarias e artísticas o direito exclusivo de reproduzil-as
pela imprensa ou por qualquer outro processo mecanico, e promette
aos herdeiros dos mesmos'autores o gozo desse direito pelo tempo que
em lei ordinaria fór determinado.

Já antes do regimen republicano tal direito recebera consagração
entre nós pelo dispositivo do art. 261 do antigo Codigo Criminal, que
comminou penas para garantil-o,

Tambem o moderno Codigo Penal creou-lhe as garantias dos
arts. 342 a 350.

De tal direito não cogitou a legislação civil do imperio; mas é de •
justiça reconhecer que desde os primeiros annos do novo regimen ten-
tativas foram feitas para preencher tal lacuna.

Em 1893 o insigne artista Pedro Americo, então Deputado pela
Parahyba, e outros-apresentaram á Camara um projecto de leí neses
sentido, e no mesmo anno o ilIustre -Deputado paraense Dr , Augusto
Montenegro offerecia á mesma Camara um outro projecto definindo o
direito dos autores.

Em 1894 o Sr. Medeiros e Albuquerque e outros Deputados, em
commissão, elaboraram um substitutivo áquelles dons projectos, cal-
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eado de preferencia nos moldes do trabalho do Sr. ~Iontenegro, su
bstitutivo que, emendado pelos dous ramos do Legislativo, foi afinal
convertido na lei n. 4!l6, de 1 de agosto de 1898.

Em parte reproduz as disposições dessa lei, em parte della dif
fere o projecto do Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, como veremos nó decurso
deste succinto parecer.

a eminente jurisconsulto abre o capitulo VI do tit. II do liv. Il
do seu projecto de .Codigo Civil com a epigraphe - Da propriedade
liueraria, scientifica , artística e industrial, e foi bem umâ proprie
dade o que procurou garantir com relação ás lettras, á sciencia e ás
artes liberaes, e não um simples privilegio temporario, como fez
aquella lei de 1898, ad instar das legislações de quasi todos os países,
que, empregando, embora, a expressão propriedade, não lhe dão, neste
particular, a extensão do domínio.

Sabe-se que theorlcamente dividem-se as opiniões sobre o alcance
do direito autoral. '

Ila, como já acima fizemos notar, os que não attríbuem aos au
tores um direito sobre as suas obras ; ha os que, reconhecendo-lhes
esse direito e denominando-o propriedade, dão a esta o qualificativo
de especial, - meio propriedade e meio privilegio; ha os que só
attribuem aos autores um privilegio, como recompensa de serviços
prestados á sociedade, e finalmente os que lhes reconhecem uma
propriedade tão completa como a que tem por objecto cousa
material.

Não está, porém, nos intuitos deste parecer reproduzir os argu
mentos com que cada qual defende a sua doutrina. Basta accentuar
que as leis positivas de todos os povos que cogitam desta matéria se
podem dividir em dous grupos:

a) o das que garantem o direito ou privilegio autoral, restrin
gindo-o quanto á duração e a certo eífcito ;

b) o das que o revestem da característica da perpetuidade.
A grande maioria pertence ao primeiro grupo; o segundo é con

stituído unicamente pelo México, Venezuela e Guatemala.
A este ultimo passará a pertencer o Brasil se vingar a theoria

do illustre autor do Projecto do Codigo Civil, cujo art , 756 é concebido
nestes termos : .

O direito do autor sobre sua obra liueraria e scientifica
ou artistica passa a seus herdeiros ou successores SEM LInlI

TAÇÃO DE TEMPO.

Segundo elle, a obra só cahirá no dominio commum si o autor
morrer sem herdeiros (art. 757), disposição essa que, devendo ser
coherente com a do artigo antecedente, parece-nos falha, pois não
prevê a hypothese de ficarem cessionarios, que são tambem successo
res, e é certo que o citado art , 756 usa da expressão herdeiros OlS

successores.
c. c. - VoI. TI 56



- 882-

Por 'isso, offerecemos a seguinte emenda ao art. 7ti7 : - Depois
da palavra herdeiros - diga-se ou succes-ores.

Como se vê, o projecto do Codigo está, nesta parte, em formal di
vergencia com alei n, 496, de 1 de agosto de 18\.18, que no art. 3°
estabelece:

« O prazo de garantia legal para os direitos enumerados
no art. 1°, é: 1°) para a faculdade exclusiva de fazer ou
autorizar a reproduccão, por qualquer fôrma, de 50 annos,
a partir do dia 1° de janeiro do armo em que se fizer' a publi
cal ão, etc. »

Na exposição ele motivos com que a Commissão da Camara funda
mentou o projecto que foi convertido nessa lei, acha-se adaptada a
theoria do simples privilegio para o autor, identica em principio ao
do inventor, theoria que é defendida por certos juristas sob o fundar
menta de que não póde haver propriedade litteraria, artística ou
scientifíca, porque lhe falta a caracteristica essencial da propriedade,
que repousa na inapropriaõilidade por alguem de causa a outrem
pertencente.

Ora, dizem, a chamada propriedade intellectual nasce ou accen
tua-se precisamente com a publicação da obra; todo o seu valor
está no conhecimento que della tenha o publico, a cujo gORO é des
tinada, pois é eminentemente social a producção intellectual,

Esses theoristas sustentam que, sob o ponto de vista do con
ceito juridico, não pó.le haver differença entre uma obra scienrifica,
litteraria ou artística e uma obra industrial ou social, pois em umas
como em outras a genese da idéa é a mesma, idcnticos os processos
de psychologia, que dão lagar a um drama, aos que fazem nascer um
invento industrial ou scienriíico, verificando-se muitas vezes que
muito maiores são os beneficios que a humanidade recolhe deste, do
que de uma peça litteraria ou de uma obra artistica . Nada. pois. no seu
entender, aconselha que se trate o direito sobre os inventos industriaes
ou scientificos differentemente das outras creações do engenho humano..

Se é o esfurço individual - accrescentam - que legit.ima a pro
priedade de um romance, elle tambem existe, e em maior escala
talvez, em uma descoberta industrial, como tantas que alargam actual
mente os meios de accão da humanidade:

. Se é o beneficio ·social que com tal propriedade se recompensa, a
conclusão é a mesma. .

Em sentido opposto ha tarnbem argumentos a notar.
.São de Tobias Barreto os seguintes conceitos:

« ••• Assim, já ha longo tempo, esse direito foi reco-
nhecido, e a primeira fórrna do seu reconhecimento Ioin
privilegio, quer .do autor , quer do editor. Porém essa pri
meira phase, posto que se prolongasse desde o decimo quinto
até ao presente seculo , devia acabar por mostrar a ínsuffi-

1#
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ciencia do meio. Surgiu então o conceito de uma proprie
dade litteraría, artística, etc., reclamação absurdamente con-

. sequente, como diz Félix Dahn, de um droit éternel de Pau
teur, segundo a phrase do Congresso de Bruxellas nrn 1861.
Veio depois um terceiro ostadio, em que a doutrina domi
nante é a de um direito autoral identico ao direito do editor
e do li vreiro , puro direito de propriedade. Mas, não parou
ahi . O que ha de exacto em tal doutrina. isto é, a im portancia
dada ao interesse n-al, ás relações econornicas do autor,
não suppre, nem compensa o que ella tem de erroneo ,
A theoria tomou outra feição e chegou-se emfim a con
ceber o direito autoral como uma deri vaçãu da pessoa, como
um direito classificado entre os direitos pessoaes, .. A obra
é uma expres-ão do espirito pessoal do autor, um pedaço da
sua personalidade .»

Eug. Pouillet (Tra1:té théorique et pratique de la propriaê
litteraire et artistique) escreve por sua vez:

« Habitues à ne voir la propriété que sous une forme
plus ou moins matérielle et toujours tangible, nous nous
accoutumons difficilemerit à Ia reconnaitre sous cette forme
nouvelle et tout immatérielle ; nous sommes même disposés
à la nier parce que nous ne lui trouvons plus ses cara
ctercs, ses apparencps ordinaires ,

Maissi nous nous dégageons de cette premiére impression,
si nous recherchons la propriété dans ses origines, nous
découvrons bientót que le droit de I'auteur procede de Ia
même source, le travail ; nous reconnaissons même que la
prolpl'iété a ici quelque chose de plus certain, de plus
indéniable, cal', dans son origine ordinaire, Ia propriété
consiste dans l'apropriatíon d'une cuose déja existante ::íOUS

la forme oú le possesseur se l'aproprie, tandis qu'ici elle
consiste dans une création, c'est-à-dire, dans la production
d'une chose qui n'éxistait pas auparavant, et qui est tellement
personnelle qu'elle forme comme une partie de luimême ,

Qu'importe apres celà que les regles de Ia propriété
en matiere d'objets corporels ne s'y adaptent pas d'une
façon complete? .

Qu'importe que le lcgistateur ait dú ou ait cru devoir
lui appliquer des regles spéciales? Qu'importe que cette
cspece de propriéteait été inconnue à l'origne des sociétés, .
qu'elle soit le résultat de nos mosurs nouvelles? Elle n'en
est pas mnins une propriété ,

Qu:mt à cer argument, que consiste à dire que la
propriété est, de son essence, perpétuelle, soutient-il un seul
instant l'examen?
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D'abord, it faut reconnaitre que la perpetuité n'a rim qui
soit en opposition. directeacec l'exercice du droit de l'auteur'
la preuve, c'est que d'eacellente esprits reclamem enco'f~
aujourd'Iiui cetteperpetuité . • . »

O Sr. DI'. Coelho Rodrigues, no seu projecto do Codigo Civil,
adapta a theoria do privilegio acima exposta,

Escreve o douto jurista :

« • , • São tambem indicados ahi os direitos .dos autores
e inventores, a que não chamei propriedade, porque esta
é o direito real por excellencia, e não ha naquelle urna reali
dade objectiva a que se incorpore, nem outro meio pratico
de garantil-a, sinão um interdicto legal e geral contra o uso
do producto « ainda que exposto á venda e legitimamente
adquirido» de modo a prejudicar os interesses pecuniarios •
do productor ou autor,

E não é somente a realidade objectiva o que falta a esse
privilegio de causa ou de classe para ser equiparado á pro
priedade material; falta-lhe tambem a razão de ser do
exclusivismo, naturalmente necessario a esta e desnecessario
áquelle. A impenetrabilidade.dos corpos impede que o lagar,
que alguem occupa no espaço, seja simultaneamente occu
pado por outrem, e dahi a definição classica da posse; o pão
que alimenta a Pedro não pódo matar a fome a Paulo, mas
es-e póde transmittir seus conhecimentos áquelle, sem que
por isso os diminua. Pelo contrario, o esforço, que fazemos
para ensinai' aos outros o que sabemos, faz-nos ficar sabendo
melhor aquillo mesmo que já sabiamos bem: « docendo
disco». .

Aquelle direito é, portanto, méra creacão da lei, isto é,
um privilegio, que, como tal, póde ser por ella regulado ex
tensiva ou restrictivamente, conforme as necessidades e as
condiçõea do seu meio sócial. II

O Dr, Clovis Bevilaqua, porém, referindo-se a esta opinião, nas
Observações para esclarecimento do seu projecto, pensa, como Tobias
Barreto, que ella « apanha o instituto em urna das pbases da sua evo
lução, mas da qual já elle se afastou », E prosegue :

« Realmente, as primeiras affirmações do direito autoral
se fazem sob a fórma de privilegies outorgados, a principio,
aos editoros e, depois, aos escriptores.

Huje entende-se que não ha direito mais legitimo do que
esse, que assegura a lima classe de operarias o producto do
seu esforço ; que protegendo o trabalho in tellectual , con-
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tribue para o incremento da cultura e facilita a expansão de
uma das mais nobres saliencias da personalidade humana.

Portanto, ou na hypothese ba um equivoco, ou não se
trata de um simplcs privilegio .»

DE RUDOLF VON JHERING, diz o autor do projecto do Codigo que
elle pondera que, se didacticamente ha que respigar contra a ex
pessão propriedade, applicada a esta categoria de direitos, ella tem
a vantagem de ser concisa e exacta, pelo que vaticina o egregio pen
sador que não tardarão a desapparecer os escrupulos dos juristas,
adaptando, então, a scíencia a linguagem que hoje se afigura im
própria.

Quanto ao argumento da equiparação entre o direito dos autores
e o privilegio dos inventores, pondera o DI'. Clovis Bevilaqua :

. « Certo é que muitos juristas equiparam l's!"as duas
fôrmas do direito intellectual : o dos autores e o dos inventores.

Mas, é manifesto que, pelo menos, a evolução do
primeiro se acha em um estadia superior, pois a quadra dos
privilegias se acha distanciada. Como observa JUERING, o di
reito assume, nos dous casos, uma posição differente. Em um
reconhece a protecção abstractamerue, no outro, é por um
acto concreto da auctoridade administrativa que a con
cede. Sob o ponto de vista da fôrma, a diffcrença entre as
duas bypotbeses é irrecusavel, e a fôrma é um dos elementos
constitutivos do direito.

Estou, além disso, convencido de que o direito do in
ventor não poderá revestir outra fôrma. Os inventos surgem,
ás vezes, simultaneamente em dous, tres e mais pousos do
mundo; a mesma idéa feliz que determina um avanço in
dustrial emerge no cerebro de differentes individuas, e essa
circumstancia tornaria impossível dar ao interesse do in
ventor fôrma juridica diversa da do monopolio tempararia .
Por outro lado, o invento nem sempre se traduz por um
modo concreto, preciso. O mesmo resultado póde ser obtido
por uma combinação dilíerente ; uma descoberta nova, uma
simples alteração na indusu-ia póde tornar imprestável a
creação do inventor. E tudo isso impede, a meu ver, a pro
tecção abstracta por meio de uma regra de direito. E neste
pensamento sinto-me apoiado pela autoridade do Spencer ,»

Não para ahi a controversia. O Sr. Medeiros e Albuquerque
oppõe, pelo O Paiz, varias considerações aos argumentos do DI'. Clovis
Bevilaqua que, entretanto, conforme declarou em artigos pelo Jornal
do Commercio, tem recebido elogios de paizes estrangeiros por motivo
da avançada e Iiberalissima theoría que abraçou, da qual é consectario
a perpetuidade do direito autoral, perpetuidade que elle longamente
defende nas observações a que nos referimos. .
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Não reproduziremos esta defesa para não alongar o nosso tra
. halhn. Basta que della traslademos para aqui as seguintes considerações

de Spencer : .
« Nenhuma razão recommenda para este genero de pro

priedade um regimen legal de uso e de transmissão
hereditariadifferente do que rege qualquer ou tra , A lingua,
a sciencia e os outros productos da civilização anterior, de
que se serviu o autor, pertencem, como se tem dito, ao
conjuncto da sociedade; mas esses productos intellectuaes
da civilísação são accessiveís a todos, e, utilizando-os, o escrí
ptor ou o artista não diminuiu a possibilidade de outros os
utilizar' 'Ifl ,

Sem suhtrahir cousa alguma á riqueza commum, elle .
apenas combinou algumas partes della com os seus pensa
mentos, seus princípios, seus sentimentos, seu talento te
chnico, cousas essas qUil são exclusivamente suas, que lhe
pertencem mais verdadeiramente do que os objectos visiveis
e tangiveis, encerrando a materia prima tirada do uso po
tencial dos outros homens, pertencem aos seus propríetarios.
Um producto do trabalho" mental é mais plenamente uma
propriedade do que o producto do trabalho corporeo, porque
o trabalhador foi o unico factor de sua riqueza. Porque,
então, neste caso, a duração da posse haveria de ser menor
do que nos outros? »

De nossa parte, e por outro lado, não vemos inconveniente em
que se dê aos autores um direito sem limitação de tempo sobre as
suas obras, desde que se .complete semelhante disposição com uma
outra, perrnittindo a desapropriação dellas por utilidade publica, nas'
mesmas condições em que tal medida é autorizada relativamente á
qualquer outra propriedade.

Semelhante providencia afasta a possibilidade de retirar o autor
a sua obra da circulação, assim prejudicando o publico que della
tire ou venha a tirar benéficos resultados.

Ora, tal disposição existe no projecto do Codigo, e é a do pa
ragrapho unico do art , 756.

O SI', Dr , Coelho Rodrigues, attendendo que a matéria do direito
dos autores é muito importante e que a sua theoria definitiva ainda
está em elaboração, limitou-se a formular algumas regras no seu
projecto de Codigo,d eixando o seu regulamento a uma lei especial.

A matéria, aliás, é em muitos paizes objecto de leis especiaes,
como na Bclgica, na Suissa, onde ella é regulada pela lei de 23 de abril
de 1883, na Allemanha, cujo moderno Codigo Civil nem por alto co,
gita dos direitos dos autores, etc., etc.

•

•
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.Tambem o projecto do DI'. Clovis Bevilaqua não-trata sinão dos
pontos capítaes do assumpto, si bem que de um modo mais completo
que o do DI' . Coelho Rodrigues que não falia nem da traducção hem
do caso especial da collaboracão , «tc , . '

De nossa parte não pr(lporpmos ao projncto em analyse o accres
cimo de disposições que resolveriam previamente muitas hypotheses,
de que cogitam largamente as leis e tratados sobre o assumpto, tal
seja, entre outras, a dos direitos dos credores dos autores em relação
ás suas obras

Melhor será que em lei especial sejam esmerilbados esses casos,
menos da indole de 11m Codigo Civil, mesmo porque é pensamento da
Commissão facilitar o mais possivel a decretação, em breve prazo, do
Codigo, e, ao nosso ver', isso não conseguirá sem o propositode propor
o menos possível alterações ao projecto ora submettido a exame.

Em conformidade com essa norma de conducta, e, dada a estrei
teza do tempo, não faremos um commentario a cada um dos dispo
sitivos do projecto, si não áquelles que entendam com os pontos mais.
importantes do instituto ou que mais se afastem da média das legis
lações dos outros paizes.

Art. 746

Varias legislações, e entre ellas a nossa (lei n. 496, de agosto
de 18m'!), enumeram por classes os objectos sobre que recahe o direito
autoral.s-c a pintura, a esculptura, a photographia, etc., e em regra não
o fazem de modo com pleto , E' mesmo impossivel , por outro lado; definir
exactamente o que seja uma obra artística, scientifica ou litteraria ,

Na ausencia do uma regra fixa, a jurisprudencia attribue aos
juizes latos poderes de apreciação. Assim, se nos afigura bem pensado
que o projecto do Codigo, fugindo a toda enumeração ou definição,
apenas disponha: «Pertence exclusivamente ao autor da obra litte
raria, scientiflca ou artística o direito de reproduzil-a ou mandar
reproduzil-a. »

Art. 71,8

Este artigo, que é uma reprorlucção, com leves alterações, do
art. H da lei n. 496, de I de agosto de 1898, estabelece que o editor
exercerá os direitos de autor em relação á obra anonyma ou pseudo
nyma, salvo ao autor, quando se fizer conhecido, o exercicio dos seus
direitos,

A tal artigo o DI'. Antonio Aguiar e outros offereceram uma
emenda supprimindo-o, com fundamento em que a ConstituiçãO Federal
não admitte publicações anonymas ou pseudonymas. (Art. 72, § 12).'

.. A..mesma emenda foi oíferecida e com a mesma razão por Armando
de Azambuja eoutros..
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Parece-nos, entretanto, que a disposição constitucional citada
não teve em vista sinão prohibir o anonymato na imprensa. nos jor
naes, onde ella se revela immoral e perigosa, e não nas obras pro
priamente ditas.

Esse intuito do legislador constituinte é revelado não só pelo con
texto geral do paragrapho em questão, como pela pratica observada
em muitos paizes, cujas legislações timbram em apurar a responsa
bilidade da imprensa.

Por tal motivo não aconselhamos a acceitação da emenda.

Art. 7119

Aqui o projecto dispõe sobre traducções, a que amplia a pro
tecção legal concedida ás obras originaes, si são autorizada.s, ou si de
obras já cahidas no domínio commum, etc.

Nesta materia muito diversificam as legislações.
Algumas dão á traducção o mesmo privilegio da obra original e

'Com a mesma duração (Belgica - até 30 annos após a morte do tra
ductor ;. Dinamarca - idem; Bolívia -até 50 annos após a morte do
traductor : IIIonaco - idcm ; Portugal- idem.)

Outras concedem á traducção privilegio menos duradouro que o
da obra original (AlIemanha - até 30 annos para o original, após a
morte do autor, e cinco annos para a traducção, que é reservada ao
autor, si clle mesmo a faz dentro de um anno; Austria-Hun~ria

idem, si o autor se reservou a traducção ; Italia- para a obra original,
durante a vida do autor, e, si este murre antes de decorridos 110 annos
desde a publicação, mais o tempo que faltar para. o decurso desse
periodo, etc., e 10 annos para a traducção do proprio autor; Suecia
- até 50 annos, após a morte do autor, para a obra original, e cinco
annos para a traducção do próprio autor, si elIe a reservou para si e
publicou alguma traducção dentro de dous annos, etc.)

Ainda outras legislações fazem depender o privilegio de traducção
por parte do autor da obra original da circumstanciá de ter elle re
servado tal privilegio para si. ou de ter feito uma traducção dentro de
certo periodo, ou de preencher ambos esses requisitos (Suissa, etc.)

Na Russia, cuja commissão de revisão do Codigo Civil organizou
em 1900 um novo projecto de lei sobre obras lítterarias , musícaes e
artisticas, a traducção contínúa a ser livre, salvo tratando-se de obras que
exigiram pesquizas scientificas especiaes, e si o autor, reservando-se
a traducção, a fez apparecer dentro de dous annos.

Corno se vê, é grande a divergencia no tocante a traducções ; mas
estas, em regra, não são livres dentro de .certo periodo, o do privilegio
dos autores, ou seja para a reproducção das obras originaes, ou para
a traducção, privilegio este que aos autores dão as legislações de alguns

. palZ;es.

•

•

•
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Nesta conformidade, o Mexico, a Venezuela e Guatemala, que
consagram a perpetuidade dos direitos do autor, fazem tambem per
petuo o seu direito exclusivo de traducção .

Assim coherentemente agiu o Dr, Clovis Bevilaqua no seu pro
jecto, que faz depender sempre da autorização do autor a traducção
por outrem feita, excepto si se trata de obras que já tenham cahido
no dominio commum.

Não falta quem preconize a inteira liberdade de traduzir, para que
as obras, espalhando-se, divulgando-se, adquiram a maxima popula
ridade e gloria para seus autores e prestem com rapidez os beneficios
publicas de que são capazes, A traducção, diz-se, mudando o modo
de expressão da obra, passa a ser uma nova obra, fructo de um novo
trabalho; ha nclla uma outra creação, não relativa á composição, mas
á execução, e sabe- se que a creação é a razão do direito do autor.

De accôrdo ; e é por isto que o projecto do Codigo equipara-a á
obra original, quando autorizada, para o goso dos mesmos direitos;
todavia, como dizia Blackstone, a identidade de uma obra litteraria está
nos seus sentimentos, nas Ruas idéas e na sua linguagem, que não são
mudadas pela traducção, isto é, pelo simples fac.o de serem expressos
em outro idioma, e seria chocante que o autor perdesse todo o direito
á sua obra só porque passou eIJa a ser trasladada para outra língua.

Os que não admittem a liberdade de traducção pensam que está
no proprio interesse intellectual do autor a vulgarização da sua obra
pois que é o seu proprio interesse consentir em que a traduzam, não
se devendo receiar flue o contrario aconteça.

Apenas a necessidade da licença não só importa no reconhe
ciment.o do direito do autor, como tambem abre a este ensanchas para
tirar do seu trabalho todo o fructo material de que elle é susceptível,
mediante convenções pecuniarias em que entre com o traductor .

Accresce que a liberdade plena de traducção sujeita o autor a
ver, sem remedio possivel, a sua obra deformada por máos traductores
o que, além de affectar-lhe o renome, póde tambem prejudicar os
seus proventos materiaos, voltando costas o publico 'ao proprio tra
balho original, por confundil-o com as versões de fancaria ,

Em um artigo publicado recentemente pela Plume, de Paris,
ficaram a descoberto os processos de incríveis deformações feitas a
obras de Tolstoi pela Sra. Halferine Kaminsky, - carrasco não só do
grande escriptor russo como de muitos outros de seus collcgas e com
patriotas, - e pelo SI', Theodor de Wyzerra da Beoue des Deus:
Mondes e do Temps, que, vertendo para o francez a Besurreição,
supprimiu tudo que se achava em desaccordo com as suas opiniões
politicas, sociaes ou religiosas,

O mesmo artigo deixou patentes identicos processos da fecunda
traductora Sra , Charles Laurent, principalmente em relação á Histeria
de uma mulher africana, obra tão celebre e tão original da Sra ,
Olivia Schreíner ,
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Os exemplos abundam e justificam o direito que deve ter o
autor de escolher o seu traductor . E como, de facto, a traducção re
presenta trabalho e até mesmo uma nova creação, uma vez satisfeito
o direito do autor, a lei deve assegurar-lhe a mesma garantia de que
este gosa.

E' o que faz o projecto do .Codigo.

Arts. 750 e 751

A primeira parte do art. 750 e todo o art. 751 são reproducção,
com pequena alteração, do art. 9° da lei n. 496, de -1 de agosto
de 1898, que dispõe sobre collaboracão .

VIVIEN é EOMoND BLANC entendem que cada um dos colla
boradores de uma obra, tornada propriedade indivisa, pode sepa
radamente autorizar a sua publicação. Em sentido opposto se pro
nuncia l{ENOUARD, que declara nulla a 'autorização de um só dos
co-autores. POillLLET entende que, sendo iguaes os direitos dos
collaboradores, deve-se, todavia, presumir entre estes um contracto
para lhes assegurar a publicidade a que a obra é naturalmente des
tinada. Essa presumpcão cesserá quando razões ponderosas sejam
apresentadas contra a publicidade, segundo o arbítrio esclarecido dos
juizes.

A lei citada, de agosto ele 1898, seguiu esse critério, mas o
projecto do Codigo adoptou para a solução de semelhantes questões
o criterio ela maioria numerica , e, só na falta desta, a sentença
judicial.

Parece-nos ser esse o melhor systema por ser o mais simples,
reunindo a equidade ao mini mo ele arbitrio dos tribunaes.

Todavia, se nos afigura que, de accôrdo com o propugnado por
varios autores, o projecto elevia conter uma excepção positivada á
regra da necessidade do consentimento de maioria dos collaboradores
para que se dê' a publicação ela obra.

Tratemos da hypothese em que um dos co-autores faz a collecção
de SU:1S obras completas, e na qual é de equidade que esse co-autor
seja o unico a recolher os fructos do trabalho em questão, . o mesmo
direito assistindo aos elemais em hypothese identica ,

Assim, propomos ao art. 750 a seguinte emenda adelitiva : accre
scente-se in-fine - salvo quando esta é feita na collecçâo de suas
obras completas . /

Ainda a esse artigo oflerecemos a seguinte emenda: Depois da
palavra outros diga-se - sob peJZa de indemnizaçâo por perdas e
damnos. .

. A emenda, que está de accôrdo com a doutrina geralmente se
guida, tem por efleito evitar que seja considerado contrafactor o col-
laborador que infligir a disposição do referido artigo. . ..

•
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Art. 732

Este artigo é assim redigido:
« Aquelle que, legalmente autorizado, reproduzir uma

obra de arte por processo artisttco dilferente é considerado
autor em relação á cópia, ainda qne o original tenha cahido
no dominio commum .»

Perfeitamente de accôrdo : mas pensamos que as garantias nhi
dadas á cópia feita por processo artístico differente devem ser am
pliadas a certas cópias realizadas com auxilio da mesma arte,

A esse respeito escreve POUILLET, de accõrdo com PATAJLLE:
« •.• S'il s'agit d'une ceuvre artistique, on pout la copier,

à l'aide elu méme art, pour ainsi diro, dans la même langue.
Ce sera, si l'on veut, un tableau qui sera reprodui t par

la peinture , ..
Que de traductions, que ele copies ne possédons-nous

pas qui sont merveilleuses, dignes ele l'original, quélquefois
sepérieures à l'original ! .

Même ici, il y a création dans le sens juridique du mot,
parce qu'il y a production d'une chose qu'il n'existait pas
et que ceue chose porte en elle l'empreinte du travail per
sonnel ele l'auteur ,

Ce que constitue alors la nouveauté ce n'est pas la com
position c'est l'éxécution, c'est le Iaire de l'auieur, de l'artiste ;
l'original sera bien à tous, mais sa copie ne sera qu'a lui.

La copier, sans son consentement, ce sera porter
atteínte à sont droit , )}

O jurista Irancez trata aqui ele obras originaes que já tenham
cahido em domínio publico; mas não vemos em que estas se distin
gam, para tal offeito de obras, ainda em dominio privado, desde que
o copista obtenha o consentimento do autor.

E' um caso analogo ao da traducção que, pela exigencia ela fideli
dade, não passa afinal de uma copia nas condições dcscriptas por
POUILLET. .

, Nestas condições, propomos a seguinte emenda ao art. 732:
Depois da palavra « differente » diga-se: - ou pelo mesmo pro

cesso, si houver novidade 'na composição.
A redacção do artigo parece-nos demais algo defeituosa, pois a

locução ainda que, do final do periodo, poderia fazer suppor que a
autorização para copiar é necessaria mesmo tratando-se de obras já
cahidas no domínio publico.

Por essa razão offereccmos ainda a seguinte emenda additiva :
Depois da palavra copia diga-se: - Gosa igualmente dos direitos

de ·autor, sem dependencia de autorização, o que assim reproduzir
oõraçue tenha cahido no dominio publico.



- 892-

Art. 753

E' a reproducção da ultima parte do art. 15 da lei citada de
agosto de 1898.

Art. 7M

Para maior clareza, e á semelhança do que fez o Dr, Clovis Be
vilaqua relativamente a traducções e a cópias(arts. 750 e 752), pro
pomos a seguinte emenda additiva a esse artigo: accrescente-se:
as quaes passarão a pertencer ao seu autor, com as mesmas garantias
do direito do autor da obra original, quando feitas com o conserui
menta do autor dos motivos.

Art. 755

E' 'de uma natureza especial o contracto existente entre os jorna
listas e o director do jornal em que elle publica o seu artigo, mediante
remuneração. O direito do primeiro, segundo um uso geral; limita-se
á publicação do artigo, e, segundo certas legislações, a não vel-o re
produzido durante um curtissimo prazo, necessario para que da publi
cação se tirem as vantagens desejadas.

O jornalista continua a ser seu proprietario, livre de publical-o
em outra parte. '

Ora, como o projecto silencia nesta matéria, parece-nos conve
niente uma emenda auditiva ao art. 705. E' esta: « Paragrapho
unico . A cessão de artigos jornalisticos não produz elfeito, salvo
convenção em contrario, além do prazo de vinte dias a contar da sua
publicação. Findo esse p1'azo, o autor recobra a plenitude do seu
direito» .

Arts. 756 e 757

Já tratámos da sua materia no principio deste parecer.

Arts. 758 e 759

São conhecidas as razões oppostas a que o Estado, a publica
administração, tenha direitos de autor. Diz-se que elle não póde ser um
especulador, elle cuja missão é beneficiar as lettras, propagar as
luzes; e, pois, deve cahir desde logo no dominio publico toda publi
cação feita pelo Estado ou á sua custa, visto que este representa o
proprio publico, apropria collectividade. E' por isso, accrescentam,
qu~, em geral, não se lhe attribuem pri vílcgios de invenção.

Não ha, porém, no caso, paridade entre estes e os direitos de
autor. Si o Estado não póde ser equiparado a um industrial, não se

•
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lhe deve contestar, todavia, o direito de resareir as variadas despezas
feitas com a confecção e publicação das obras, por elIe Iilncommendadas
ou adoptadas, pelos proventos da venda exclusiva dos seus exemplares,
pelos lucros da reproducção, sendo certo que essa propriedade intelle
ctual de obras scientificas, litterarias e artísticas, por parte do Estado,
não subtrahe ao publico o goso dellas, goso intellectual que é o que
interessa ao publico; entretanto, o privilegio do Estado em matéria
industrial teria por consequencia oppor barreiras ao rapido desenvol
vimento da industria e consequentemente ao progresso humano.

E' por isso que quasi todos os tratadistas e legislações conferem ao
Estado direitos de autor, limitando-os, porém, a um certo numero de
annos, negando-lhe a perpetuidade desse direito, para que se possam
combinar os publicos interesses com os interesses particulares do
Estado.

Obedecem á esta orientação os arts. 738 e 759 do projecto, aos
quaes nada teriamos a accrêscentar si, no dispositivo generico do n. 2,
doart. 758, não se pudessem considerar incluidas as obras simplesmente
subvencionadas pelos governos. E' obvio, realmen te, que o facto de
haverem estes fornecido simples subsidios pecuniarios á confecção e
publicação de obras, ou communicado aos autores documentos ou
papeis sem os quaes as não fariam, não importa em attrihuir-se aos
ditos governos a propriedade de taes obras.

Assim, oííerecomos a seguinte emenda additiva ao art. 758:
« Nâo se comprehende na propriedade do Estado as

obras simplesmente subvencionadas pela União, Estados
ou Municípios.» ,

Art. 160

Nada temos a oppor ao seu dispositivo. Apenas para maior cla
reza, e pelas mesmas razões adduzidas em favor da emenda proposta
ao art. 754, offerecemos a este art. 760 a seguinte emenda: Depois
da palavra representante diga-se: - a qual, uma vez dada, confere
ao autor da reproducção os direitos de que gosa o autor da obra
original.

Art. 761

À este artigo oíferecemos emenda identica. Depois da palavra
obra diga-se - e dá ao autor destes, em relação ao resumo ou com
pendio, o direito conferido áquelle relativamente á obra original.
. A este artigo deve seguir-se, ao nosso ver, sob on. 762, - feitas

as necessarias mudanças dos arts. subsequentes, o seguinte: - E'
tambem necessaria, e produz os mesmos elfeitos da permissão de que
trata o artigo antecedente, a licença do autor da obra primitiva para
se fazer do seu romance uma peça theatral ou se pôr em verso a sua
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obra escripta em pl'osa, e vice-versa, ou tirar da sua obra o assumpto
o plano geral e o desenvolvimento dos seus episodios. . . >

Paragrapho unico - São livres as parodias que não forem uma
verdadeira reproducçâo da obra original.

As regras condensadas nesta emenda são defendidas pela gene
ralidade dos escriptores e dispensam j ustiflcação .

Art. 762

As disposições deste artigo, sa.lvo a do n. 8, são reproducção, com
algumas alterações para melhor, do art. 22 da lei citada, de agosto
de 1898.

Nada temos a oppor-lhes. Elias satisfazem os interesses da so
ciedade, sem preiuizo do direito dos autores.

A lei ali udida (art. 22, n . 2), reproduzida, nesta parte, em os
ns. 2 e 3 do art. 762 do projecto, accrescenta que « O autor, quer
dos artigos, qualquer que seja a sua natureza, quer do'! discursos, é o
unico que os pódn imprimir em s-parado ». O projecio supprimiu este
di-positivo, que, em realidade, parece-nos dispensavel, pois, sendo a
publicação r-m separado de artigos e discursos uma verdadeira repro
ducçào, e não estando incluída entre os actos não offensivos do direito
autoral, não póde deixar de importar em contrafacção .

Quanto ao dispositivo do n. 3 do referido art. 762 do projecto,
cumpre notar que elle soffre a impugnação de certos autores, entre
elles - RENOUARD, PARDESSUS E GASTAJlIBIDE; tal regra é, porém, ada
ptada pela maioria dos tratadistas e peja unanimidade das legislações,
que só reservam aos autores o privilegio da reproducção dos seus
trabalhos ames quando se trata de publicações á parte ou de collecções
de discursos.

Estas excepções encontram fundamento nas próprias razões com
que se legitimam os direitos autoraes, sem embargo da objeccão pueril
de que é cornradictorio considerar-se taes producções, ora de domínio
publico, ora d« domínio pri vailo .

Taes excepcões são defendidas, entre outros, por Pouillet e por
Hélie et Chauveau.

Art. 763

Este artigo do projecto do Codigo dispõe : « São pessoaes e não
podem ser cedidos:

10 , o direito de ligar seu nome a qualquer producto da sua intel
ligencia;

20 , o de emendar e reformar, em cada nova edição, a obra pu-
blicada, respeitados os direitos do editor ll. .

O dispositivo do § 10 inspirou-se certamente no que ha de repu
gnante em se mistificar o publico, ou se trate de um autor bem repu-

•

•

•
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tado que-desça, por sordido interesse, a tomar a paternidade de uma
obra inferiorv-s-o que será bem raro,- ou se trate de um espirito de
valor que, obedecendo ao mesmo interesse sórdido, sacrifique á vai
dade de incapazes a reivindicação da gloria do sou labor.

Este caso é mais frequente e a elle alludia Boileau neste epigramma
do que PouilIet rios dá conta:

011. dit que L'abhé Boquette
Préche les sermons dautrui ;
Moi qui sais qu'illes achête
Je soutiens qu'il, sont à lui .

Escreve, porém, o autor citado que existem ainda hoje e existirão
sempre obscuros operarios das letras, trabalhando sem exito e se im
portando menos com a gloria do que com o dinheiro. Esses alugam a
sua industria e não podem reclamar sobre a obra por elles concebida
e escripta, sob encommenda e por conta de um terceiro, direito algum
de propriedade.

Tal direito pertence a quem lhes faz a encommenda ,
Semelhante 'convenção não seria certamente digna de louvor,

mas nem por isso é illicita. Ella deve, pois, ser cumprida como qual
quer outra, pelas partes contractantes, salvo ao publico o direito de
denunciar e ridicularizar a fraude, quando vier a dcscobril-a ,

Não será, de facto, extremo rigor impedir que um pobre diabo de
algum talento adquira assim a subsistencia, graças á va.dade, ridicula
sem duvida, mas não injuridica, do incapaz que quer passar como
autor? Não deverá a lei, sem mais distincções, reputar autor da. obra
aquelle qne, sem contestação do interessado, a traz á luz da publici
dade, a toma sob a sua responsabilidade, ligando-lhe o seu nome, e que,
mesmo no caso de reclamação do verdadeiro autor, exhibe provas de
que este lhe cedeu o direito de ligar seu nome ao trabalho em questão?

Nestas condições, ousamos propor esta emenda substitutiva ao
art. 7ti3 : -.,.- E' passioel de cessão o direito do autor de ligar seu nome
a qualouer producto da sua inielliqencia, . .

Paragrapho unico o Dará Ioga?' á indemnização P01' perdas e
darnnos a usurpaçâo do nome do autor ou a sua substituição por
outro, não hauendo convenção que a legitime.

O autor da usurpação ou substituição é, demais, obrigado a in
serir na obra o nome do seu uerdadeiro autor.

Quanto ao n . 2 do dito art. 763, parece-nos ser elle igualmente
rigoroso e, por outro lado, dispensavel, em face do dispositivo do
art , 755: « A. cessão ou herança, quer dos direitos do autor, quer
da obra de arte, liueratura ou sciencia, não dá o direito de modifi
cal-a» .

Bastava, para resalva dos direitos do autor, em face dos do edi-
tor, aduptar a seguinte emenda additiva ao citado art. 7550

: - Diga-se,
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in fine: « o qual poderá ser exercidopelo autor, em cada nora edição,
respeitados os direitos do editor». .

Essa emenda nós a propomos, assim como a seguinte: - Suppri
ma-se o § 2° do art. 763.

Art. 766

A esse artigo apresentamos estas emendas: Depois ga"palavra
venda diga-se: ou á leitura publica e remunerada; e depois da pa-
lavra vendedor diga-se: - ou o expositor. /i/

Desta forma ter-se-há incluido na contrafaccãç.séomo facto a ella
assimilado, a indusrria de gabinetes de leitura e de exposições publicas
em que entrem obras contrafeitas.

Como se vê, as nossas emendas em pouco alteram o projecto, cujas
disposições são, no alto juizo do Dr, Duarte de Azevedo, bem medi
tadas e perfeitamente formuladas, juizo esse corroborado pela redacção
do Droit d'auteur, de 15 de junho de 1900.

•

PRlVILEGIOS DE INVENÇÃO

As disposições do projecto do Cocligo subordinadas a esta epigra
phe são reproduzidas da lei brasileira de 14 de outubro de 1882,
com ligeiras alterações quanto ás que se referem a repartições e cor
porações do estincto regimen, a medidas puramente regulamentares,
e quanto a expressões supcrfluas e disposições penaes e processuaes
incabi veis em um Codigo Civil.

Para maior esclarecimento iremos confrontando os dispositivos do
projecto e da lei. .

Arts. 770 e 771 -reproducçãO do art. 1, §§ '1°,2° e 3° da lei.
Paragrapho unico do art. 771-reproducção, por outras pala

vras, dos §§ 2° e 3°do art. 3°da lei, exceptuada a ultima parte deste
ultimo, que o projecto deixa ao necessariu Regulamento, tendo, aliás,
previsto, no art , 783, leura f, a caducidade da patente brasileira
quando cessar, por qualquer causa, a patente estrangeira que tenha
tido POI' objecto o mesmo invento daquolla,

Emenda: Depois da palavra prévio, diga-se-e secreto, como
está na lei e é conveniente. .

Art. 772 - reproduzido, com ligeiras suppressões convenientes • I
a um Codigo Civil, do § 4;0 do art. 3° da lei.

A esse art. 772 oíferecemos a seguinte emenda, necessária em
vista de taes suppressões :

Depois da palavra -s-annuidade, diga-se: -cujo quantum, ga-
. rantia e modo de pagamento serão determinados em regulamento.
i Art. 773 - reproduzido, por outras palavras, do art. 4° da lei,
i cujo paragrapho unico contém matería que o projecto deixou ao re-

I}/. gul~~:O'7~ al';f.j~~~S n~::~fn~;:~~~~~~O~~itavel.
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Art. 775 - reproduzido, por outras palavras, do § 4° do art. 10

da lei.
Art. 776. A primeira parte desse artigo é reproducção ipsis uerbis

do § 50 do art. 1° da lei; a segunda parte o é tambem do § 6° do
art. 3° da mesma lei, com leve modificação quanto á repartição em
que a cessão ou transferencia da patente deve ser registrada. Um Co
digo Civil não a deve com eífeito determinar.

A materia do paragrapho unico do mencionado artigo do projecto
é nova, mas digna de ser adoptada.

Art. 777. A primeira parte desse artigo é reproducção do § 4°do
art. 2° da lei, com suppressão das expressões salvo a hypothese do
§ 10 deste artiço, que são supérfluas.

A materia do § 10 desse art. 771 é reproduzida inteiramente do
art. 7° da lei.

A do § 2° idem do art. 8° da mesma lei.
Art. 778. Reproduzido fielmente do § 1° do art. 2° da lei.
Art. 779. Idem do § 2° do referido art. 2° da lei.
Art. 780. Idem da 1a parte do § 3° do artigo e lei citados.
Art. 78'1. Idem da 2a par te do mencionado § 3° do art. 2° da lei

alludida.
A disposição do paragrapho unico desse art. 781, si se refere a

privilegio de melhoramento pertencente ao mesmo autor da invenção,
é supérflua, em face do art. 775, que já a consigna; si; porém, cogita
de privilegio concedido a pessoa diversa, nos parece injusta. Isto posto,
offerecemos a seguinte emenda: Supprima-se o paragrapho questionado.

Art , 782. Reproduzido litteralmente do § 5° do art. 3° da lei.
Art. 783. Este artigo é reproduzido, com leves modificações, que

o novo regimen impõe, do art. 5°, §§ 1° e 2° da lei.
Ao dispositivo da lettra e do § 1° desse art. 783 offerecemos a

seguinte emenda, que virá sanar, ao que parece, um simples erro de
impressão, diga-se: in fine, - art . 780, e não art. 778, como está.

Arl.. 784. Heproducção dos §§ 3° e 4° do art 5° da lei, com
suppressão de certas regras de caracter processual e administrativo e
relativas á organização judiciaria do imperio ,

Art. 785. Beproducção da penultima e ultima parte do citado
§ 30 do art. 5° da lei.

Apresentamos a esse artigo a seguinte emenda: Em vez de
a1,t.783, digs-se : art. 770. Houve provavelmente engano de impressão.
Do contraria ha veria contrasenso, e o processo afastar-se-hia, sem'
razão, da lei de 1882. . .

Art. 786. Reproducção ipsis oerbis do art. 6° da lei, salvo quanto
a disposições penaes e processuaes que este contém.

Art. 787.. Reproducção do § '1° e da ultima parte do § 3° do ci
tado art. 6° da lei, com modificações relativas a disposições penaes
que não teem entrada em um Codigo Civil. " .»- /"_<;"-.'

Art. 788. Disposição nova, mas cuja acceitaçJió-'tintuitiva;' <:!
c. c. -Vol. li I' 57

f.'
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MARCA DE FABRICA

Tambem as disposições que sob esta epigrapbe encontram-se no
projecto são puras reproducções, por outras palavras ás vezes, das
do decreto n. 3.346, de 14 de outubro de 1887, que dispõe não só
sobre marcas de fabrica, como sobre as do commercio.

O projecto apenas supprime o que se refere-a estas ultimas, a re
partições administrativas e a praticas regulamentares e processuaes,
por não ser proprio de um Codigo Civil.

Assim:
Art. 789 - reproducção dos arts. 1° 2° do decreto.
Art. 790 - idem do art. 3° do decreto.
Art. 791 - idem do art. 8° do decret.o.
Art. 792 - idem do art. 9° do decreto.
Art. 793 - idem do art. 10, do decreto. A esse artigo offerece

mos a seguinte emenda: diga-se depois da palavra negar:-ou admittir.
Assim, não se afasta do decreto de 1887, que nesta parte é previ
dente, o projecto do Codigo, que, igualmente. deve dar a terceiros
interessados recursos contra a ordem de registro. .-

A dispo-içao alludida é de ordem processual, mas a sua inclusão
no codigo se justifica pelas considerações com que o autor do projecto
defende a de outras do mesmo caracter, considerações que se encon
tram nas Observações pfl1'(l esclarecimento do projecto do Codigo
Civil Brasileiro iDiario Official de 13 de maio de 1900).

Art. 794 - reproducção do art. 11 do decreto.
Oíferecemos-lhe a seguinte emenda: Supprimam-se as expressões

- na forma do artiqo antecedente - copiadas do art. 11 do decreto
e que não teem cabimento no projecto, não só porque este não deu
o recurso a terceiros (só agora a emenda o faz), como porque não re
produziu os dispositivos dos ns. 1°, 2°, 3° e 4° do art. 10, do mesmo
decreto, aos quaes se referem aquellas expressões.

Tambem no paragrapho unico desse art. 794, propomos esta
emenda - em vez de - esta acçâo diga-se _. esta ultima acçâo.

O decreto diz- esta acção, mas o faz porque separou as duas
especies de acções, Não o tendo feito o projecto, póde a conservação
da expressão dar lagar a equivoco.

Art. 795 - reproducção do art. 12 do decreto.
Art. 796 - reproducção do art. 13 do decreto.
Art 797 ---, reproducção, com leves alterações, do art. 21 do

decreto.
A disposição da letra c desse art. 797 reune as dos ns. 3° e 4°

do citado art. 21 do decreto; mas o faz de modo confuso, não auto
risando ahi, como fez o decreto, a apprehensão e deposito dos pro
duetos, entretanto que no § 1° do alJudido art. 797 se falla, incohe
rentemente, de apprehensão e deposito.

•

•

I
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A disposição questionada parece, aliás, pela sua propria redacção
indicar que houve nelJa algum equivoco ou descuido, provavelment~
de impressão.

Nestas condições, offerecemos esta emenda: redija-se da seguinte
fôrma a disposição da letra c do art. 797: - c) destruição das mar
cas faüificadas ou imitadas nos volumes ou objectos que as contive
rem antes de serem despachados nas repartições fiscaes, ainda que
flquerJ);. estragados os enuolucros e os proprios productos revestidos
de marca falsificada, imitada, ou que indique falsa prooeniencia,
nos termos do art. 791, n, 3.

Art , 798 - Heproducção do art. 22 do decreto, com modificações
que se impõem.

O artigo contém materia processual; mas pelas razões acima
expostas, não vemos inconveniente em acceital-o ,

Emenda: em vez de-no caso, diga.-se.-nos casos do art. 791,
etc,

Art 799 - Reproducção, com leve e conveniente alteração, do
art. 23 do decreto.

Art. 800 - Heproducção do art. 25 do decreto.
Art. 801 - Disposição nova, mas intuitivamente acceítavel.
Feitas estas breves considerações, nada temos a additar ás dispo-

sições do Projecto sobre marcas dê fabrica. As leis de que foram ellas
tiradas teem pcr si a sancção da pratica e da experiencia.

Uma questão, porém, occorre,
O Sr. Dr. Adherbal de Carvalho e a Commissão da Faculdade Livre

do Rio de Janeiro propõem que seja suppressa do projecto a Secção III
- Marcas de fabricas- arts. 789 usque 801 e primeiro que sejam
igualmente suppressas as disposições sobre patentes de invenção.
A razão é que, diz a Commissãu :

I( O fabricante ou industrial exerce actos de commercio,
expondo á venda os productos de sua fabrica ou índustria.
(Regulamento 737, art. 19, §§ 1 e 3.)

. Assim toda esta secção d-we ser destacada do projecto
por ser estranha ao dominio do Codigo Civil.

Não a comprehende o Codigo Civil AlJemão que tantas
vezes serviu de modelo para o autor e os revisores da pre
sente obra.

Basta ler os artigos compendiados na secção e confron
tal-os com a lei 3. 346, de 14 de outubro de 1887, para se
tornar evidente a invasão feita pelo projecto na esphera do
Direito Mercantil,

Somente abolida a dualidade dos direitos e decretando-se
um Código Geral de Direito Pri 'lado é que esta secção se
justifica, J)

Examinaremos rapidamente estas razões.



- 900-

Em primeiro logar, si o fabricante pratica actos de commercio.
quando expõe á venda os seus pro duetos, esses actos é que devem ser
regulados por um codigo commercial e não as condições assecurato-
rias da sua industria ,

Demais o artigo citado no regulamento 737 não tem a força de
um dispositivo constitucional e, quando a tivesse, é certo que o Projecto
de Codigo não dispõe sobre a venda de produetos de fabricas.

Em segundo logar, si é verdade que o Codigo Civil Allemª,o não
comprehende a materia, isto mesmo se dá em relação a patentes de in
venção e a direitos autoraes, entretanto a douta Commissão não faz re
paro algum sobre a inclusão no Projecto de disposições relativas a umas
e a outros.

Aliás, é sabido que o CodigoCivilAIlemão excluiu, para deixal-as
á legislação de cada Estado, varias materias não susceptiveis de serem
facilmente reunidas em uma synthese, mas que tocam de perto ao di
reito administrativo (Raoul de la Grasserie).

Esse aífigura-se-nos ter sido o critério da exclusão das marcas de •
fabricas e patentes de invenção.

Quanto ao ultimo argumento, é certo que na lei n. 3.346, de 14
de outubro de 1897, foram conjuntamente traçadas regras sobre as
marcas de fabricas e de commercio ; mas isso não prova que aquellas,
como estas, sejam de índole a constituir-se objecto forçado de um Co
digo Commercial, e o demonstra, . aliás, a diversidade de denominações
- Marcas de fabricas e de commercio.

. Faltam aos actos regulados pelo projecto de Codigo sob a epigra
phe marcas de fabricas, a característica dos actos de commercío, que
são os de intromissão entre o productor e o consumidor. Nelles só
um destes dous elementos existe, - a producção .

Nenhuma duvida ha sobre que em um Codigo Geral de Direito
Privado estaria bem a secção questionada, assim como quantas outras
dispuzessem sobre o commercio , Mas emquanto a evolução jurídica
não nos levar a esse estádio, não vemos inconveniente em que entrem
de preferencia em um codigo puramente civil as materias de que se
trata. .

CIllIBA.LE (A nova phase do direito civil) combate as codificações
autonomas, parciaes, dos varios ramos do direito privado. Escreve elle:

« A tendencia invencivel dos tempos modernos é para ..
a approximação e encadeamento das varias ordens de estudos
que até hoje pretenderam uma inj ustificavel . autonomia,
mostrando-se divididos e desmembrados entre si.. quando
não em luta.

E' necessario observar-se os phenomcnos da actividade
'humana sob um ponto de vista organico e complexo, de modo
que seja nma a norma reguladora dos mesmos, ainda que
sejam varies os aspectos que offereça, »
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Sua doutrina é que as leis reguladoras das varias relações do ca
pítalcom o trabalho, e que formam o objecto da « tão repetida legis
lação industrial ll, devem entrar, como elemento constitutivo, no or
ganismo commum do Codigo de Direito Privado.

Em sentido opposto se manifesta o douto autor do Projecto. E' de
sua lavra o que se vae lêr :

« Desprendido da massa homogenea commum das nor
mas sociaes, constituiu o direito, a principio, um todo uni
forme onde se não accentuavam ainda as linhas das dis
tincções hoje conhecidas. Logo, porém, o direito publico
destacou-se do privado, e, continuando o desdobramento
evolutivo, as normas de ordem privada se foram especiali
zando consoante as novas necessidades e dando logar ao

"apparecimento do direito commercial, do internacional pri
vado, do processo civil e commercial, sem que desapparecesse
o nucleo central constituido pelos preceitos do direito privado
commum ou civil. Hoje vai se fazendo sentir a necessidade de
se crearem novos quadros para nelles se accommodarem
melhor os institutos que o progresso social foi suscitando.

Os direitos intellectuaes, por exemplo, já se sentem
apertados nas angusturas dos antigos moldes, e dentro em
pouco se hão de desprender do nuc1eo central, para mais
francamente se desenvolverem em terreno proprio ,

Depois será a vez de outros, e assim successivamente
até que a evolução se tenha completado. »

Não são, portanto, as fórmas actuaes que se hão de extinguir, penso
eu; são fórmas novas que hão de apparecer ao lado das que já existem.

Naturalmente as formas actuaes se hão de modificar como appareci- .
mento das formas novas. Modíficacão, porém, não significa suppressão.

Assim, acredito que o direito civil, em seus traços geraes, se ha
de manter indefinidamente regulando as relações de familia, a pro
priedade, as obrigações e a successão hereditaria, vicejando ao seu lado
o direito commereial, do qual se ha de desaggregar o industrial, ou
pará constituirç por si só, um organismo independente, ou para al
liar-se, duradoura ou transitoriamente, ás outras fórmas dos chama-
dos. direitos intellectuâes, . '

Seja como fôr, emquanto não vem o Codigo Industrial ou o Codigo
Geral do Direito Privado, parece-nos mais razoavel que as regras
sobre marcas de fabrica e patentes de invenção, em vez de ficarem
aggregadas ao Codigo do Commercio, cuje, caracteristica lhes falta,
como acima expusemos, passe a incorporar-se ao Codigo Civil. - Ar
thur Lemos, relator.
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VII
Parecer do Sr. Benedicto de Souza

Arts. 802...888

Entre as materias do Tit. 3°, Liv. 2°, Capo 1° do projecto revisto,
do illustrado Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, e que se in titulam - Direitos
Reaes sobre Cousas Alheias - figuram no art. 802, além de outras:

a) A emphyteuse.
b) A superficie ,
c) As servidões predíaes ,
d) O usufrueto.
e) O uso.
I) A habitação.
g) Os legados de prestações ou alimentos consignados expressa

mente no immovel ,

CAPITULO II

Arts. 806 a 825 - Tratam da emphyteuse e sub-emphyteuse, as
quaes, como quasi todas as idéas do direito privado moderno que se
acham consignadas nos Codigos das nações cultas, tiveram a sua origem
no direito romano, que parece ser ainda destinado a constituir uma
fonte inexgotavel de todo o direito civil.

Na decadencia do grande imperio, na decrepitude daquelle
grande organismo, foi que pela falta de braços se originou tão impor
tante instituto, ao qual o feudalismo veiu desnaturar a simplicidade
do seu contracto, começando essa transformação após as invasões bar-
baras. r

Na discussão do Codico Civil Francez, entre outros que defendiam
a emphyteuse, dizia Cambaceres, que um tal contracto devia ser inse
rido no Codigo, pois nenhum prejuízo trazia ao interesse publico e aos
bons costumes. ..

Apesar de seus esforcos, foi ella excluída do Codigo Civil Francez,
devido ás observações de Bonaparte,' secundadas por Portalis.

Os autores de tão importante trabalho, diz Rossi, temendo talvez
serem accusados de retogradarem ao feudalismo, não souberam nem
prescrever nem ao menos regular a emphyteuse temporaria.

Mais felizes foram os defensores desse Instituto na discussão do
Codigo Civil Italiano, em maio de 1860, quando Pisaneli, autor do pro
jecto, inspirando-se nos motivos que levaram a se supprimir a emphy
teuse do Codigo Civil Sardo, em 1838 teve de ceder ante a Commis
sãoque unanimemente considerava impossível prescrever a emphyteuse,
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sem atacar a liberdade das convenções, e que este contracto, mediante
certas modificações, seria ainda susceptivel de offerecer a .maior utili
dade ao desenvolvimento da riqueza agricola. Em consequenciade
uma tal opinião, uma sub-commissão composta do proprio Pisaneli,
Bonacci, Sigheli e Vaccaroni, foi encarregada de preparar um projecto
preliminar que depois de discussão se tornou o titulo VIII do Livro m
do Codigo Civil Italiano que se inscreve - Da emphyteuse ,

A Commissão não desconhece as opiniõesde Say, de Demolombe,
de Laurent e de outros, contrarias a esta instituição, como também as
opiniões a ella favoraveis de Duvergier, Troplong, Glassou, Rossi e ou
tros. Sabe que a maior parte das legislações estrangeiras, segundo
Gaston Dufour, mesmo aquellas que teem adoptado o Codigo Civil
Francez, não deixam de reconhecer a utilidade desse instituto.

A Commissão, portanto, attendendo aos serviços incontestaveís
que ainda póde a emphyteuse prestar a um paiz novo e pouco povoado
como é o nosso, deseja vel-a mantida no projecto,

Parece á Commissão estarem tambem especificadas nos citados
arts. 806 a 825 as disposições do nosso direito vigente, com o accres
cimo das in novações contidas no art. 824., isto é, de serem 7'esgataveis
todos os aforamentos 30annos depois de constituidas, mediante pa
gamento de quantia que fôr fixada por arbitramento judicial, si já
não estiver determinada:

Junto a essa innovação, filha de idéas novas contidas em outros
codigos, desejaria a Commíssão ver figurai' ao seu lado aquella em
que - o foreiro e o senhorio pudessem em qualquer tempo resolver
sobre o regaste, ou a consolidação do respectivo prazo ou sobre a con
tinuação do mesmo,

Para esse fim a Commissão apresenta a seguinte emenda consti
tuindo o art. 825, passando o que tem esta classillcação no projecto a 826.

Emenda

A disposição antecedente não impede que, em qualquer tempo]
o foreiro e o senhorio se accordem, salvo direito de terceiro, sobre o
resgate ou consolidação do respectivo prazo, ou sobre a continuação
do mesmo.

CAPITULO UI

INSCREVE-SE - DA SUPERFICIE

Arts. 826 a 832 - Tratam da superficie que é ahi definida o di
reito de plantar, edificar ou assentar qualquer obra, ou usar de qual
quer modo da superficie do solo,

De todos os direitos reaes o que mais se approxíma da emphyteuse
é certamente a superficie.
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Como a emphyteuse, el1a produz um jus in re aliena perpetuo,
ou de longa duração, como considerou o projecto-art. 827. Ha na su
perficie uma pensão chamada Solarium analoga ao canon. O direito de
superficie é transmissivel aos herdeiros, é alienavel, póde ser hypothe
cado, como gravado de servidão ou outro onus real.

Uma differença ha, que foi assignalada por Cujas e que serve de
criterio para os distinguir: é que o emphyteuta que edificou sobre o
fundo concedido estende .o seu direito ao solo como sobre a construc
ção, ao passo que o direito do superficiario só se applica á construc
ção, segundo os civilistas. De mais, póde o Solarium na superficie dei
xar de ser necessario, de existir, quando fôr el1a constituida a titulo
gratuito, o que a nenhuma destas hypotheses pódeadaptar-se a em
phyteuse, cujo canon é sempre indispensavel.

Para a constituição do direito de superficie é preciso, diz Doneau,
o concurso de tres circumstancias: 1a, que o solo seja separado da
superficie ; 2a, que haja uma superficie que distinga o solo, porque,
segundo Cujas, genera agl'01'Um distinquusuur superficie id est illis
rebus quid ibi nascuntur ; a-, que o superficiario possua a superficie
e que possa dispor del1a como de sua cousa. Um tal direito se extingue
pela transformação sobrevinda na superficie do solo. DosRomanos nos
vem a superficie, como attestam diversos textos do Digesto: foi outr'ora
mui frequente e hoje inteiramente em desuso. Entre nós foi abolida
pela lei de 24 de setembro de 1864, que deixou de enumeral-a entre
os direitos reaes. Igual exclusão fez o decreto de 19 de janeiro de 1890,
que não cogitou de semelhante direito. _

A Commissão, desconhecendo qualquer utilidade na restauração
deste instituto, ha muitos annos abolido entre nós, é de parecer que
seja eliminado do projecto.

CAPITULO IV

INSCREVE-SE - DAS SERVIDÕES

•

Arts. 833 a 850 - Tratam da constituicão das servidões e da sua
extincção.A Commissão não deseja entrar na discriminação desta
grande familia, na phrase de Planiol, pela nenhuma utilidade que dahi •
resulta, attendendo-se ás ligeiras modificações por que tem passado a
servidão desde o direito romano até hoje. O projecto, sobre este .
assumpto inspirando-se no projecto Coelho Rodrigues, aproveitou delle
o que havia de mais importante, consagrado no direito moderno. A ser-
vidão, como onus real imposto a um predio em proveito de outro predio
de dono diverso, nada tem que ver comoutros direitos reaes impropria-
mente chamados de servidão pessoal. Tal erronea apreciação é oriunda
da divisão de servidões reaes e pessoaes do direito romano, cuja
divisão não tem encontrado o melhor apoio no direito actual, pare-

. cendo até destinada a desapparecer de um ou outro codigo que a
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tenha adoptado. A Commissão suppõe traduzir o projecto o pensa
mento moderno do direito hoje consagrado, nesta parte, por quasi
todos os codigos cultos; e, por esta razão principal, não desejafazer
observação alguma a tão completa quão importante instituição.

CAPITULO V

INSCREVE-SE - no USUFRUCTO

Arts. 851 a 879 - Tratam dos direitos do usufructuario, das
suas obrigações e da extincção do usufructo, que é ahí definido - o
direito real de auferir de uma cousa os proveitos de utilidades a que
se presta - pode estar temporariamente separado da propriedade.

Ilsufructus est jus utendi utque [ruendi sed non abutendi,
Neste capitulo, além de ser feita importante synthese da nossa

actual legislação, muito se approximou do Codigo Civil Italiano, que,
no entender da Commissão,. é sobre o usufructo um dos trabalhos
melhores e mais completos que se conhece.

Entre as obrigações do usufructuario antes de entrar na posse do
usufructo, está no art. 868 - a de prestar caução fideíjussoria ou real
dos bens que receber, si lhe for exigida, de velar pela sua conser
"ação e entregal-os findo O usufructo .

No paragrapho unico do art. 869, isenta dessa obrigação somente
o doadoI' que reserva pa1'asi o usufructo da cousa doada.

A Commissão lamenta não poder acceitar esse rigorismo do Pro
jecto, que parece ferir os principios vmais liberaes consagrados em
quasi todos os codigos cultos. No direito allemão o usufructuario , em
regra, não é obrigado a prestar caução, hypothese contraria a do
projecto que só a exclue no caso já mencionado.

Os Codigos C. Francez no art. 601, Hespanhol arts. 491 e 492,
Portuguez art. 2.221, Hellandez art. 831, Mexicano art. 893, Argen
tino art. 2.858 e o Italiano no art. 497, todos elles, excepção do Cod.
Civ. do Chile, além da limitação já referida, isentam também da
caução o pae e a mãe sobre os bens de seus filhos.

O usufructo legal, não sendo propriamente um usufructo, isto é,
um verdadeiro desmembramento do direito de propriedade, se
gundo Mourlon, e sendo mais um attributo do poder paterno, não deve
ser submettido a todas as regras do usufructo ordinario. .

O pae, diz Lafayette (DiI'eito de Familia), está sujeito a todos os
onus que pesam sobre o usufructuarío, excepto a prestar caução
para administrar os bens dos filhos menores.

Attendendo a essas razões, que estão de inteiro accõrdo com o
nosso direito, com as nossas tradições e costumes, apresenta a Com
missão a seguinte emenda ao paragrapho uníco do citado art. 869:
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Emenda

A excepção do paragrapho unico do art. 866 fica extensiva ao
pae e á mãe usufructuarios dos bens de seus filhos menores.

Emendas

« Sobre a suppressão da parte que. se inscreve - Da superflcie e
eonsequentemente do n. 5 do art. 954, lettra B do art. 802, -ficam
prejudicadas, em virtude da opinião que externou a Commissão sobre
o direito de superfície,

« Sobre a suppressão do capitulo lI, que se inscreve-Da emphy
teuse, a Commissão deixa de acceital-a em vista das razões que deu
em favor desta materia.

«Sobre outras emendas - de substituição de artigos do citado capi
tulo, a Commissãolamenta não poder acceital-as, por lhe parecer que o ar
tigo accrescido que offerece como emenda melhor resolverá o assumpto. II

São as ligeiras observações que devia apresentar a esta parte do
Projecto, onde ahi o direito poucas innovações tem feito, o que melhor
prova a quasi uniformidade de vistas dos Codigos modernos.

Sala da Commissão Especial, 14 de setembro de 1901. 
Benedicto de Souza.

..

•

•
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VIII

Parecer do Sr+ IUlladallia Corrêa

Arts. 889 - 1.0iO

Debaixo do titulo generico de direitos reaes de garantia, o prs
jecto do Codigo Civil comprehendeu no capitulo IX o penhor, a anti
chrese e a hypotheca, desenvolvendo-os nos capitulas X, XI e XII e
tratando no capitulo IV do registro predial,·· materias estas que, se
gundo a distribuição, devo relatar.

Em todos e em cada um destes institutos o projecto cingiu-se
tanto quanto possível ao direito já estabelecido e em vigor entre nós.

Do estudo comparativo do que já existe em relação a estas ma
terias e do consignado no projecto não resaltam linhas profundas de
separação e antes se conservam e se desenham os traços da jurispru
dencia que regia esses assumptos, e que já eram conquista de uma
evolução lenta do nosso direito. Não faremos aqui o historico dessas
tres instituições juridicas atravéz os tempos e as legislações, pois que
este trabalho não comporta nem póde comportar divagações de qual
quer especie. Nos limitaremos, de accôrdo com o estabelecido na
reunião da Commissão Especial do Codigo, a ligeiras notas sobre as
disposições consignadas, que no nosso entender mereçam reparos, e a
emittir o nosso despretencioso parecer sobre as emendas e obser
vacões offerecidas.

. Quanto ás partes relativas ao penhor e á antichrese nenhuma
observação entendemos dever produzir, salvo quanto aos casos e
prazo do penhoragricola, de que fallaremos no momento de mani
festar parecer sobre uma emenda a respeito apresentada.

A parte relativa ás hypothecas não póde deixar de occupar mais
especialmente a nossa attenção, attenta a alta funcção social e eco
nomica que essa instituição representa.

« O systema hypothecario é uma das materias mais im
portantes da legislação civil, pois é uma das bases do credito:
a base do credito territorial.

De facto: são as garantias que o tomador offerece ao
emprestador que determinam este a lhe confiar os seus cá
pitaes; si as garantias são illusorias, si elIas podem faltar
áquelle que nellas confia, então os empréstimos se restrin
girão ou não serão feitos sinão á custa de elevados interesses.»
V. Thiry - Curso de Direito Civil.

Da imprescindivel necessidade dessas garantias brotaram os dous
caracterlsticos especiaes da hypotheca - a publicidade e a especialidade
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a garantia creada pela lei; porquanto, não sendo gravados
bens especialmente, as transferencias successivas operadas
no patrimonio geralmente hypothecado , tornava illusoria a
responsabilidade do tutor e do marido. »

Porque retroceder agora á lei de 1864, exigindo uma hypotheca
geral que já estava abolida pela lei de 1890 e da qual não ha absoluta
mente necessidade para defesa dos interesses que a lei pretende proteger?

A hypotheca é uma excepção e uma restricção ao direito que teem
todos os credores e, como tal, deve ser entendida de um -modo res
tricto e organizada de forma a não dar logar a fraudes que viriam
entorpecer o credito, que ella tem tanto em vista servir e favorecer.

A eliminação das hypothecas legaes geraes constitue não só um
progresso da nossa legislação, corporifícada no decreto de 1890, como
tambem de legislações estrangeiras, de onde ellas foram desapparecendo
aos poucos, impellidas pelas necessidades de ordem economica e mesmo
da maior garantia dos interesses que ellas devem servir e defender.

« O codigo adoptou os mesmos principias, mas lhe fez
soffrer modificações e excepções que destruiram uma parte
dos seus effeitos; assim, admittia como validas, sem publi
cidade, as hypothecas legaes das mulheres casadas, dos me
nores e dos interdictos sobre todos os immoveis dos maridos
e dos tutores. Era um grave attentado contra o principio da
publicidade e da especialidade.

As hypothecas legaes do Estado, das communas e dos
estabelecimentos publicos sobre os immoveis dos seus admi
nistradores deviam ser publicadas, mas como feriam todos
os immoveis e por dividas indeterminadas, redundaram em
attentado ao principio da especialidade ,» Thiry - Cw'SO de
Direito Civil.

Estes dous vícios 'attentatorios dos dous principios basicos e cara
sterísticos do systema hypothecario que, conforme diz Thiry, perma
neciam no Codigo Belga, foram expurgados da legislação daquelle
P?Jz pela lei de 16 de dezembro de 181>1 :

« A nova lei veio desenvolver em toda a sua extensão
os dous principios (publicidade e especialídade).» - Thiry,
livro citado.

Com o douto parecer da Commissão da Faculdade Livre de Di
reito do Rio de Janeiro, pensamos que não ha razão para voltar a
um regimen já condemnado e abandonado, que fere de frente um dos
principias característicos do regimen de excepção, qual é o systema
hypothecario. -

Lafayette, tratando da lei de 1864, escreve que:
« Uma lei hypothecaría é uma obra essencialmente j u

ridica, mas não podem deixar de influir na combinação dos

•

•
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- caracteristicos que se foram' revelando. e affirmando atravez de evo
luções lentas, mas progressivas, por que esse instituto foi passando,
tendo sempre em objecto a funcção economíca a que elle mais accen
tuadamente se destina.

« Um bom regimen hypothecario presuppõe: a) a pu
blicidade da transferencia do dominio e da constituicão do
onus reaes sobre os immoveis; b) a publicidade das hypo
thecas ; c) a especialidade, como condição da publicidade.»
Lafayette - Direito das Cousas.

Estes dons característicos de hypotheca - publicidade e espe
cialidade - estão consignados no Projecto.: como já se achavam no
decreto de 19 de janeiro de 1890, que rege todo o systema hypo-
thecario entre nós. .

Mas aqui cabe uma observação a um ponto do Projecto, que as
signala um retrocesso na conquista já feita no regimen hypothecario,
e vem a ser quanto á hypotheca legal geral, que o Projecto voltou a
consignar e que já havia sido expurgada da nossa legislação pelos dis
positivos claros e terminantes do decreto n. 169 A, de 19 de janeiro
de 1890, que diz no art. 3°, § 10:

« As hypothecas legaes de toda e qualquer espécie em ne
nenhum caso valerão contra terceiros, sem a indispensavel
formalidade da inscripção e especialisação .»

Não comprehendemos a razão por que o Projecto voltou sobre
uma conquista feita e consignou a hypotheca legal geral, mormente
quando no art. 972 exige a inscripção das hypothecas mencionadas
nos numeras de '1 a 5 do art. 971 para que as pessoas a ellas sujeitas
tenham direito ás respectivas vantagens.

Nesta providencia, que resalta do art. 972, está a suffíciente
precaução para defesa dos interesses que a lei quer proteger, tor
nando-se obrigatoria a especialisação de bens e responsabilidade, e a
respectiva inscripção para que as pessoas de que tratam esses numeros
do art. 971 entrem nas funcções dos respectivos cargos.

« Desappareceram do nosso systema de direito as hypo
thecas gemes; foi, sem duvida, um grande passo em bem
do fim economicoque se propõe alcançar um bom regimen
hypothecario, elevando o credito territorial, pela certeza da
valorisação da propriedade immovel, valorísação intimamente
ligada á publicidade do seu estado, em referencia aos onus
reaes, que a possam gravar e especialmente aos encargos
hypothecarios , - Didimo da Veiga - Direito hypothecario.»

Falando das hypothecas gemes, ainda consignadas na lei de 24, de
setembro de 1864" diz Didimo da Veiga:

. « O defeito era capital, pois difficultava a publicidade
sobre o estado dos bens do responsavel, ao passo que illudia
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princípios, que a devem constituir, considerações tiradas da
ordem economica; Na nossa reforma, elaborada sob apressão
das exígencías do credito territorial, predominam eviden
temente os motivos economicos; dahi o sacrificio do elemento
jurídico em pontos de maior importancia. Expungiram-se
diversos casos de hypothecas legaes que tinham por si a
sabedoria dos seculos e razões ponderosas de justiça e equi
dade . Desarmou-se o devedor de meios de defesa inaufe
riveis, derogando-se para esse fim principios fundamentaes
do Direito das Acções e do Processo,»

Thiry, tratando da hypotheca e considerando a sua alta funcção
eeonomica, como base do credito territorial, depois.de fallar das di
versas e reaes garantias que ella deve offerecer, como sejam a publici
dade de transmissão de propriedade, a dos onus reaes e hypothecas
que pesem sobre os immoveis e a especialidade, accrescenta :

« De um outro lado, uma outra causa que prejudicava
muito o credito era a diíâculdade que o credor tinha de re
haver os seus capitaes, por causa da lentidão e das despezas
do processo, despezas que devoravam muitas vezes uma
grande parte do valor do immovel .»

Depois, continuando, diz o illustre civilista belga que esse vicio
da lentidão e de grandes despesas nos processos, que permanecia no
regimen do código, foi « corrigido pela lei de 15 de agosto de '1854).

Em douto parecer, subscripto pela Commissão de Constituição, Le
gislação e Justiça da Camara dos Deputados, o nosso ilIustre collega
Deputado Azevedo Marques diz, tratando de estabelecer regras para a
execução do art. 34, n. 23, e arts. 63 e 65, § 2°, da Constituição:

« A hypotheca, affectando o credito publico da nação
inteira, vive entrelacada indissoluvelmente a formalidades
processuaes que influem « não só no modo de operar como
no modo de ser do credito real.

Basta attcnder á inscripção, especialisação, averbação,
etc. »

E accrescenta o douto parecer:
« Si os Estados estabelecessem a acção ordinaria, hoje,

para soluçãojudicial da hypotheca, não e certo que ficaria
esta quasi nullificada ? Não dar-se-hia irreparável oífensa
aos fins desse instituto? »

Ainda o douto parecer mais adeante accrescenta :
« Si um Estado, regulando o processo de penhora, se

lembrasse de estatuir que em todosos casos, sem eacepções,
fossem penhorados primeiramente os moveis e semoventes,
e, só na falta destes, os immoveis, inclusive os hypothecados,

•

•
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teria esse Estado legislado sobre materia de processo qual é
a ordem na penhora dos bens, mas, incontestavelmente,
teria offendido o direito material que garante ao credor
hypothecario a immediata penhora da cousa hypothecada,
antes de outros bens.»

Deante da funcção excepcional que a hypotheca foi chamada a
exercer no campo do direito, apparecendo como um elemento pri
mordial e basico do credito territorial e que vae, como diz Didimo
da Veiga, « em sua lenta, mas progressiva transformação, de instru
mento accessorio de garantia dos contractos assentados nos bens im
moveis, em factor da expansão do credito real, nas suas variadas mo
dalidades, com funcção economica accentuada e ; deante do objecto
especial e excepcional do systema hypothecario, que resalta das pa
lavras transcriptas das diversas autoridades acima citadas, seria ex
travagante consignar no projecto do Codigo Civil a acção a que a
hypotheca « vive entrelaçada indissoluvelmente», como fez a lei de
19 de janeiro de 1890 ?

Não nos sentimos com a sufficiente autoridade, mesmo escudado
nas altas opiniões de que nos valemos afim de formular a interroga
tiva, para emittir um parecer positivo e franco a respeito de questão
de tanta relevancia e magnitude; e pensamos cumprir o nosso dever
chamando para ella a attenção esclarecida e intelligente da íllustrada
Commissão ,

O projecto do Codigo não determinou o modo da constituição da
bypotheca convencional, o que aliás faz em relação ao contracto de

. penhor e ao de emphyteuse, quando determina que aquelle póde ser.
feito por escripto particular e que é da substancia deste ultimo a escri
ptura publica.

A mesma disposição exigida para o contracto de emphyteuse de
",erá ser exigida para o de hypotheca, que, pela sua natureza, deve ser
rodeado de precisas e asseguradoras garantia.s.

Passamos a considerar as differentes emendas e observações offe
recidas ao Projecto.

A illustrada Cornmissão da Faculdade Livre de Direito do Rio de
Janeiro apresenta a idéa de ser substituido o art. 907 do Projecto pelo,
art. 271 do Codigo do Commercio, que, diz elIa, « encerra bem mais
clara noção do penhor, em redacção elegante e vernacula ,» Não nos
parece procedente a observação, porquanto a noção dada no artigo do
projccto está perfeitamente clara e encerra a vantagem de já conter o
modo por que se dá a tradição da cousa empenhada, o que o Codiga
faz em artigo apartado. "

. Pensamos, pois, que o artigo do projecto deve ser mantido.
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A mesma illustrada Commissão observa que a parte do art. 9'16, •
que se refere a emprezas de transporte, trata de matería commercíal,
porque estas emprezas são mercantis, de accôrdo com os arts. 99 usque
1'18 do Codigo Commercial e que o principio garantido nos mesmos
pelo art. 166 do Codigo é mais rasoavel do que a nova disposição,
A observação tem toda a procedencía, em vista das disposições tão
expressas daqueUes artigos do Codigo de 1850, e ella resalta do próprio
Projecto do Codigo Civil, que exige que os conductores sejam matri
culados para terem direito ás regalias do art. 916.

O Projecto não só reduziu os casos de penhor agrícola como
restringiu o praso desses penhores. Deu isto logar a nova e justa
observação por parte da illustrada Commisssão da Faculdade Livre de
Direito. .

Realmente, não ha razão para que o Projecto, ao envez do que
autorisou o decreto n. 370, de 2 de maio de 1890, só consigne, como
objecto de penhor, as colheitas pendentes ou em via de formação no
anno corrente e os instrumentos aratorios e de locomoção.

Porque excluir os fructos armazenados, beneficiados ou não?
Ninguem desconhece a gravidade da crise economica por que o

paiz está passando e um dos factores dessa crise é incontestavelmente
a soffreguidão com que o productor, apremeado de necessidades ur
gentes, leva o producto de sua lavoura aos mercados compradores e
consumidores, quando poderia melhor reputar o fructo do seu trabalho
e do seu capital si tivesse elementos com que pudesse lutar com os
exportadores desses productos , Todos reconhecem que, si o fazendeiro
estivesse em condiçõesde conservar nos armazens ou tulhas o producto
.da lavoura, deixando de ir offerecel-o por qualquer preço aos compra
dores, seria estabelecido o correctivo entre a olferta e a procura e o
producto se valorisaria.

Até certo ponto, o productor poderá conseguir isto, penhorando
as safras, em todo ou em parte, e guardando-as um ou dous annos,
afim de melhor reputar o producto do seu esforço, que, valorisado
pela regularidade que se estabelecerá nos mercados, compensará com
vantagem os sacrificios feitos com os juros pagos aos credores penho
raticios.

Porque, pois, fechar com as disposições do Projecto essa possível
porta de salvação ou de allivio que se olferece á lavoura?

Como consequencia, se impõe o alargamento de praso, que de- ..
verá ser o que já estabelecia a legislação anterior, de um a ires annos,
conforme o accôrdo das partes, sem mais dependencias de renovação
de contratos e de inscripção, evitando a reproducção de despezas des
necessarías.

Procedente é, pois, a observação suggerida pela illustrada Com-
missão. .

Não encontrámos procedencia na observação feita pela mesma
Commissão quanto ao serviço de registro geral, porquanto entendemos

,
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que as disposições contidas no Projecto são sufficientes e completas
em relação a esta materia.

Ao art. 957, não só esta iIlustre Commissão, como também a não
menos illustre Commissão do Superior Tribunal de Justiça do Maranhão,
offereceram obsorvacõcs.

O objecto que résalta da observação da primeira iIlustrada Com
missão está satisfeito no art. 959, que dá ao credor posterior a íacul
dade de remir a divida anterior vencida e não remida pelo devedor r

nem executada pelo primeiro credor.
A este mesmo art. 957 offereceu o deputado Adolpho Gordo um

substitutivo, que reputo valioso e que vem sanar a duvida e difficul
dade levantadas pela illustre Commissão do Tribunal do Maranhão,
quando se dê o caso de vencer-se a hypotheca nosterior pela falta de
pagamento de prestação e a anterior continue em vigor pela pontuali
dade dos pagamentos.

A emenda substitutiva do Sr. Adolpho Gordo nos parece satis
fazer á necessidade do.caso, rodeando de mais garantias o credor, e,
portanto, facilitando as operações do credito, que, sem isso, teriam de
se restringir nas hypothecas posteriores.

Uma outra emenda do deputado Adolpho Gordo, mandando sup
primir as palavras do art. 959, 1a parte: - « ou o credor não
execute », tambem nos parece procedente e logica, pois que não vemos
inconveniente em que o credor posterior faça remissão de uma divida.
já em andamento de execução, uma vez que exhiba, além da impor
tancia da divida, as despezas judiciaes, corno manda fazer o substitu
tivo á 2a parte deste artigo, oflerecido pelo Sr. Adolpho Gordo, como
consequencia da alteração da ia parte.

A íllustrada Commissão do Tribunal do Maranhão não tem razão
na alteração que propõe ao art. 952, § 10

, porque a disposição deste
artigo é bem clara e deve ser entendida de accórdo com os principios
em que assenta a antichrese. .

Esta mesma iIlustrada Commissão, em longo e brilhante parecer,
pede a substituição da 2a parte do art. 970, por julgar insufficientes
as medidas nesse artigo contidas e « não satisfazerem ao desenvolvi
mento progressivo doucommercio marit.mo moderno e muito menos ás
necessidades do armador ,).

A hypotheca marítima é hoje adoptada nas legislações de muitos
paízes, independente de ser o navio considerado moveI ou immovel.

Maxime Girandet - Das hypothecas no Direito Internacional
Privado - diz:

« A hypotheca maritima existe em um certo numero
de Estados: na Inglaterra, desde a lei sobre marinha mer
cante, de 10 de agosto de 1854; nos Estados Unidos; na
Prussia, desde a lei de 21, de junho de 1881; nos nume
rosos Estados da Allemanha ; na Hollanda (art. 31 5 do

C. c. - vot, II 58
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Codigo do Commercio); na Belgica, desde a lei de 21 de
agosto de 187~; na Italia, desde a lei de 1882, que 01'
ganisou o credito na vai; e em Portugal. Üutros Estados
reconhecem sobre os navios um direito real que se appro
xima da hypotheca maritima .»

Diz ainda Maxime Girandet:

({ Parece que se poderia dividir as legislações que re
conhecem a hypotheca marítima em diversos grupos:
aquellas que consideram os navios como moveis, as que
os consideram como immoveis, e as Cfue não os consideram
nem como moveis nem como immoveis.»

Não ha realmente, como diz o parecer da illustrada Commissão
do Tribunal do Maranhão, nada que com vantagem se possa oppôr á
adopção da hypotheca marítima no Codigo Civil, o que poderá tanto
contribuir para o desenvolvimento da nossa marinha mercante, ainda
tão pobre e tão longe de satisfazer ás necessidades de um paiz de tão
vastas costas.

Parece, pois, que não ha inconveniente na acceitação da emenda
substitutiva offerecida e brilhantemente fundamentada pela digna
Commissão ,

O deputado Barros Franco Junior apresenta o seguinte substi
tutivo ao art. 905:

({ Com a terminação da. execução sobre o objecto con
stante de contractos de penhor ou hypotheca, fica extincta a
divida, sempre que o devedor não possua outros bens, salVI)

o caso em que ficar provada a existencia de fraude ou dolo
por parte do devedor, caso em que subsistirá a .divida com
o caracter de divida commum ou ordinaria .»

Esta emenda não póde merecer o nosso apoio, pois que tendo ella
em vista favorecer os tomadores de emprestimos ou devedores, não
vem sinão crear-Ihes difficuldades, tornando mais precarias as con
dições do credito.

Nas operações de credito, assentes sobre garantias reaes, não ha
duvida que o maior factor é o valor do objecto penhorado ou do im
movei hypothecado, mas é incontestavel que um outro elemento ou
factor ahi apparece também e é o credito pessoal, que a emenda pro
cura eliminar. Em bem dos proprios tomadores de emprestimos, é
preciso rodeai' os emprestadores de todas as possíveis garantias, sejam
estas de caracter pessoal ou real. Por estas razões de ordem economica,
parece que a emenda não póde ser acceita ,

No art. 965, o deputado Barros Franco Junior manda suppprimir
apalavra - estadoal - que alli está caracterizando um dos títulos [ue
podem ser offerecídos em caução para substituir a hypotheca IL'ga1.



- 91ã -

Não vemos razão para que possam ser acceitos titulas da divida
publica federal e o não -sejam os da divida estadoal, quando o ar tigo
determina que serão recebidos pela cotação minima do anno corrente.

A emenda não deve ser acceita.
A iIlustrada Commissão da Faculdade Livre de Direito ainda

oífereceu uma observação em relação ao art. 998, em que se exige a
prévia autorização do Governo da União ou dos Estados para a hy
potheca das estradas de ferro.

Estamos de accôrdo com o douto parecer da Commissão, não com
prehendendo a necessidade dessa exigencia, que é uma limitação ao
direito de propriedade, quando o unico interesse do Estado, no caso, é
o regular funccionamento da via-férrea, quer esta esteja em poder do
seu primitivo dono, quer em mãos dos credores hypothecarios, que
por qualquer motivo tenham excutido o immovel.

O deputado Barbosa Lima offereceu cinco emendas, não ao pro
jecto sujeito ao estudo desta Commissão, mas ao projecto primitivo do
Dr , Clovis Bevilaqua, já revisto e alterado pela Commissão de Juris
consultos nomeados pelo Governo.

Por esse motivo, deixamos de emittir parecer sobre essas emendas,
esperando que, caso tenham razão de ser em face do projecto revisto,
sejam reproduzidas, quando se abrir a discussão no seio da Camara.

Uma emenda do deputado Cornelio da Fonseca é consequencia de
outra que apresentou á parte do capitulo 3° do titulo 3°, arts. 826 a
832, que se inscreve - da superficie.

Essa emenda, pois, fica dependendo do que fór resolvido sobre a
superficie, de cujo relatório está incumbido um outro illustre co\lega.

Em consequencia do que deixamos dito neste relatorio, vamos
apresentar as emendas que entendemos dever sujeitar á consideração
da illustrada Commissão Especial:

Ao art . 924, depois das palavras-corrente-intercalem-se:
fructos armazenados, em sei", ou beneficiados e acondicionados para se
venderem, lenha cortada ou madeira dos mattos preparada para o
córte.

O art , 925 substitua-se pelo seguinte: - O penhor agrícola po
derá ser estipulado pelo prazo de um a tres annos.

Art. 963 - Supprima se.
Ao art. 972 substitua-se a palavra - fazer - por - especializar

- e no mesmo artigo, depois da palavra - vantagens - intercale-se
- e exercicio .

Arts. 973,974 e 975-Supprimam-se.
Art. 976 - Supprima-se o § 2°. _
Art. 977 -Supprima-~e a parte final, desde as palavras - sob

nena . .
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Art. 998 -- Substitua-se pelo seguinte: - A.s hypothecas sobre
estradas de ferro serão inscriptas no município da estação inicial da
respectiva linha.

Artigo - Onde convier, accrescente-se :
II E' da substancia do contracto de hypotheca a escriptura pu

blica.»
Com a apresentação destas emendas, que decorrem logicamente

das considerações que formulamos no corpo deste relatorio, pensamos
ter dado fim á missão que nos foi commettida e que reconhecemos
superior ás nossas forças.

A. competencia de cada um dos membros da Commíssão Especial
supprirá as falhas e defeitos deste desprentencioso trabalho, filho do
cumprimento de um inilludivel dever.

Sala das Commissões, 14 de setembro de 1901. - Bioadauia
Correia.
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IX

Parecer do Sr. Oliveira Figueiredo

Parecer sobre o livro 3°, titulos l°, 2" e 3°, de. I'erte Especial do proiecto do
Codigo Civil

Arts. 1. 011 a 1. 227

A parte do projecto do Codigo Civil, que me. cumpre relatar,
comprehende : no Titulo 1°, que se intitula « Modalidades das obri
gações», sete capitulas destinados ás diversas especies de obrigações
e attributos destas; no Titulo 2°, sob a epigraphe « Elfeitos das obri
gações », quinze capitulas, em doze dos quaes estão preceituados todos
os modos de extinguil-as, occupando-se os tres ultimas das conse
quencias juridicas da sua inexecução; e, finalmente, no Titulo 3°,
que se denomina « Cessão de credito li, um só capitulo, que a regula.

Como resalta da simples inspecção desses timlos, a materia delles
é uma das mais vastas do direito privado, de constante e immediata
applicação no movimento da vida social, sendo, em compensação, uma
das mais trabalhadas pela continua acção dos jurisconsultos e a em que
melhor se manifesta a tendencía para a uniformidade na legislação dos
povos cultos .

.. A medida exacta do valor e aperfeiçoamento deste ramo do Di
reito Civil nos é dada pelo douto autor do projecto, o Sr. Dr. Clovis
Bevilaqua, neste trecho das meditadas « Observações», que serviram
de exposição de motivos do projecto.

. « • •• a parte (obrigações) mais abstracta do direito
privado, aquella em que a evolução theorica se póde con
siderar completa, tendo-se elaburado sobre as seguras bases
do Direito Romano. A theoria das obrigações é, por assim
dizer, a parte central do Direito Civil, a mais sólida, a mais
extensa, pois que os seus fundamentos estão definitivamente
lançados, e por todas as outras divisões do Direito ella
penetra. »

E' igualo conceito externado no anno 12° da Republlca Franceza
perante seu Corpo Legislativo, pelo conselheiro de Estado Blgot Préa-
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meneu, ao apresentar-lhes os titulos do Codigo Civil correspondentes
aos de que me estou occupando :

« Avoir prévu (referindo-se ao Direito Romano) le plus
grand nombre de conventions, auxquelles l'état des hommes
en société donne naissance, avoir balancé tous les motifs de
déc.sion entre les intér êts les plus opposés et les plus com
pl.qu és, avoir dissipe la plupart des nuages, dont souvent
l'équ.t ése trouve enveloppée, avoir rassemblé tout ce que la
morale et la ph ilosophie ont de plus sublime et de plus sacr é:
tels sont les travaux r éunis dans cet immense et precieux
d épõt, qui ne cessera de m ériter le respect des hommes,
dépõt dans lequel toutes les nations policées se felicitent de
reconnaitre la Raison Ecrite ... Il serait difficile d'espérer
que I'on pút faire des progres dans cette partie de la science
législative ,» .

Sob o influxo de iguaes impressões, De La Grasserie, na sua in
troducç ão á edição franceza do Codigo Allemão, observa que:

- o direito das obrigações, no ponto de vista genea
logico, emana do Direito RomaI1O e, na sua essoncia, é um
assumpto todo psychologico, cuja preoccupação é a intenção
das partes e as consequencias logicas, que della der ivam ; e
que, não dependendo de instituições particularistas, nem dos
costumes locaes, conserva-se commum, pelo que os juris
consultos de todos os paizes podem se congregar no seu
estudo.

O receio que elIe experimenta ê o do perigo da subserviencia
aos princípios de Direito Romano, os quaes, posto que notaveis , não
se adaptam, ás vezes, aos factos economicos que substituíram aos que
lhe serviram de base.

Estes tres irrecusaveis testemunhos veem provar que minha ta
refa é simples, se me quizer limitar, como devo , ao exame do arti
culado no projecto, comparando-o com as disposições congeneres dos
outros codigos e com a lição dos commentadores destes para assignalar
os desvios, alterações e deficiencias que, proventura, vier a encontrar
nelIe.

Ardua e até impossivel, quando menos pela escassez do tempo,
se tornaria el1a, si a proposito da materia de cada capitulo emprehen
desse eu expor toda a relativa doutrina, com seu desenvolvimento his
torico e com as explanações da razão jurídica que aquella tem despertado
atravez de muitos seculos.

AIém de impróprio, excessivo e mui superior ás minhas forças esse
programma, correria elle o risco de se expor ao espirituoso anathema
-do iIlustre relator do parecer da Commissão da Faculdade Livre de
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Direito desta cidade: (C fazer exhibição de barata erudição, com este
reis, senão bysantinas, disputas de caracter meramente especulativo».

Não ultrapassarei os limites a que acabo de alludir.
Ha perto de um século duas escolas, formadas pelo interesse que

desperta a codificação do Direito Privado, disputam entre si a primasia:
- a classica, ou latina, que não dispensa para um bom Codigo Civil os
amplos preceitos da doutrina, com todos os seus detalhes e minuden
cías de classificação; - e a tedesca , que unicamente permitte nelle,
consubstanciado em prescripções breves e claras, o que dos principias
da doutrina a razãojuridica tem apurado como indispensavel ao re
gular movimento da activídade social de uma nação.

O SI'. Dr. Clovis Bevilaqua, como seus precedentes e importantes
trabalhos, que tanto illustram na zona do direito nossa litteratura, fa
ziam prever, é adepto da segunda daquellas escolas.

E .disso resultou que a parte do projecto - Obrigações -, unica
de que me occupo neste momento, recebeu em seu articulado o cunho
da disciplina mental de seu ilIustre autor, restringindo os seus dispo
sitivos ao estrictamente necessario para attender á ordem de interesses,
a que se propõe prover.

Guiado com tenacidade por essa orientação, o trabalho do Sr. Dr.
Clovis Bevilaqua corrcspondeu á espcctativa.

O articulado do projecto, sem prejuizo do fim a que visa, é simples,
lucido e bem encadeado. Não lhe aproveita minha opinião, sem valor,
mas é este o testemunho, em abono delle, dado pela alta competencía
de um dos nossos mais abalizados jurisconsultos, o Sr. Dr.Manoel Antonio
Duarte de Azevedo, que assim se pronuncia (Diario do Conçresso ,
pago '1.447):

(C Tolerem-se as pequenas correcções de fórma, que faço
á parte do projccto que trata das obrigações, uma das mais
cuidadosamente formuladas do trabalho».

Outro jurisconsulto de igual nomeada, que aliás não poupa sua
judiciosa critica ao projecto , o Sr. Dr, Amaro Cavalcanti, também
reconhece o mérito do trabalho, pois outra interpretação, não comporta
este seu conceito, sobre o que anal ysa (Dia1'io do Congresso, pa
gina 1.398 ... ) :

C( Contém clle na sua maior parte regras e preceitos em
tudo semelhantes, ás vezes identicos, aos do Direito Romano,
de onde, sabe-se, terem sido transportados para o corpo do
Direito Civil das nações civilisadas da Europa e da America.
As divergencias dos dispositivos do projecto com os textos ro
manos consistem muitas vezes, tão somente, ou nas fórmas
da redacção ou em certas restrícções e alguns additamentos. »

. Isto é, o projecto escapou ao perigo da subserviencia, que De La
Grasserie aponta.
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Nem outra cousa era de. esp.er~r ~o. iIlustre aut~~· do pr~jecto, que
além do vasto cabedal de scicncta Juridica de que dispõe, tinha espe
cialmente sobre a matéria das obrigações, opiniões muito accentuadas,
que se revelaram no seu excellente tratado sobre aquellas, um dos mais
bellos fructos de sua sazonada mentalidade.

E, se quizesse eu appellar para a prova circumstancial do que
. affírmo, tel-a-hia no facto caracter.stico de não haver sido offerecida á
cons.deração da Camata, emenda. alguma. a essa parte do projecto, por
qualquer dos Srs. Deputados, sendo as apresentadas pelos tres dos
quatro pareceres ou exames críticos a respeito da matéria, enviadas
ao estudo desta Comrnissão, em numero muito escasso, e na maior
parte relativas a defeitos de redacção, ora corrigidos pela douta Com
missão Revisora.

Existem, como acabo de referir, quatro estudos criticos á alludida
'Parte do projecto, todos elles emanados de autoridades respeitáveis
em direito: o do Sr. Dr , Manoel Antonio Duarte de Azevedo, já por
mim citado; outro da d gna Commssão do Superior Tribunal de Jus
tiça do Maranhão e por este approvado, inserto no Diario do Congresso,
,pag. 1.030; o terce.ro da d.st.ncta Commissão da Faculdade Livre de
D.re.to desta Capital, sendo relator o provecto advogado e emérito pro
fessor o Sr. Dr , Cand.do de Ol.veira, publ.cado no d.to Diario, pagina
i. 217; e o ultimo, da priv.Iegada penna do Sr. Dr , Amaro Ca
valcanti, como órgão do nobre Instituto da Ordem dos Advogados
desta Capital, tambem publ.cado no referido Diario, pag. 1.398.

Este ultimo, naturalmente porque o seu signatario dedicou sua
attenção exclusivamente a essa parte do projecto, convergindo para elle
todos os recursos de sua opulenta erudição, muito se recommenda a esta
Commissão pela profundeza de suas observações, lucidez de exposição
e tão copiosa como systematica referencia ás respectivas fontes do
Direito Romano e aos textos comparados dos Codigos estrangeiros.

O unico comrazão para se queixar delles sou eu, porque tirou-me
toda a possibilidade de originaes e proveitosas observações.

Seria impcrdoavel deixar sem referencia a critica feita por um
dos mais considerados advogados do fóro desta Capital, o illustrado
Sr. Dr. Antonio José Hodr.gues Torres Neto, que ao conhecimento do
direito allia o grande tirocínio de sua profissão; elIa foi publicada na
Revista de Jurisprudencia de setembro, tomo 3°, pago 23, e serviu de
proveitoso guia ás minhas investigações. ,

Para não alongar este parecer, irei examinando cada uma das opi
niões exhibidas á proporção que fôr expondo a materia de cada secção
dos títulos, sobre que deve versar este trabalho.

Ha, porém, critica. generalizada, que reclama observações prelimi
nares.

Tem ella triplice objectivo: - methodo de classificação, omissão
de textos e falta de definição para certos vocabulos, cujo sentido não
pôde deixar de exercer influencia sobre a inteIligencia do dispositivo.
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Nesta ordem de considerações , é commum a critica dos
81's. Drs. Torres Neto e Amaro Cavalcanti.

Este ult.mo manifesta-se contrario á classificação seguida no pro
jecto e consequente distribuição dos titulos.

Segundo elle, o titulo 2°, que tem por epigraphe « EfTeito das obri
gações», em vez de « Extincção das obrigações ll, como em muitos outros
codigos, convem que se occupe das « Causas das obrigações », que o
projecto cala, passando a matéria do dito titulo 2° para o titulo 3°, que
deverá conter uma ultma secção com toda a materia do actual titulo
9° « Liquidação das obrigações II •

A insolvencia do devedor e o concurso de credores, actualmente
objecto do titulo -j O, deviam sei-o do ultimo titulo do livro 3°, anterior
ao que articula sobre cada especie de contractos. ""

Como se acha distribuída a materia, observa a critica, não guarda
ella sua devida connexão, o que é grande defeito em Codigo Civ.l.

Por esta analyse, verifica-se o que já expuz a respeito das duas
escolas sobre codificação.

O projecto, tendo em vista que são as fontes geradores da obri
gação, segundo seu autor, - o acto licito, a declaração unilateral da
vontade e o aeto illieito - tratou das obrigações derivadas de cada um
desses mananciaes sem entrar na investigação das causas dellas, porque
só os efTeitos destas causas teem utilidade pratica.

Tambem entendeu o autor do projecto que seria de melhor lógica
articular sobre todas as obrigações deri vadas de cada uma daquellas
fontes, para depois fazel-o a respeito da respectiva liquidação. Do con
trario nesta ultima parte ter-se-hiam de estabelecer disposições que
iriam recahir sobre obrigações ainda não articuladas.

Demais, como já fez sentir nesta Commissão o honrado Deputado
Sr. Dr . Azevedo Marques, esta questão de classificação está sempre
aberta, sem alcançar a communhão de suffragios dos mais elevados es
píritos; emfim, é um assumpto em que - cada cabeça, cada sentença.
. Alguns codigos modernos, como o portuguez e o allemão, absolu-

tamente não cogitam e nem se occupam das causas das obrigações.
Como é sabido, não é licito confundir, no sentido jurídico, as causas

das obr.gações , fundamento legal das mesmas, com os motivos deter
minadores da vontade dos contrahentes.

Estes ultimes de todo escapam á investigação da lei.
Limitada a significação da « causa II a razão jurídica do vinculo

contractual, bem pouca utilidade ou nenhuma presta a enumeração das
causas em codigo .

E' verdade que o Codigo Italiano se deu ao trabalho de ter uma
secção especial para as causas das obrigações (art. 1.097) e outra para
as dos contractos (arts. 1.119 a 1.122). Nelle se declara quanto ás
primeiras, que são: o contracto, ou quasi contracto, o delicto, ou quasi
delicto, comprehendendo nas segundas a mesma materia do CodigoCivil
Francez, arts. 1.1151 a 1.133, que é em resumo, a das regras prelí-
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minares para a validade dos contractos, antes do que fontes de onde
estes emanam. Eil-as:

1a, ai obrigação sem causa, ou fundada em causa falsa ou il-
licita - não produz eífeito algum;

2a , o contracto valê, ainda que a causa não seja nells expressa'
3a , a causa se presume até prova em contrario; ,
4a , a causa é illicita quando é contraria á lei, aos bons costumes

ou á ordem publica.
Não se está percebendo que são preceitos perfeitamente ada

ptaveis ao titulo sobre as nullidades dos contractos ?
Tivesse sahido o projecto, tal como se acha elaborado, do cháos,

do Direito, ainda assim, á sagacidade do primeiro observador, que
o estudasse, não escaparia quaes são por elle as causas geradoras das.
obrigações que enumera.

Attendendo a estas considerações, não lobrigo vantagem alguma
de ordem pratica,em que se abra no projecto capitulo ou secção para ...
as causas das obrigações. -

As disposições geraes, attinentes, quer aos actos licites, quer aos
illicitos, já existem no projecto - arts. 97 a 2t7, quantas bastam
para o desenvolvimento da Parte Especial:

- Obrigações (arts. 1.011 a 1.127).- Contractos (arts , 1.128 a
1.789). - Obrigações derivadas da declaração unilateral da von tade
(arts. 1.790 a 1.81'1) e -' Obrigações resultantes dos actos illicitos
(arts. 1.8'12 a 1.827).

As disposições geraes do Codigo Francez (arts. 1.101 a LI 07)
e do Italiano (arts. 1.098 a 1.103) nada mais conteem do que a defi
nição do contracto e a divisão deste segundo seu objecto .

Si este assumpto não é puramente doutrinal não consigo appre
hender qual o seja.

O projecto do Sr. Coelho Rodrigues, que merece todo o acata
mento, não se occupa das' disposições geraes d03 contractos, sinão
quando trata de cada uma das suas especies e em relação a ostas;
tem-nas para os quasi contracto em quatro artigos (L176 a 1. -179),
tres dos quaes são referentes a especies e genero, restando apenas um
de dispositivo propriamente geral, destinado á definição daquelle insti-
tuto juridico..

A terceira critica é exactamente dirigida a este ponto - omissão
de definição dos vocabulos, que devem ter uma significação deter
minada pela influencia que podem exercer nos dispositivos em que
foram empregados.

A esta critica.rque não apparece pela primeira vez, respondeu o'
digno autor do projecto com esta explicação (DiariodoCongresso n. 75):

« ••• Havendo no Direito dous bem discriminados aspe
ctos - a legislação e a doutrina, a primeira para ordenar,
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e a segunda para descobrir a razão de ser da ordem, na
.quella deixam de ter cabimento as definições, a menos que
não appareça a necessidade de accentuar os contornos de
um instituto, de solver uma duvida, ou de dar esclareci
mento que melhor oriente a execução da lei.

'Nestas mesmas hypotheses não tem logar propriamente
a definição.rmas indicações breves e sufficientrmente lucidas,
sobre as quaes a doutrina levantará suas definições exactas , »
(Resumo do texto do autor ,')

Como se vê por esta defesa, trata-se de definição ou de indicação
breve e lucida. Ambos os jurisconsultos - o critico e o criticado
estão de accordo sobre o ponto principal, isto é, a necessidade de ex
plicação exacta do sentido de alguns vocabulos ou institutos.

O critério para discriminar quaeB destes exigem a fixação do seu
sentido, é, e nem póde deixar de ser, vario.

Assim, na opinião, sempre merecedora de respeito, do Dr. Amaro
Cavalcanti, os vocabulos - obrigação, contracto, pagamento, perdas
e damnos e outros - dispensam explicação, por mui conhecidos e vul
gares, ao passo que outros, como - dólo, culpa, solidariedade e con
diç ões - a reclamam.

E' de suppor que para o critério do illustre autor do projecto uns
e outros tenham a mesma vulgaridade, sinão no uso commum, ao
menos para os que conhecem o Direito, o que para elIe é quanto basta,
pois que - « por certo um Codigo não poderá ser uma obra popular
na sua expressão. » (Citadas observações . )

Convem, entretanto, lembrar que nas mencionadas observações
seu autor accrescenta ainda com referencia a Codigo : .« Mas póde
e deve ser uma obra clara, transparente, movendo-se com facilidade
e na occasião opportuna ».

O que, em todo caso, não pôde desconhecer é que, sendo um
Codigo o conjuncto de disposições destinadas a regular as relações de
Direito privado, é indispensavel que, pela massa geral das pessoas,
aos interesses das quaesas mesmas disposições vão servir, elIe possa
ser bem comprehendido, sobretudo regendo o principio legal
a ignorancia da lei não aproveita a quem a infringe.

. Adhiro, pois, á opin.ão do Sr. Dr. Amaro Cavalcanti, pensando
como elle, que - in media tutissimus ibis .- é preciso dar no Co
digo o exacto valor jurídico da palavra que nelle desempenhe uma
funcção ,

Passo agora ao detalhado exame de cada secção dos titulos su
jeitos ao meu parecer indicando a 'legislação estrangeira que lhe
é correspondente, a critica e as modificações propostas, com a minha
opinião a respeito.
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TITULO I

.i}.Iodalidade das obrigações

8ECÇAo I DO CAPITULO I

DAS OBRIGAÇÕES DE DAR COUSA CERTA

Arts. 1.011 a 1.021

Códigos - Francez, arts. 1.136 e 1.1 H - Portuguez,
arts. 714 a 719 - Italiano, arts. 1.125 a 1.130 - Allemão,
arts. 242 e seguintes-Argentino, arts. 60S e seguintes
Chileno, art. 1.508.

O articulado nesta secção combina com o dos outros codigos, dis
tinguindo-se destes, para melhor, na separação de preceitos, que nos
outros se acham englobados, com disposições cabíveis para obrigações
diversas das de dar cousa certa. .•

Critica do Dr . Torres Neto: « Esta seccão só trata das
obrigações de dar cousa certa ou restituir 'quando haja na
entrega transferencia de dominio , Deixou, pois, sem pre
ceito a entrega para seu uso ou simples detenção».

Esta censura parece encontrar apoio no dispositivo do art. 900 do
Esboço de Teixeira de Freitas, que distingue os dous fins da entrega.

Mas não acho procedente o reparo: o art. 1.011 dispõe generica
mente sobre a entrega de cousa certa, estendendo a sua applicação
a todos os casos em que ella se deve realizar.

As providencias para cada espécie de obrigação ficam reservadas
para quando se legislar sobre cada contracto ,

Critica do mesmo senhor: « O art. 1.013 não prescreve
o modo da tradição, apesar de exigir o projecto nos ns , 619
e 625 formal.dades especiaes para a tradição de immoveis,
o que revela só se ter cogitado naquelle artigo da tradição
de moveis» .

Tambem não me parece procedente esta censura.
Ahi se trata da tradição, que aproveita a todas as transferencias

de dominio; quando estas recahirem em immoveis, a tradição se fará •
com os requisitos dos alludidos arts. 619 e 625.

O art. 1. 013 não tinha de repetir preceitos já estabelecidos em
outros artigos do projecto e que eram apenas complementares de seu
dispositivo . O processo contrario até daria ensejo a grande confusão na
redacção do Codigo.

Opiniões do SI'. Dr , Amaro Cavalcanti: « Art. 1.016
a pb.rase « fructos separados » dá logar á iniquidade de poder
o devedor resolver a obrigação, sí o credor não se prestar
a pagar o valor delles.»
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o Sr. Dr , Torres Neto, a quem tambem não escapou a inconve
niencia da phrase, attribue a defeito de redacção sua inclusão em
logar que póde provocar a interpretação dada pelo Sr. Dr . Amaro
Cavalcanti .

Esta é também minha opinião .
De facto, si pelo art. 601 do projecto, os fructos separados (ou

percebidos] pertencem ao possuidor de boa fé, não ha fundamento
para que no art. 1. O'16 sobre elles se tomem providencias.

O Sr. Dr . Amaro Cavalcanti propõe a el.minação da phrase e que
se accrescentem á alinea do artigo estas palavras « e os fructos se
parados pertencem ao devedor».

Concordo com a eliminação proposta, mas não com o accrescimo,
que considero desnecessário, por já se achar a matéria prevenida no
art. 601.

Não entende o Sr. Dr, Amaro Cavalcanti a phrase do art. -1.017
- « ficam-lhe, porém, salvos os direitos até o dia da perda».

Eu compart.lho sua impressão.
De que direito se cogita nessa phrase?
Si são os de reclamar a entrega da cousa, vencido o prazo ou

condição da obrigação, taes direitos já estão resalvados para a entrega
da cousa, que não foi perdida; si são os da indemnização pela perda,
a providencia já está dada no artgo subsequente, si houve culpa do
devedor, e si não houve, no proprio artigo que absolve o devedor de
qualquer responsabil.dade .

Parece-me, tambem de vantagem, a eliminação das alludidas
palavras.

Procede, ainda, esta outra observação do mesmo senhor:
o art. 1.013 trata da perda, sem ou com culpa do devedor, da cousa
certa a entregar-se; os arts. 1.014 e 1.015, da deterioração della em
identicos casos, e os arts. 1.016 e 1.017, da perda da cousa a resti
tuir-se, sob os mesmos dons aspectos.

Entretanto, o art. 1.019, trata da deterioração desta ultima, quando,
não ha culpa do devedor, deixando o projecto de providenciar para
o caso da deterioração por culpa do mesmo.

Para sanar essa lacuna, que é real, propõe ú Sr. Dr , Amaro
Cavalcanti ao art. 1.019 o seguinte accrescimo: « Se a deterioração
se der por culpa do devedor, terá logar o disposto no art. L 015».

E' de toda a utilidade o addendo.
O art , L 021, ligado, como está, aos arts. L 017 e L 020, só diz

respeito ao possuidor de boa fé. Não é, pois, opportuno, examinar com
o illustre critico qual o preceito preferível para indemnízação ao
possuidor de má fé, si o art. 604 do projccto ou si o do Esboço de
Teixeira de Freitas.
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SECÇÃO II

OBRIGAçõES DE DAR COUSA INCERTA

Arts. 1.022 a 1.025

Codigos - Francez, art.1.136 - Portuguez, art. 716
e Allemão, art. 243;

Nada ba a .commentar nas disposições desta secção. EUa guarda
os mesmos preceitos de outros codigos. O Sr. Dr, Amaro Cavalcanti
censura-a por incompleta, mas não indica as lacunas.

CAPITULOS 11 e III

OBRIGAÇÕES DE FAZER E OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER

Arts. 1.026 a 1.031

Codigos-Francez, arts. 1.142 a 1.1Mi-Portuguez,
arts. 711 a 713-Italiano, arts. 1.221 a 1.223-Allemão,
art. 241.

•

Não merecem reparo as disposições destes capitulos, que estão de
accórdo com a legislação dos outros povos e com a doutrina.

Ao Sr. Dr. Amaro Cavalcanti parece conveniente que no
art. 1.031 seja incluída disposição marcando prazo, de 90 dias, por
exemplo, ao credor, para dentro delle exercer o seu direito de desfazer
o facto, e isso unicamente para tranqu.ll.dade de terceiro, a quem o
facto baja aproveitado, pois que o prazo não influirá sobre a obrigação
de indemnizar, a que está sujeito o devedor. .

A med.da proposta é or.ginal no sentido de não existir nos outros
códigos. De sua convenienc.a resolverá esta Commissão .

Antes de passar ao estudo do Cap.tulo V, o Sr. Dr. Amaro Ca
valcanti propõe o seguinte para uma secção nova, que terá por epi
grapbe - Objecto das Obrigações:

« Art. Considera-se o objecto da prestação impossível: •
- phys.camente, quando a imposs b.lidade resultar das leis
da propria natureza, - juridicamente, quando ella resultar
da proh.bição da lei, .

Inclnem-se nesta segunda especie:
. 10 , as cousas que estão fóra do commercio;

2°, a cousa certa, que se suppoz existir, mas não existia
realmente ao tempo "e ser contrah da a obr.gação ;

30 , o d.reito successorio, na bypothese do art. f .236
deste Cod.go ,
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Art. Considera-se o facto íllicito, como objecto da
obrigação:

1°) a acção ou omissão prohibida por lei;
2°) o acto ou facto contrario aos bons costumes.

Não desconvenho na utilidade destes dous additivos, mas penso
que o primeiro tem sua collocação conveniente entre os arts. 136 e
137 do projecto, pois seu fim é completar aquelle, e o segundo, antes
do art. 180, por igual motivo.

O Codgo Allemão , arts. 134, 135 e 138, contem disposições
iguaes a algumas do primeiro additivo proposto, insertas, porém, na
sua parte geral.

A segunda das prestações que o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti con
-sidera juridicamente impossíveis - a da cousa certa que se suppoz
existir e, de facto, já não existia quando foi contrahida a obrigação »
- é uma das hypotheses comprehend.das no erro substancial, que
vicia a obrigação, a tornando annullavel. Está prevista, pois, nos
arts. 103 e 168, n. 2, do projecto .

Insistindo em que sejam consignadas no projecto as causas das
obrigações, propõe elle que ao art. 98 seja accrescentado o seguinte:

« Paragrapho uni co. A causa presume-se de direito;
provada, porém, a sua inexistencia ou que elIa fôra illicita,
o acto torna-se annullavel ».

Por sua vez o Cod.go Italiano, art. 1.097, considera, como já fiz
ver, divergentemente, outras as causas das obrigações.

Outra falha do projecto, na opinião do illustre cri-tico, é a ausencia
nelle de regras sobre a interpretação das obrigações, tanto na parte
geral, quando trata dos actos juridicos, como na especial, ao occupar~se

das obrigações.
Sobre semelhante assumpto, o projecto, pondera e11e, só contém

deus artigos - 'lO1 e 1.240 - o primeiro, determinando que nas de
clarações da vontade mais se attenda á intenção das partes, do que
aos termos em que elIas são enunciadas, e o segundo, para pre
ceituar que os contractos beneficos devem ser interpretados estricta
mente.

Recommenda o Sr. Dr . Amaro Cavalcanti, para supprir a defi
ciencía carguida, os seguintes dispositivos, que combinam com os dos

Codigos- francez, arts. '1.156 e seguintes - portuguez,
arts. 684 e 685 - ital.ano 1.131 e seguintes - allemão,
arts. 133 e 157, 242 e 329 - chileno, arts. 1.560 e se
guintes.

CAPITULO

Art. Na interpretação das obrigações serão guardadas
as seguintes d.spos.ções:
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ia) a intenção commum das partes contrahentes deve
ser attendida, de preferencia ao sentido Ltteral das proprias
palavras;

2a) as expressões ou clausulas de uma obrigação,
quando duvidosas, devem ser interpretadas de modo que
antes mantenham do que invalidem o acto ou os effeitos da
obrigação;

:la) as d.fferentes clausulas se devem explicar-mutua
mente, como sendo parte de um só todo;

4a) duas clausulas contradictorias reputam-se ambas
como não existentes;

5a) as palavras devem ser tomadas no seu sentido usual
e conforme a natureza ou a matera do acto;

6a ) por mais genericas que sejam as expressões empre-
gadas, devem ser entendidas conforme a intenção e o fim •
man.festado pelos contrahentes;

7a) ao sent.do geral e próprio das expressões se deve,
no caso de duvida, preferir o sent.do, que teem no lagar
onde foi estpulada a obrigação, ou, ainda, aqueIle que as
partes contrahentes lhe dão na sua linguagem particular;

s-) as clausulas de costume se subentendem, posto não
expres~as;

9a) a citação de um caso particular de applicação ou
de explicação de uma clausula ou obrigação não importa a
exclusão dos outros casos, comtanto que' estes sejam de di
reito commum;

i Oa) quando a clareza e a signficação dos vocabulos não
adm.ttem duvida, cessa toda a razão para se recorrer á
interpretação.

Art. Si, observadas as regras do art'go antecedente,
a duvida subsistir acerca da obr.gação ou de alguma clau
sula da mesma, são ainda de guardar as seguintes:

a) si o acto fór benéfico unilateral, será interpretado
restr.ctamento ;

b) si a duvida versar sobre a existencia ou extensão ..
da obrigação b.lateral, será resolvida em favor do devedor.

Prefere o Sr. Dr, Amaro Cavalcanti que estes artigos sejam incor- /
porados, em cap tulo novo, ao Livro III - da Parte Especial - « i\Io
dal.dade das Obrigações » , a que sejam englobados em igual l.vro da
Parte Geral, porque contem d.spos.ções, das quaes umas não são para
appl cal' com justeza aos « actos [urid.cos II em geral e outras não
conveem a certos actos especiaes, como sejam - testamento e dote.

Ora, desde que não comportam appl.cação geral, conclue elle,
seu logar estã assignalado na Parte Especial.



•
- 929-

Como se verifica do confronto, estes artigos, offerecídos ao pro
jecto, se inspiraram, com ligeiras alterações, nos Codigos Francez
(arts. 1.156 a 1.164) e Italiano (arts. 1.131 a 1.139).

O Codigo Portuguez, arts. 684 e 685, sobre a interpretação das
obrigações, limita-se a muito pouco, sendo que o primeiro delles apenas
determina que sejam nullos os contractos em que não se possa depre
hender qual tenha sido a intenção e vontade dos contrahentes.

O Codigo Allemão, em seus quatro artigos (133 -157 - 242
329), esparsos por diversas secções, pouco adeanta; dous delles são
repetições de dispositivos.

Com eífeito, os arts. 157 e 242 se repetem ao recommendar, o
primeiro para as obrigações e o segundo para os contractos - que
sejam interpretados attendendo-se á boa fé e aos usos.

Com a devida venia ao prestigio scientifico do Sr. Dr, Amaro
Cavalcanti e aos legisladores que suffragam sua opinião, manifesto-me
opposto á adopção dessas regras de interpretação, como parte inte
grante do Codigo.

Oscontrahentes as dispensam para a execução de seus compro
missos; elles teem na propria consciencia todos os elementos indis
pensaveis para a fiel interpretação de sua intenção e vontade.

Taes regras aproveitam quando a controvérsia surge; mas, então,
quasi que aproveitam exclusivamente ao juiz que tem de decidir sobre
a divergencia.

E é este que eu julgo inconveniente submetter ao despotismo
dellas. Ojuiz deve sempre agir de accôrdo com o que houverem
apurado a sagacidade de seu espírito, a experiencia adquirida no
exercicio de suas melindrosas funcções e a cultura juridica de sua razão.

Não póde, não deve ficar coacto pelas regras, nem adstricto a
ellas. Sua consciencia muitas vezes forçal-o-ha a aberrar dellas o que
então importará no desrespeito á lei.

A.s regras teem grande valor: ellas são como a crystallização da
experiencia de longos annos na investigação dosfactos juridicos e da
alta mentalidade de homens superiores.

Servem, devem servir muito ao magistrado como conselho dos
sabios ; mas, não podem ter para este o caracter imperativo: desde
que o não tenham, ficam sem logar no Codigo, cujas disposições não
podem em circumstancia alguma perder o caracter coercitivo.

Prefiro o laconismo dos Codigos Portuguez e Allemão ; o nosso
já expõe quanto basta nos arts. 101 e '1.24,0, que deverão ser elimi
nados, se forem acceitos os additivos apresentados pelo Sr. Dr. Amaro
Cavalcanti porque, nesse caso, elles seriam uma repetição da matéria.

c. c. - ver. II

\,

59
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•CAPITULO IV

DAS OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS

Arts. 1.032 a 1.036

Codigos - Francez, arts. 1.189 a 1.195 - Portuguez, arts. 733 a
737 -Italiano, arts. 1.177 a 1.183-Allemão, arts. 262 a 266.

Proposta do SI'. Dr. Amaro Cavalcanti:
Ao art. 1.033 - accrescentar depois da palavra « obri

gação» as palavras « ou vier perecer ou tornar-se impos
sivel » ; e no final desse mesmo artigo: « Si a escolha fór
do devedor, este poderá solver a obrigação) offerecendo °

• preço da cousa que pereceu ou se tornou impossível, em vez
de dar a subsistente». •

Quero crer que na expressão do art. 1.033 - « uma não podia
ser objecto da obrigação» - estão comprehendidos todos os' factos,
que concorrem para inutilisar uma das prestações.

Si a razão está do lado da minha interpretação, o accrescimo, em
primeiro logar proposto, será verdadeira redundancia.

O segundo accrescimo, a meu vêr, desnatura a obrigação alter
nativa. Formado o vinculo da mesma, o credor tem direito perfeito,
precisamente, a uma das prestações contractadas, dependendo qual
del1as na hypothese figurada pelo accrescimo, apenas da escolha do
devedor, que não pôde ter a liberdade de offerecer prestação estranha
e não cogitada na obrigação.

Propõe ainda o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti este novo artigo:

- « Antes de determinado o objecto da prestação pela
escolha ou por caso superveniente (art. 1.033), não se admitte
preterição acerca de melhoramentos ou deterioração da cousa,

Feita, porém, a escolha, terá applicação o que se acha
disposto a respeito da obrigação de dar cousa certa».

Não considero necessaria esta medida; antes da escolha, não é
preciso dizel-o, não pôde haver cousa certa; e, não havendo cousa
certa, não se pôde reclamar a. pretexto de melhoramentos ou deterio
rações. Isto já está no projecto.

Causou-lhe reparo o emprego da palavra « obrigações» em vez
de « prestações» no art. 1.034.

. Na verdade, em todos os outros artigos do capitulo a palavra em
pregada é - « prestação» naturalmente para distinguir da « obriga
ção» commum a todas as prestações.
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CAPITULO V

DAS OBRIGAÇÕES DIVISIVEIS E INDIVISIVEIS

Arts. 1.037 a 1.042

Codigos - Francez, arts. 1.222 a '1.224, - Italiano, arts. 1.206 e
'1.207.

A critica commum dos Srs. Drs, Torres Neto e Amaro Cavalcanti
a este capitulo é que nelle não foram reguladas as relações dos cre
dores e dos devedores entre si, depois de cumprida a obrigação indi
visivel. O Codigo Allemão, art. 4,21, a confunde com a solidaria.

No intuito de sanara falta, occorre ao Sr. Dr. Amaro Cavalcanti
que se accrescente ao art. 1.039 :

« O devedor que paga a obrigação indivisivel subroga-se
no direito do credor em relação aos outros co-obrigados. )l

Lembra mais o seguinte artigo:

« Si um só dos credores receber a prestação, os outros
terão o direito de rehaver do mesmo as partes, que respecti
vamente lhe devam caber. Neste caso, a obrigação será con
siderada divisivel, dando-se ás partes dos credores um valor
pecuniario . »

As disposições lembradas me parecem uteis; mas me parece tam
bem, que não ha necessidade de transformar uma obrigação indivisivel
em divisivel. Bastará articular:

« Si um só dos credores receber a prestação, os outros
terão o direito de exigir delle indemnização pecuniaria cor
respondente ao valor da parte que a cada um delles deva
caber na prestação».

Indica mais o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti que, ao paragrapho uníco
do art. 1.04,1, se accrescente á palavra « confusão» as « e successão
hereditaria )l •

Não considero opportuno este accrescimo, visto como a successão
hereditaria é um dos meios, e o mais commum, de se operar a con-
fusão, estando, portanto, comprehendida nesta. .

Oultimo artigo additivo recommendado pelo illustre jurisconsulto é
este,reproducção dos Codigos Francez, art. 1.225 e Italiano, art.1.20S:

« No caso de ser accionado um só dos devedores pela
prestação indivisivel, elle tem o direito de chamar os seus co
obrigados para responderem juntamente com elle em juizo.»

Si fôr acceito este additivo, será preciso adaptar a elle alguma
nova figura do processo, porque a assistencia, a autoria ou a oppo
sição não lhe quadram.
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CAPITULO VI •
DAS OBRIGAÇÕES SOLIDARIAS

SECÇOES I, 11 E III

Arts. 1.043 a 1.062

Codigos - Francez, arts. 1.197 a 1.216 - Portuguez, arts. 750 a .
757 - Allemão, arts. 421 a 432 - Italiano, arts. 1.184 a 1.201
Federal das obrigações, arts. 162 a 170.

A materia deste capitulo é da maior importancia.
Já foi com especial brilho tratada pelo autor do projecto, na sua

obra sobre obrigações, e pelo não menos illustre Sr. Dr. Lacerda de
Almeida, na delle, sob igual titulo, §§ 7 a 11. .

O Sr. Dr. Amaro Cavalcanti reconhece que os artigos supra indi
cados estão redigidos com clareza e concisão, parecendo-lhe suas dis-
posições acertadas e, talvez, sufficientes. .

Só nota a falta de definição de solidariedade, que procura supprir ...
com o seguinte artigo :

« Dá-se solidariedade entre devedores, quando dous ou
mais individues se obrigam por uma mesma cousa e de modo
que esta póde ser exigida na sua totalidade de qualquer delles.

Dá-se solidariedade entre credores quando a dous ou
mais individuos é devida a mesma cousa, e de modo que
ella póde ser exigida na sua totalidade por qualquer delles. »

Acho conveniente o artigo. O Codigo Portuguez prescindiu da
definição de solidariedade: em seus arts. 750 e 757 procede como o
projecto. O Código Francez define a solidariedade activa no art. 1.197,
a passiva no art. 1.200; o Codigo Italiano define a primeira no
art. 1.184 e a outra no art 1.186. O Codigo Allemão tem para
ambas, nos seus arts. 421 e 428, aquellas indicações lucidas e breves
que agradam ao digno autor do projecto.

CAPITULO VII

DA CLAUSULA PENAL

Arts. 1.063 a 1.074

Codigos - Francez, arts. 1.226 e seguintes - Portuguez, arts. 673
a 677 - Italiano, arts. 1.209 a 1.217 - Allemão, arts. 336 a 345..

Não houve critica ao que está articulado. Mas o Sr. Dr. Amaro
Cavalcanti propõe duas emendas e um artigo additivo :

. Art. 1.066 - Accrescentar - « Nesta hypothese, póde,
todavia, o devedor evitara pena, cumprindo a clausula es
pecial antes da contestação da lide».
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Art. 1.068 - Accrescentar á palavra - « penal» - as
- « pleno direito », _

Art. A pena não se tornará effectiva « si o devedor fór
impedido de cumprir a prestação por facto do credor, ou por
caso fortuito ou de força maior ».

O accrescimo lembrado ao art. 1.066 póde, em certas circumstan
cias, acarretar grave prejuizo ao credor; muitas vezes o valor de uma
clausula póde depender da opportunidade de sua execução. E basta
este risco para não me parecer acceitavel a emenda.

A proposta ao art. 1.068 me parece desnecessaria, dado que a
regra do projecto é o principio - die interpellatpro homine.

Nas legislações em que vigora este principio, é inteiramente inutil
a declaração de que a móra com todas as suas consequencias se veri
fica de pleno direito.

O additivo tambem me parece superfluo; no que dispõem os
arts. 1.013, 1.014,1.017, 1.019, 1.027 e 1.030, ha garantia suffi
dente para o devedor, que, sem culpa, ficou. em móra.

Em remate, observa o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti que a redacção
do art. 1.065 não é clara, convindo que seja substituida por esta:

- « Quando a clausula penal fôr estipulada para o caso
da inexecução completa da obrigação, o credor póde, a seu
arbítrio, pedir o cumprimento da obrigação ou da clausula
penal.» .

Não é isto exactamente o que se dá na obrigação alternativa,
quando a escolha da prestação pertença ao credor?

O art. 1.067 dispõe que a clausula não póde exceder do valor
da obrigação. E' o regimen da Ord. Liv. 4, Titulo 70; mas, não é o
do Codigo Portuguez, que no art. 674 deixa aos contrahentes a plena
liberdade de fixar a taxa da clausula penal.

O Codigo Allemão, no art. 343, tambem concede essa liberdade,
mas autoriza o juiz a reduzir a pena quando ella fór exaggerada.

O Codigo Italiano nada preceitua; o seu silencio importa em dar
a liberdade de ser fixada pelos contrahentes ,

O Sr. Dr, Amaro Cavalcanti, antes de passar ao exame do
Titulo 20, aconselha que se abra um novo Capitulo ao Titulo 10, com
a epigraphe : - « Das obrigações puras, condicionaes e a prazo, com
duas secções »,

SECÇÃO I

DAS OBRIGAÇÕES PURAS E CONDICIONAES

Art. Considera-se a obrigação pura e simples quando eIJa é
perfeita e efficaz desde o momento em que se effectua o acto ou facto
de que resulta a obrigação.
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Art. A obrigação é condicional quando a sua subsistencia e
efficacia, ou a sua resolução, ficam dependentes de um acontecimento
futuro e incerto.

Art. Diz-se condição suspensiva (artigo 138) aquella que sus-
pende a exístencía da obrigação até que a condição se verifique. Diz-se
condição resolutiva, aquella que não suspende a effícacia ou a ex- .
ecução da obrigação; mas, verificando-se a condição, as cousas se
estabelecem no mesmo estado em que se achavam antes da obrigação.

Art. Além do disposto nos arts. 134 a 141 do Codigo, são
applicaveis ás o rigações condicionaes as seguintes disposições:

Art. Siba cousa perecer, pendente a condição suspensiva, sem
culpa do devedor, desfaz-se a obrigação; si perecer, por sua culpa, o de
vedor é obrigado a indemnízar o credor dos damnos realmente soffridos.

Art. Si a cousa deteriorar-se, sem culpa do devedor, o credor
tem o direito ou de resilir a obrigação, ou de receber a cousa no estado ..
em que se achar. Si a deterioração provier de culpa do devedor com-
pete ao credor, além da opção sobredita, o direito de exigir a satis-
facção dos damnos realmente soffridos.

Art. A condição resolutiva da obrigação póde ser expressa ou
tácita :

§ 1. o A condição resolutiva, sendo claramente expressa, produz
effeito de pleno direito, independente de intervenção judicial, consi
derando-se a resolução consummada, desde que a parte a quem ella
aproveita, assim declarar ou fizer constar á outra parte contrahente.

§ 2. o A condição resolutiva tacita é sempre subentendida nas
obrigações bilateraes, desdeque uma das partes deixa de cumprira obri
gação contrahída. Ella, porém, não tem effeito de pleno direito: a reso
lução precisa ser pedida em juizo, e este poderá conceder um praso
rasoavel para o cumprimento da obrigação, si o mesmo, além de inteira
ausencia de culpa, provar motivo procedente que escuse a sua falta.

Art. Resolvida a obrigação, na liquidação dos direitos das
partes, serão applicaveis as disposições dos arts. 1.01'1 a 1.021 deste
Codigo, salvo si outra cousa se achar disposta em lei, ou tiver sido
convencionada pelas partes. '

Paragrapho unico, Tratando-se de cousa certa, concernente á
obrigação resolvida e, porventura, alienada a terceiro, a parte, a
quem ella pertença, tem o direito de exigir o valor equivalente da
mesma; si a alienação tiver sido feita de má fé o alienante, além do
valor da cousa, responderá por perdas e damnos.

SECÇÃO II

OBRIGAÇÕES A PRAZO

Art. Além do disposto nos arts. 142 e 144 deste Código, são
applicaveis ás obrigações a praso as seguintes disposições:
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Art. Si da obrigação não constar praso algum para a sua effi-
cacia, ella torna-se exigivelímmediatamente ao acto, do qual resulta.

Havendo praso estipulado, a obrigação não pôde ser exigivel
antes de expirado este, mas o devedor não póde repetir o que
espontaneamente pagou adeantado, ainda que ignore a existencia
do praso.

Art. Salvo estipulação expressa em contrario, o praso se
suppõe estabelecido em favor do devedor, e, neste caso, elle póde
renuncial-o, satisfazendo a obrigação antes do vencimento. Si o credor
recusa acceitar a prestação, poderá o devedor consignal-a em juizo nos
termos do art. 1.120.

Art. Durante o praso suspensivo, póde o credor exercer todos
os actos necessários para a conservação do seu direito (art. 140).

Art. A obrigação, não obstante a ausencia de clausula a re-
speito, póde ser considerada a praso, quando, pela sua propria qua
lidade, ou pelo modo de. sua execução, ou logar convencionado,
tornar-se necessario um praso rasoavel para o seu cumprimento.
Este praso deve ser fixado de maneira improrogavel pela autoridade
udiciaria.

Paragrapho unico. Do mesmo modo, sempre que a determi
nação do praso ficar á vontade de uma das partes e a mesma
se recuse de terminal-o, póde a outra requerer em juizo a fixação
do praso.

Art. Durante o praso resolutivo, a obrigação é ex-
equivel, como se fôra pura e simples, mas uma vez expirado
o praso, a obrigação cessa inteiramente.

§ 1. o Não se repete o que houver sido pago, e, pelo
contrario, si deve satisfazer a prestação obrigada até o dia
do vencimento do praso; salvo si se trata de pagamento refe
rente á cousa, que não tiver sido ainda recebida.

§ 2. o Os direitos puramente pessoaes, subordinados ao
praso resolutivo, consideram-se extinctos.

§ 3. o Si a prestação feita consistir em cousa certa e
não fungível, ainda não paga, a mesma voltará ao seu
dono primitivo; a menos que outra cousa não estiver pre
vista em lei ou no accórdo das partes. Si a cousa tiver sido
alienada, guardar-se-ha a respeito o que foi estabelecido
para a condição resolutiva.

Art. Dada a insolvencia do devedor, considera-se
vencido o pr~so da obrigação, qualquer que elle seja.

Não sendo opportuno alongar-me neste parecer em considerações
geraes, limitar-me-hei a dizer com brevidade o que penso a respeito
de cada artigo apresentado para o novo capitulo das obrigações.

Os tres primeiros da Secção I destinam-se á definição das con
dições suspensiva e resolutiva nas obrigações.
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Já seu autor havia insistido na necessidade de tal definição, e eu
o acompanho. Mas o logar adequado para a collocação desses tres pri
meiros artigos é, torno a dizel-o, o Cap. 3° do' Liv , 3°, da Parte
Geral. E' certo que o Sr. Dr , Coelho Rodrigues, no seu projecto,
art. 405 e seguintes, collocou a materia correspondente a delles,
abstendo-se aliás de definições, na Parte Especial, mas fel-o, certa
mente, porque, na Parte Geral do mesmo projecto, não tratou da mo
dalidade das obrigações.

Quanto ao quinto e ao sexto artigos, que bem podiam figurar
como paragraphos 0.0 art. 4°, sua materia, na minha fraca opinião,
já se acha attendida nos arts. 1.013, 1.014 e 1.015 do projecto.
Pouco importa que a cousa certa a entregar se perca durante ou de
pois de realizada a condição suspensiva. Chegado o momento da en
trega, si esta não pôde ter logar pela perda da cousa, verificam-se
então as hypotheses previstas naquelles mencionados artigos.

Nem outra cousa dispõe o Codigo Allemão no art. 160. ..
Demais, o sexto artigo colloca o credor em menos vantajosa posição

do que o art. 1.014 do projecto, visto, que por este o credor tem o
direito de, preferindo receber a cousa deteriorada, abater do preço o
valor da deterioração, o que não acontece pelo disposto naquelle sexto
artigo ora proposto.

O setimo e o oitavo artigos, destinados a reger a condição resolu
tiva, tambem teem agasalho no mencionado Cap. 3° da Parte Geral
deste projecto.

O § lodo art. 7° é um pouco antagonico, na sua parte final,
com a anterior, porquanto, desde que o implemento da condição
se verifica de pleno direito, todos os effeitos da resolução inde
pendem da intervenção judicial, e, neste caso, cessa a necessidade
da communicação de uma das partes á outra sobre estar resolvida
a obrigação. Os meios praticos da execução são da esphera do direito
formal. '

A principal disposição do § 2° já está attendida no art. 1.242'
deste projecto. Contém esse paragrapho, na parte restante, uma ver
dadeira innovação ao nosso actual direito, é verdade que sanccionada
pelos arts. 1.184 do Codigo Francez e 1.165 do Codigo Italiano.
O Codigo Portuguez, no art. 709, cogita do assumpto, mas não con
cede ao devedor esse praso de favor. O Codigo Allemão, art. 326,
permitte o praso, comtanto que seja concedido pela propria parte
prejudicada com a móra ,

Insisto em ponderar que uma execução tardia pôde já não apro
veitar ao credor, que, aliás, concedida contra sua vontade, lhe tira
os meios de se indemnizar do damno que haja som-ido.

O 8° artigo, pela sua referencia aos arts. 1. 017 e 1. 021, está
a dizer que seu caso já foi previsto nestes artigos.

Quanto á liquidação, ha ainda a notar que ella já está regulada nos
arts. 1.829 e seguintes do projecto, não carecendo de novas medidas.
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o paragrapho unico desse artigo não encontra similar noscodigos
'estrangeiros, como se póde verificar, cotejando-o com os arts. 1 .183
do Codigo Francez, 1.164 do Italiano, 680 do Portuguez, e 158 e 160
do Allemão, e nem no projecto do SI'. Dr. Coelho Rodrigues, arts. 405
a 413. Tratando-se de uma hypothese, que não podia ter escapado á
attenção dos autores de todos esses trabalhos, o facto de não ter sido
elIa provida do remedio agora indicado, é signal que este, de todo, não
convem.

O dispositivo do 2° artigo já está nos arts. 146 'e 1.101 do pro
jecto; o do 3° contem materia tambem attendida nos arts. 145, segunda
parte, e 1.103 proemio; o do 4° está igualmente prevenido no art. 143,
assim como o do 5° - é a mesma cousa tratada nos arts. 146 e 1.101
do projecto. ' ,

O§ 1° do art. 6° é contrario ao disposto noart. 1.113, alineado
projecto ; entretanto, está mais de accórdo com a legislação estran
geira. Si o pagamento foi feito pelo devedor sem erro, então não póde
este repetil-o , E' o que dispõe o art. 1. 114 do projecto, combinado
com o anterior.

O Codigo Allemão, no art.' 163, confunde, nos contractos para os
effeítos juridicos, as condições com os prazos.

TITULO II

DOS EFFEITOS DAS OBRIGAÇÕES

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GEMES

Depois de recordar, sem espirito de censura, que em outros co
digos a epigraphe deste titulo é outra - « Da extinccão das obrigações»
-~ diz o Sr. Dr , Amaro Cavalcanti que o projecto comprehende ma
teria que não se encontra naquelles - Codigc Civil Francez, L. 3,
Tit. 3°, Capo 5°; Italiano, Tit. 4°. Capo 4°, L. 3°; AIlemão, L. 3°,
Secção 3". Refere-se á transacção e ao compromisso.

Occupando-se do capitulo, occorre-lhe fazer sentir que a redacção
da primeira parte do art. 1. 075 é má, pela sua inutil vulgaridade, pro
pondo-se a substítuil-a por esta outra:

« A obrigação, legalmente contrahida, tem força de lei
entre as partes, e transmitte-se aos herdeiros destas, salvo si
houver estipulação expressa em contrario, ou si fôr perso-
nalissima . » ,

Não me parece que valha a pena a substituição, porque, em pri
meiro logar, não sóa bem a phrase: « legalmente contrahidas teem
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força de lei»; e, depois a excepçao estabelecida- « salvo si houver
estipulação expressa em contrario» - torna-se desnecessaria, desde
que essa mesma regra ficou firmada logo no começo do artigo - « a
obrigação contrahida tem força de lei».

Si é este o principio basico do artigo, para que ímmediatamente
nelle mesmo, a declaração - « salvo si houver estipulação expressa
em contrario» ?

CAPITULO II

DO PAGAMENTO

SECÇÃO I

QUEM DEVE FAZER o PAGAMENTO

A1'tS. 1.072 a 1.081

..

Codigos - Francez, arts. 1.241 e seguintes; Italiano p.

art. 1 .237, e Portuguez, arts. 747 e seguintes.

O Sr. Dr, Amaro Cavalcanti desejara que o projecto, um a vez
que indicou quaes as pessoascapazes de receber o pagamento, ta mbem
mencionasse quaes as habilitadas a effectual-o ,

E' bem de ver que as consequencias não podem ser de igual ím-
portancia. .

O illustre jurisconsulto, entretanto, não faz sua observação com
o animo de censura, pois que está convencido de que o projecto em
outra parte havia de ter providenciado sobre as pessoas genericamente
incapazes.

Outro reparo seu é a contradição, pelo menos apparente, entre o
art. 1.079, que admitte terceiro, não interessado, a pagar, e o
art. 1.026, que dá ao credor o direito de exigir a prestação pessoal •
do devedor, quando estipulada como essencial.

Para o reparo não era preciso ir tão longe, bastava ater-se ao
art. 1.070, muito mais proximo daquelle. .

Mas elle não procede. Si as clausulas de uma obrigação devem
ser entendidas de mutuo accórdo, como ainda a poucosustentava com
vigor o douto critico, muito mais os artigos de uma lei, e lei extensa
como é um Codígo ,

O Sr. Dr, Amaro Cavalcanti lembra a conveniencia de se tornar
meI+OS vaga a phrase final do art. 1.080 - (~ até onde chegar o seu
beneficio no pagamento». Eu a considero clara.
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SECÇAO II

A QUE:II DEVE SER FEITO O PAGA.l.Rl\TO

Arts. 1.082 a 1.087

o art. 1. 083 do projecto contém disposição semelhante á dos
Códigos Francez, art. 1.240; Italiano, art. 1.242; Argentino, art. 766,
e Chileno, art. 1.576.

Estes codigos referem-se ao possuidor do titulo; o projecto usa
de uma expressão que abrange mais - credor putativo. O Codigo
Allemão, art. 370, exige para a validade do pagamento ao terceiro
que este seja o portador da quitação.

O Codigo Portuguez, art. 748, é mais severo; s6 reconhece va
lidade no pagamento feito ao proprio credor ou ao seu legitimo
representante.

A nobre Commíssão do Superior Tribunal de Justiça do Maranhão
manifesta-se contraria ao art. 1.085, cuja disposição não se achava
no primitivo projecto e é uma innovação perigosa no nosso Direito.
O pagamento ao credor do credor não póde ser qualificado sinão como
um acto de gestão de negocio; mas, para a validade de actos dessa
natureza, é necessaria a approvação do dono do negocio. Como, pois,
admittir que, sem permissão do credor da prestação, ella seja feita ao
credor deste?

Não descubro conveniencia alguma em se manter esse artigo.

SECÇÃO III

OBJECTO DO PAGAlIIENTO E SUA PROVA

Arts. 1.088 e 1.098

S6 ha a notar que no projecto do Sr. Dr, Coelho Rodrigues,
art. 528, as despezas do pagamento correm por conta do devedor e
as da quitação pelo do credor.

SECÇÃO IV

LOGAR DO PAGAMENTO

Arts. 1.099 e 1.100

Estes artigos combinam com os arts. 1.247 do Codigo Francez;
739 do Portuguez, e 1.249 do Italiano.
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SECÇAo v

TEMPO EM QUE DEVE SER FEITO' O PAGAilfiNTO

Arts. 1.101 a 1.103

o art. 1. '101 foi criticado pela digna Commissão da Faculdade
Livre de Direito desta Captial, por não ter, ad instar do Codigo do
Commercio, art. 137, assignado o prazo de dez dias para a exigibilidade
das obrigações que o não tem fixado.

. A disposição censurada é igual ás dos arts. 1 .173 do Codigo
Italiano; 743 do Portuguez; 86 do Federal das obrigações; 1.113
e 1 .128 do Hespanhol ; 1.484 do Chileno e 271 do Allemão.

Nas obri~ações de direito commum não ha a celeridade exigida
para as commêrciaes. O prazo de dez dias, fixado índistinctamente, pôde
vir a ser apertado em muitos casos.

SECÇÃO VI

lIIÓRA

Ar~. 1.104 a 1.112

O Sr. Dr, Amaro Cavalcanti propõe que aos arts. 1.104 a 1.109,
la parte, 1.110 e 1.111-sejam accrescentadas, onde melhor con
vierem, as palavras « de pleno direito».

Pelas razões que já adduzi, acho-as desnecessarias, pois que, se
gundo o systema do projecto, a móra se opéra pela terminação doprazo.

Os Codigos Italiano, art. 1.223, e Allemão , arts. 293 a 304,
seguem o systema do projecto e em nenhum dos seus artigos se julgou
necessaria esta precaução.

CAPITULO VII

PAGAMENTO INDEVIDO

Ar~. 1.113 a 1.119

O Sr. Dr , Amaro Cavalcanti não vê nos arts. 1. 113 e 1.114
sufficientes disposições para ser comprehendido no pagamento in
devido o que se pagou sem causa ou por causa que não se realizou.
Observa ainda que o art. 1.11õ só faz referencias aos arts. 601 a
604, que tratam de fructos, quando devia estendel-as até o art. 609,
desde que tambem se occupa de bemfeitorias e deteriorações.

Tem todo o fundamento a segunda observação. O artigo deve ser
emendado: « em vez de - 604, diga-se - 609 »,

•

•
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• A primeira observação, porém, não me parece bem cabida. Todo
o pagamento feito por erro póde ser repetido, como dispõe o art. 1.114.
E o pagamento feito em causas ou por causa que não se realizou, é.
um pagamento feito por erro.

Repugna-lhe o disposto no art. 1.116 e propõe que seja sub
stituido por este outro :

« Si aquelle que indevidamente recebeu um immovel
(ou uma cousa em geral) o tiver alienado de boa fé, re
sponde somente pelo preço recebido; e,si o tiver feito de
má fé, responde pelo equivalente com perdas e damnos ,»

E inquire: qual o direito, si a cousa tiver sido doada?
Esta pergunta não póde ser dirigida ao projecto, porque, nos

termos delle, alienada a cousa, por titulo gratuito ou oneroso, está
sempre sujeita á reivindicação.

A materia do substitutivo tem por si o Codigo Francez, art. 1.380;
o Italiano, art. 1.145; o Portuguez, art. 758, § '1°, e o Allemão,

I art. 822. Estes dous ultimos só dão ao proprietario da cousa o direito
de reivíndical-a do poder do adquirente, no caso de boa fé, quando a.
acquisição foi feita por liberalidade do alienante.

Ao art. 1.118, consoante com sua apinião, emittida quando offe
receu artigos additivos sobre os prazos das obrigações, o Sr. Dr , Amaro
Cavalcanti lembra que se accrescentem as palavras: « ou a prazo».

O Sr. Dr, Duarte de Azevedo, partindo do principio que não ha
obrigações moraes que se devam cumprir com infracção de preceitos
legaes de ordem absoluta, propõe que se accrescente ao dito art.1.118 O·

seguinte: « salvo em virtude de acto absolutamente prohibido por lei».
Não será um golpe vibrado na theoria dos éffeitos das obrigações

naturaes? Nada ha abaixo da torpeza: entretanto, por Direito Romano,
o torpe não podia repetir o que tinha pago por motivo de torpeza
In turpitudine melior est possidentis conditio - Dig. de cond. ob.
turjJ. caus - L. 12, § 5°.

Em direcção opposta, o Se. Dr , Amaro Cavalcanti, entendendo
que o art. 1.119 não é bem explicito, propõe que se accrescente a
elle oseguinte: « A mesma disposição prevalece, quando a prestação foi
feita para satisfazer obrigação proveniente de acto immoral ou illicito »,

Sou de parecer que o art. 1.119, pela sua redacção, abrange as
duas hypotheses.

CAPITULO III

DO P AGAlIIENTO POR CONSIGNAÇÃO

Arts. 1.120 a 1.132

Codigos - Francez, arts. 1.257 a 1.264; Portuguez,
arts. 759 a 764; Italiano, arts. 1.259 a 1.266; Allemão,
arts. 372 a 386.
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o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti propõe: •
Que a redacção do art. 1.120 soffra esta alteração:

Em vez de - extingue a obrigação e considera-se pagamento
fique: considera-se pagamento e extingue a obrigação.

Propõe mais que se supprima, por inutil, podendo favorecer a
chicana, o art. 1.122.

Propõe ainda: accrescente-se ao art. 1.123 o n. 1 do art. 1.121,
isto é, que o começo do art. 1.123 fique assim redigido:

(e Nos casos dos ns, 1,2 e 3 do art. J.121.. .. »

E' natural que o projecto não incluisse nesse artigo a citação do
credor, que recusou o pagamento, por consideral-o já citado.

O Codigo Portuguez, art. 759, paragrapho unico, dispensa a ci
tação do credor incerto.

A nobre Commissão da Faculdade Livre de Direito desta cidade
não considera propriamente articulados no projecto os arts. 1.123 a
1.125, por conterem materia processual. •

A. defesa já está feita, em geral, no que expoz o Sr. Dr. Clovis
Bevílaqua, nas suas observações preliminares ao Codigo, pag. 7.

CA.PITULO IV

DO PAGAMENTO COM SUBROGACÃO

Arts. 1.133 a 1.138

Codigos - Francez, art. 1.252; Italiano, art. 1.254;
Portuguez, arts. 778 a 784.

Analysando os arts. 1.137 e 1.138, declara o Sr. Dr. Duarte de
Azevedo que o primeiro faz resurgir doutrina antiga sobre usura, já
abandonada. Lembra que o Codigo Portuguez, art. 786, mantem igual
disposição, mas só a applica á cessão de obrigações litigiosas.

O art. 1.138, que dá preferencia ao credor originario sobre o
subrogado na cobrança da divida em parte subrogada, está de accórdo •
com o disposto nos arts. 1.252 in fine do Codigo Francez e 782, pa
'ragrapho unico, do Codigo Portuguez.

O Italiano, art. 1.254, considera os dous credores, no caso de
concurso para pagamento, em pé de igualdade.

Esta disposição do Codigo Italiano tem sido muito criticada como
contraria ao principio - nemo contra se subrogasse censetur, Encontra
tambem applausos.
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CAPITULO V

DA lMPUTACÃO DO PAGAMENTO

Arts. 1.139 a 1.142

Codigos - Francez, art. 1.256; Portuguez, art. 729;
Italiano, art. 1.258; Allemão, art. 366.

Nada ha a commentar ,

CAPITULO VI

DAÇÃO EM PAGAMENTO

A1,t. 1.143 a 1.146

Os codigos não se occupam da materia em especial. O Codigo
AlIemão, art. 365, rapidamente a ella se refere.

CAPITULO VII

DA NOVAÇÃO

Arts. 1.147 a 1.156

Codigos - Francez, art. 1.273; Portuguez, art. 803;
Italiano, art. 1.267; Allemão, arts. 364 e 414.

O Sr. Dr. Amaro Cavalcanti não sabe si pelo art. 1.148 o animus
novandi deve ser expresso ou tacíto.

Cumpre confessar que a redacção do art. 1.148 não tem a pre
cisão dos codigos supra indicados, mas o principio dominante é o
mesmo..

O Sr. Dr, Duarte de Azevedo não dá seu assentimento á deno
minação de annulIavel ao acto, que emprega o art. 1.156. Preferiria
a de acto rescindivel, pelas razões que expõe em seu parecer.

CAPITULO VIII

DA COMPENSAÇÃO

Arts. 1.157 a 1.172

O Sr. Dr, Amaro Cavalcanti pensa que o art. 1.166 é repetição
do art. 1.164. Si não me engano, este ultimo artigo teve por fim evitar
.as duvidas que sua matéria levanta entre os tratadistas francezes.
Tou1lier, entre outros, T. 7, n , 397, não admitte a renuncia previa
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da. c?]llpeI?-sação, ao passo que Aubry ~t Rau, T. 2, pago 413, é de
opmiao differente , O art. 1.166 cogita da hypothese diversa _'()
accórdo devois da ex!stencia das duas ~ivid~s._si ?em o comprehendo.

O Código Allemao, art. 388, tem disposição singular a respeito da
.compensação; ella não opera de pleno direito, mas por declaração de-
uma d1!-s partes á outra no sentido de tornal-a effectiva. .

A' digna Commissão do Superior Tribunal de Justiça noMaranhão
causa desagrado o preceito do art. 1.160, que não admitte compen
sação entre prestações de cousas incertas, quando a escolha pertencer
aos dons credores, ou a um delles como devedor de uma obrigação e
credor de outra. . '

O projecto primitivo a permittia.
Em minha opinião o art. 1.160 está de inteira conformidade com

a Ord, L. 4, T. 78, §§ 7 e 8, que a consente quando as cousas já
teem recebido estimação pecuniaria.

, \

CAPITULO IX

DA TRANSACÇÃO

Arts. 1.173 a 1.184

Codigos- Francez , art. 2.044; Portuguez, arts. 1.710.
e 1.711, Italiano, arts. 1.764 a 1.777 ; Allemão, art. 779.

Não tenho considerações uteis a apresentar.

CAPITULO X

DO COMPROMISSO

Arts. 1.185 a 1.196

O Sr. Dr. Amaro Cavalcanti limita-se a observar que a matéria
deste capitulo tem sido regulada nas legislações estrangeiras pelos
respectivos codigos de processo.

.Entretanto, não lhe repugna que o projecto a insira entre seus
dispositivos, parecendo-lhe bem articulada.

Não é da mesma opinião a Commissão da Faculdade Livre de
Direito, que, invocando os precedentes do nosso Codigo Commercial e
do decreto processual n. 737~ de 25 de novembro de 1850, censura,
até pelo lado constitucional, que se incluam os dispositivos do capitulo
no Codigo Civil. .

O assumpto é delicado e do exame delle no seio da Commissão
resultará seu conveniente esclarecimento.

•

•
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.. A Commissão do Superior Tribunal de Justiça no. Maranhão opina
. que ao final do art. 1.189 seja accrescentado (Ce o disposto no art. 1.1 \)4)).

Estão tão próximos os dous artigos; que não reputo de grande van
tagem a referencia, cujo effeito seria apenas de esclarecimento ao
primeiro.

CAPITULO XI

DA CONFUSÃO

Arts. 1.197 a. 1.200

Codigos- Francez, arts. i .300 e seguintes; Portuguez,
arts. 796 e seguintes; Italiano, arts. '1.296 e seguintes; Fe
deral das obrigações, arts. 144 e outros.

-Nada que mereça ser relatado.

CAPITULO XII

DA REMISSÃO DAS DIVIDAS

Al'ts. 1.201 a 1.203

O art. 1.201, á imitação do Codigo Francez, art. 1.282, e do Ita
liano, art. 1.279, só trata da entrega do titulo (escripto particular) ao
devedor para o efleito da remissão da divida. .

O Codigo Portuguez, art. 815, é muito amplo na sua disposição;
ella póde adaptar-se a todos os modos jurídicos de transmissão de di
reitos. Pelo seu lado o Codigo Allemão, art. 397, exige contracto ,
accórdo entre credor e devedor, para a effectividade da remissão.

CAPITULO XIII

DAS CONSEQUENCIAS DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES

Arts. 1.204 a 1.206

O Sr. Dr. Amaro Cavalcanti não desconhece que os tres artigos
deste capitulo estão de accórdo com a doutrina do Direito Romano;
mas não póde deixar de salientar que o projecto, nem na Parte Geral
e nem na Especial, cogitou dos grãos da culpa -lata, leve e levissima
- si bem que a theoria da culpa tripartida tenha sido muito com
batida e haja divergencia em determinar os criteríos que devem re
gular o effeito da culpa nas diversas obrigações.

c. c. - VoI. Ir
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De facto, esse critério é difficillimoe para o projecto sem applica
ção, pois que não ha dispositivo algum delle que ligue á maior ou
menor intensidade da culpa determinados eííeitos.

As nossas proprias Ord. nada dispuzeram sobre a culpa levissima.
Reconhecem apenas a culpa lata, equiparada ao dólo - magna culpa,
dolo comparabitur, dolus est - e a leve.

Propõe o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti os seguintes additivos ao ca
pitulo:

Art. Dá-se culpa, quando o individuo procede sem o
devido cuidado ou negligentemente a respeito da prestação
a que se obrigou.

Art. Entende-se por dólo o acto proposital de prejudi
car a outrem.

Art. Dá-se caso fortuito de força maior, quando a in
execução da obrigação resulta de um acto ou facto necessa
rio, cujos eífeitos lhe foi impossivel impedir.

Art. O devedor também não responde por prejuizos
ou damnos, quando a inexecução da obrigação se der por
acto ou facto do credor, ou quando a mesma se tornar no
todo impossivel.

A inclusão no capitulo dos tres primeiros artigos me parece de
utilidade, o quarto, em meu modo de pensar, é dispensavel, uma vez
que o art. 1.20B não admitteresponsabilidade sem culpa, e esta exige
prova.

Propõe ainda o mesmo senhor, que á 3a alinea do art. 1.20B se
accrescentem estas palavras (C ou por dólo ».

Não as acho necessarias ; quem responde por culpa, responde
forçosamente por dólo ; sendo ainda de notar que esse mesmo artigo
responsabilisa por dólo até a parte que não colhe proveitos da
obrigação.

Está patente que os contrahentes, a que se refere a alínea, res
pondem por dólo, desde que respondem por culpa.

\

CAPITULO XIV

DAS PERDAS E DAMNOS

Arts. 1.201 a 1.210

A doutrina não soífreu contradições, corresponde á dos outros
codigos e está bem articulada.

•

•

•
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CAPITULO XV

DOS JUROS LEGAES

Ar~. 1.211 e 1.212

Entra em duvida o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti si, dado valor
pecuniario a qualquer prestação, tem o credor direito aos juros
da móra.

A duvida foi levantada em seu espirito pela summaria redacção
do art. 1.209, que não é supprivel pelo disposto para caso especial
pelo art. 1.833.

Entretanto, pende para a affirmativa, no que o acompanho, por
que me parece claro a tal respeito o art. 'J .209. .

Convertida para valor pecun.ario qualquer prestação, elIa torna-se
obrigação de pagamento em dinheiro.

A matéria referente á capital.zação de juros não está comprehen
dida na parte que me cabe examinar neste parecer.

TITULO II:Ji:

CA.PITULO UNICO

CESSÃO DE CREDITO

Arts. 1.214 a 1.227

Codígos-c- Francez, arts. 1.689 e seguintes - Portu
guez, arts. 785 a 795 - Italiano, arts. 1.538 a 1.548
Allemão, arts. 398 a 413.

O exame da legislação estrangeira dá testemunho favoravel do
acerto com que foi articulada a matéria deste titulo, tão uniformes se
mostram suas dispos.ções com as della ,

Não houve critica a seus preceitos. Apenas o Sr. Dr. Amaro Ca
valcanti manifesta-se duvidoso da s.gnificação que o projecto attribue
á palavra « credito », isto é, si com ella quer expressar unicamente
titulo de divida (instrumento da obrigação), ou todo e qualquer di
reito a prestações, não importa de que especie ,

Para a applicação dos dispositivos do titulo essa duvida não traz
perturbação, porquanto o art. 1.227, ultimo do titulo, a resolve, uma
vez que o faz regular todas as cessões.
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Eis aqui um instituto de conceito vacillante no estado actual do
direito privado (2).

Pelo nosso direito civil, as arrhas não envolvem, necessariamente,
a obrigação de concluir o contracto : - São apenas o penhor do fu
turo cumprimento da. obrigação contrahida (3). Os contrahentes podem
arrepender-se, e, nesta hypothese, si quem se arrepende é quem as
dá, pede-as; si é quem as recebe, é obrigado a repol-as em dobro
(Ord. L. 4, tit. 2, § 1~).

No caso de importarem ellas em principio de pagamento não é
mais licito o arrependimento (cit. ord., § 3°).

Pelo art. 218 do Codigo Commercial :
« O dinheiro adeantado antes da entrega da cousa ven

dida, entende-se ter sido por conta do preço principal e para
maior firmeza da compra, e nunca como condição suspen
siva da conclusão do contracto » •••

O Dr. Clovis Bevilaqua, no Direito das Obrigações, accentúa bem
o facto de ser excepcional no direito civil o que é regra principal na
legislação mercantil (4); e no seu projecto, dá ás arrhas o mesmo
conceito que teem no direito commercial : ellas asseguram desde logo
a firmeza do contracto,

Deixou, entretanto, ás partes, a liberdade de estipularem que,
apesar de dadas as arrhas, seja permittido o arrependimento, e man
teve, para esse caso, os mesmos dispositivos por que já nos re
giamos.

A Commissão Revisora não discordou da doutrina do projecto pri-
mitivo : fez somente modificacões de redaccão. .

Os arts. '1.248, 1.249 e 1.250 referem-se a estipulações em favor
de terceiro. São, mutatis mútarulis, as mesmas disposições do pro
jecto Clovis.

Os vicios redhibitorios podem existir em diversas especies de con
tractos - compra e venda, troca, dação em pagamentos e outros (5)
- e foi por esta razão que o autor do projecto constituiu um capitulo
especial com os principios geraes que devem dar logar ás acções que
nelles se fundam, divergindo assim das legislações que os incluem no
capitulo relativo á compra e venda.

Nos arts. 1.251 a 1.256, que delles se occupam, está consi
gnada, com pequenas variantes, a mesma doutrina das leis vigentes.

(2) Clovis - Direito das Obrigações - Pag , 83.
(3) Coelho da Rocha - Direito Civil - Pag. 58:>.
(4) Clovis-Direito das Obrigações - Pago l:S3.
(5) T. de Freitas - Consolidação - Art. :>:>9 e Clovis - Direito das Obri

gações - Pag, 203.
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A reducção dos prasos, constante do art. 1.256, mereceu os
applausos do Dr. Duarte de Azevedo e da Commissão Revisora, que
a conservou.

•

Em relação á evicção, póde-se dizer o mesmo que sobre os
v.cios redhibitorios ; ella pôde dar-se em outros contractos que não
exclusivamente o de compra e venda.

Conveniente, é, portanto, approvar o que fez o projecto, tra
tando della em capitulo especial, sem afastar-se das idéas geralmente
acceitas, entre nós, relativamente a esse instituto.

Os arts. 1.268 a 1.3'10 dispõem sobre o contracto de compra e
venda e algumas clausulas que lhe podem ser adjectivas : - retro
venda, venda a contento, perempção ou preferencia, pacto de melhor
comprador e pacto commissorío. •

A materia , já bem regulada pelo nosso direito, não dá margem a
grandes innovações,

Em geral, o que ahi se encontra já existe nas nossas leis ou nas
tentativas mallogradas que outros jurisconsultos teem feito para a
sua consolidação.

Poucas são as novidades.
-Ha uma disposição do projecto, a do art. 1.729, que foi cen-'

surada pela Commissão que, por parte da Faculdade Livre de Direito
desta cidade, interpoz.sobre elle parecer.

Diz esse artigo:
Ospaes não podem comprar, nem mesmo em, hasta pu

btica,por si ou porinterpostapessoa, os bens dos filhos sob o
patrio poder.

Lê-se no parecer :

. «Presentemente o que os paes não podem fazer é vender
a seus filhos, sem que os outros descendentes consintam ex
pressamente na venda. Para que prohibir a compra, ainda
mesmo em basta publica, dosbens dos filhossob o patrio poder?

Desde que ha concurrencía e a hasta não póde ter ..
logar sem a intervenção judicial, a disposição do artigo não
tem razão de ser. E antes, a faculdade concedida ao pae de
comprar os bens dos filhos evitará muitas vezes sahir do
patrimonio familiar bens que tenham valor de affeição.»

Não ha duvida que tem grande peso esta consideração; mas, a
ser permittido aos paes comprarem em hasta publica os bens dos
filhos, simplesmente porque a hasta publica, pela intervenção judi
cial, evitará a lesão, os vicies da compra e os prejuízos de terceiros,
devia-se, logicamente, admittir que os tutores, curadores, etc., tíves-

.sem tambcm capacidade para adquirir bens pertencentes. aos seus tu-
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telados, curatelados, etc. Si a hasta publica é garantia bastante em um
caso, deve ser em todos.

- O art. 1.282, que prohibe aos advogados e solicitadores a
acquisição de bens e direitos que até um anno antes tenham sido
objecto de litígio, em que uns e outros intervieram por sua profissão
ou em razão della, foi também mal visto pela Commissão da Faculdade
Livre de Díreito.. I .

Deve, apesar disto, ser mantido: é uma disposição justa. Não
fere a honorabilidade da profissão de advogado, como pensa a mesma
Commíssão.

O que é necessário em relação a este e outros artigos, como os de
ns. 1.273, 1.282, etc., é dar-lhes uma fórma simples, clara e precisa,

. como fez, por exemplo, o douto conselheiro Coelho Rodrigues. E isto
poderá ser feito pelo relator geral, quando tiver de redigir o vencido
NO seio da Commissão dos vinte e um.

Em alguns pontos, o projecto díffere do primitivo.
Por exemplo: no art. 1.286, onde estabelece que:

não podem comprar nem vender reciprocamente osconjuges,
exceptoachando-se judicialmente separados de pessoas e bens.

Esta disposição é, com pequenas modificações, a do art. 598 do
projecto Coelho Rodrigues.

A Commissão Revisora, inspirando-se nos codígos francez e por
tuguez, accrescentou um paragrapho á mesma disposição:

Não será, comtudo, havida como venda prohibida entre
casados a cessãoou dação em pagamento, feita pelo conjuqe
devedor ao outro conjuçe por divida anterior ao casamento.

O projecto Clovis, nesta parte, exclue os conjuges do numero dos
que não podem comprar ou vender.

Outro ponto em que a Commissão Revisora alterou-o projecto pri
mitivo: o art. 1.289 estabelece que, nos contractos em que houver a
clausula de retrovenda, o prazo para o resgate não póde exceder de
tres annos. E' o mesmo prazo do Codigo argentino. O projecto Clovis
estava de accôrdo com os códigos francez, italiano e hollandez, ele
vando-o a cinco annos.

Não ha distincção, nem no projecto, nem no trabalho do DI'. Clovis
sobre a retrovenda em relação aos moveis e immoveis, como fez o
'DI'. Coelho Rodrigues (art. 649).

Relativamente ao pactum displicentus (venda a contento) o pro
jecto, acompanhando o Cocligo argentino, não fixa prazo.

Orprojecto Clovis não trata do pacto commíssorio, isto é, clausula
que consiste no ajuste de que fique a venda desfeita, si o comprador
não pagar até certo dia (6).

(6) Coelho da Rocha - Direito Civil - § 821.
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A Commissão Revisora firmou regras sobre elle, Manteve a dou
trina da Ord . L. 4°, tit. 5°, § 2°, no art. 1.309; e accrescentou, sob o
n. 1 310 e paragrapho, um artigo estabelecendo o disposto no Codigo
Civil Francez. .

Comose vê, estas e outras divergencias, que se notam no trabalho
da Commissão não autorizam a apresentação de emendas, que emba
raçariam a discussão do projecto.

Os arts. '1.311 a '1.319 occupam-se da lesão.
Não ha unidade de vistas, accôrdo de idéas nos codigos e entre

outros jurisconsultos sobre a rescisão dos contractos por lesão.
Fundando-a na equidade - humanum est- os romanos acceita

raro-na em sua legislação. E della foi que passou para outras codificações.
Hoje a opinião inclina-se a deixar de lado essa causa da instabili

dade dos contractos : ella entrega á incerteza a propriedade, origi
nando larga fonte de litígios.

Os codigos mais modernos, como o portuguez, o argentino, o hes
panhol, o federal suisso, das obrigações, dão-nos a expressão da ten
dencia actual da [urisprudencia, que é pôr de parte as rescisões por
lesões, o que já fôra feito pelos codigos commerciaes, que, em geral,
aboliram esses privilegios nocivos á marcha célere e á segurança das
transacções mercantis (7).

O Dr. Coelho Rodrigues, em .seu projecto, admittiu a acção res
cisoria por lesão apenas em beneficio do vendedor e, mesmo assim,
restringiu as condições, o prazo c os meios de prova.

O DI'. Clovis preferiu não consignar disposições a respeito desse
instituto.

A Commissão Revisora, modificando o projecto primitivo, estatuiu a
rescisão por lesão, não como fez o DI'.CoelhoRodrigues, mas ampliando-a.
também ao comprador, de conforruidade com a legislação vigente.

Não parece que existam vantagens na adopção dos arts. 1.311. a
1.319. ElIes devem ser supprimidos, como opina o Dr. Adherbal de
Carvalho (8).

E' ocioso recorrer á lesão quando ha erro, dólo ou fraude
e, não havendo nenhum desses vicias, é injustificavel esse
recurso (9).

Os arts. 1.320, 1.321, 1.322 e 1 .323 referem-se a vendas alea
torias : são disposições que não existiam no projecto primitivo.

O art. 1 . 324 foi alterado no seu n. 2.

(7) Clovis- Direitos das Obrigações - Pago 202.
(8) Dim'io do Congresso, de 6 de agosto de i90L
(9) Clovis-Direito das Obrigações-Pago i99.

•

•
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A modificação da Commissão Revisora não está em desaccõrdo com
o art. 1.218.

Póde ser approvada.

Em conclusão:
Considerando que, em materia de direito civil, não temos a sim

plicidade, a clareza: e a segurança que, nesta ordem de idéas, são
vantagens que a todas superam, temos, pelo contrario, a duvida, a
confusão, a anarchia, que facilita a subtíleza das interpretações cavi
losas e escóra a fraqueza das decisões vacillantes (10) ;

Considerando que desde muito está amadurecida e assentada no
Brasil a idéa da codificacão do nosso direito civil, idéa ainda mais
necessariamente sentida eurgentemente reclamada, depois do novo
regimen politico consagrado na Constituição de 24 de Fevereiro, o qual,
creando novas relações jurídicas e influindo nas existentes, desman
tellou profundamente aquelle, de modo que « sem temeridade é licito
aflirmar a incerteza do direito vigente, podendo sem esaggero collo
car-se ao lado de cada regra de direito um ponto de interrogação » (11);

Considerando que o projecto do Codigo Civil Brasileiro, elaborado
por incumbencia do Governo, pelo egregio professor Dr. Clovis Bevi
laqua, revisto por uma Commissão especial de jurisconsultos e pelo
mesmo Governo apresentado ao esclarecido exame do Congresso Fe
deral, traduz os sentimentos e corresponde ás necessidades sociaes no
actual momento historico, á luz dos princípios da sciencía, e de modo
que, sem esquecer as tradições ethnicas do nosso passado, attende ás
novas exigencias da vida, reconhecidas, depuradas e encaminhadas
pela doutrina, sem comtudo procurar asphyxiar a natural expansão
da que deve desenvolver-se sob a feição do novo regimen ('12);

Considerando que a capacidade do autor do projecto e a compe
tencia dos mestres eminentes que o reviram são uma garantia de
que e11e, embora possa ser passível de censuras, em alguns pontos, é
um trabalho consciencioso e acceitavel ;

Considerando que sobre elle foram ouvidos, por deliberação da Ca
mara, os governos estaduaes, magistrados, congregações de faculdades
jurídicas, advogados, todos, emfím, que podiam trazer-lhe o concurso
de seus talentos, a lição de sua experiencia, o íructo de seus estudos;

Considerando que não convém, salvo casos excepcionaes, diffi
cultar a sua approvação, com a apresentação de emendas que, nem
sempre, obedecerão a UIDa systematisação lógica, de que não póde
prescindir uma lei dessa natureza;

(10) Epitacio Pessoa-ExposiçãO ao Presidente da Repnblica.
(11) Parecer do Superior Tribunal do Rio Grande do Norte.
(12) Parecer do Superior Tribunal do Rio Grande do Norte.
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Considerando, finalmente, que o facto de não ter sido apresentada
nenhuma emenda ou additivo á parte do projecto a que se refere o
parecer, indica estar ella em condições de merecer o assentimento da
Camara ;

Pensa a Commissão que deve ser approvada a parte do código
relativa aos contractos, a saber, dos arts. 1.228 a 1.324, com as se
guintes modificações :

,1 a, depois do art. 1.238, restabeleçam-se os arts. 1.225, 1.226
e 1.227; .

2a, supprimam-se os arts. 1.311 a 1.319.
Sala das Commissões, 14 de setembro de 190'1.- Tacares deLyra,

relator. . .

•

. ..
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XI
Relatoria de Sr. Weixeira de Sá.

Livro 30 I direitos ele.s obrigações; tit. 5°, c1iffel'entes especies de contrect-es;
ce.p. 5°, ds dOllÇá-e

(Arts. i. 325 - i .48i)

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Definições não conveem a formulas legislativas, porém, desde o
mais antigo codigo, em que se tomou a rota de compilar o direito
romano, (indub.tavelmente a razão escripta) , aos subsequentes, se ha
observado, a flux, osystema de trasladar para elIes as definições
extrahidas das Institutas, que constituíam a parte elementar e didactica
daquelle direito, dando-se a essas definições a fôrma de preceitos le-
gislativos. .

O illustre autor do projecto, competentissimo para o desempenho
da ardua e gloriosa tarefa confiada ao seu vasto talento e erudição,
podia ter se afastado dessa estrada coimbrã , Não lh'o consentia, talvez,
a pressa que em trabalho de tamanho tomo as circumstancias lhe
impunham, não podendo dar largas ao seu engenho, visto que o
Ministro, que então servia a pasta da Justiça, de algum modo o
prendia a cingir-se a estudos e ensaios anteriores - comtanto que
(como disse):

« A Nação não mais anceiasse por ver reflectida na
esphera do direito privado a expressão nítida e vigorosa de
sua unidade politica, e por sentir no domínio jurídico a força
cohesiva que do Codigo C;vJ havia de promanar, como base
dos codigos processuaes dos Estados.»

Art. 1.323 - Considera se doação o acto entre vivos pelo qual
uma pessoa, por liberalidade, transfere de seu patrimonio uma cousa
para com ella auqmentar o de outra, que concorda em acceital-o.

- DOAÇÃO ACTO. Sabe-se porque vem esta expressão no art. 894
do codigo civil francez: estava na primitiva redacção a palavra con
tracto, mas impugnou-a o primeiro consul (refere Lacantinerie, Tra
tado de Direito Civil), observando que o contracto su ppõe obrigações
mutuas entre os contractantes, Não houve quem lhe replicasse que a
doação é contracto unilateral. Já havia então o calar e obedecer, com
a differença que vinha do prestigio de um grande genio, e fez-se a
substituição - de contracto por acto.
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ENTRE-VIVOS. Mas, se pelo projeeto foram relegadas para as
disposições de ultima vontade de outras doações, causa mortis
(art. t. 328), e assim deixarão de ser contractos, com excepção de uma,
a que é feita por motivo de casamento e esta veiu a ser classificada
entre as antenupcias-Pade Especial, liv. 10

, tit. 3°, capo 6°; se
foi naturalizada como entre vivos a condicional-de reverter a cousa
doada para o doador se o doado morrer antes delle (art. i .333),
não atino com a razão de se chamar ainda as doacõesactos entre vivos.

- PELO QUAL (acto entre vivos) UMA PESSOA POR LIBERALIDADE
TRANSFERE DE SEU PATRIj\fO~'10 UMA COUSA PARA COM ELLA AUGlIfENTAR o
DE OUTRA, QUE CONCORDA EM ACCElTAL-A.

Para auqmentar o patrimonio do doado, - dahi a duvida, se
pode haver doação no caso em que o doado não tenha patrimonio a
augmentar-se é um desherdado ; mas, certamente não foi isto que
o projecto quiz significar, sim que o doador com a doação desfalca o
seu patrimonio, se despoja de uma parte delle para fazel-a pertencer
ao doado, tenha este ou não patrimonio . Como está, porém, a defi
nição, não ha duvida; vae além do definido,- diz que a doação di
minue um património e tem de augmentar outro.

Oprojecto primitivo dizia: E' doação o acto entre vivos em 'vir
tude do qual uma pessoa gratuitamente desloca de seu patrimonio
uma vantagem, para com ella auqmentar o de outra, que concorda
em acceital-a:

Esta definição não estava em termos de ficar, mas, a da Com
missão Revisora não foi melhor; e eu não sei se a que vou apresentar
preenche bem a noção elo contracto.

Em todo o caso corre-me o dever de apresental-a.
Art. 'i. 323. Considera-se doação o contracto em que uma pessoa

transfere por liberalidade a outra bens ou vantagens, que alheia de
seu patrimonio e que esta acceita e adquire.

Penso que estão enfaixados nesta summula os carecteres distin
ctivos da doação - a liberalidade - a transferencia da cousa doada,
segundo a regra donner et retenir ne uaut-:-- a acquisição immediata
e irretractavel da cousa doada eis que se dá acceitação.

Art. '1.335. Em vez de premorrendo o donatarlo, diga-sé como
está no projecto primitivo voltem, (em vez de voltarem) se o doador
[allecer antes delle.

Art. 1:341. Em vez de acto da doação, diga-se contracto da
doação.

SECÇÃO II

TIEVOGAÇÃO DA DOAÇÃO

Substitua-se esta secção pela do projecto primitivo, accrescen
tando-se entre os casos de ingratidão o attentado contra os bens do

•
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doador, segundo o direito vigente. Ord. liv. 4°, Tit. 62, § 3° - se lhe
machinou grave prejuizo ainda que não o levasse a elfeito.

Razões porque nesta parte prefiro o projecto primitivo.
O projecto revisto desgarrou do methodo daquelle, observado na

secção antecedente, e, aliás, acceito pela Commissão Revisora.
Naquella secção estavam no projecto primitivo exarados todos os

principios e regras sobre as diversas modalidades da doação, decla
rando-se que fóra dahi, o contracto seria irrito e nul1o. E para esta
secção que se inscreve Da revogação da doação, o autor do projecto
reservou os casos propriamente de revogação, no sentido stricto ; isto
é, os de excepção á irretractabilidade do contracto - ingratidão do
donatario, inexecução dos encargos impostos á doação.

A Commissão Revisora, porém, não esteve por isto, e levou o
direito revogatorio de foz em fóra, até aos casos communs de nullidade
do contracto: -A doação é recoqacel, além dos casos em que o é
qualquer contracto .

E dahi, incluiu entre esses casos o da inofficiosidade da doação, o
qual ella mesma tinha deixado previsto como de nullidade na secção
antecedente, art. '1.337: - E' tambem nulla a doação na parte em
que exceder á porção de que o doador poderia dispôr por testamento
no momento da doação.

E não sei porque não fez o mesmo a respeito dos demais casos de
nullidade das doações também já alli previstos, por exemplo, a doação
.de todos os bens do doador, art. 1.336, e a do conjuge adultero a seu
cumplice, art. 1.338.

Agora o caso revogatorio que ella accrescentou:
Art. 1343. A superoeniencia de lilhos lequimos ou daquelles

a quem competir legitima annulla de pleno direito a doação, se o
doador ao tempo del/a não tinha algum filho ou descendente.

Art. 1.344. Revogada por essa causa a doação, os bens doados re
vertem liores de encargo e com os fructos desde o nascimento dos filhos.

Vamos a saber de onde veio esta cousa de revogação. Dizem os
tratadistas que de uma lei romana, que a estabelecia em relação a um
caso particular, o de doação de patrono a liberto; que os antigos par
lamentos francezes estenderam essa lei a todas as doações; porém,
quando se tratou de elaborar o codigo francez, o projecto do titulo das
doações continha artigo em sentido contrario, nestes termos:

« A superveniencia de filhos não operará mais a revo
gação das doações mas somente a sua reducção á porção
disponivel . »

A Commissão encarregada desta parte do projecto, diz. Lacanti
nerie, pensava com Vinmius: que não podia haver maior absurdo
(quo nilâl absurdus dici potest) do que suspender sobre a cabeça de
um donatario e de terceiros semelhante causa de revogação. Mas foi
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vencida - e tinha de seu lado a opinião da secção de legislação do
Conselho de Estado; - Cambacêres, que era segundo consul, fez com
que fosse mantido o antigo direito.

Eis a histeria dos arts. 960 a 966 do código francez .
Vê-se desse historico que o dito codigo não tem na questão senão

a autoridade de codigo ou, aliás, a opinião de Cambacêres; mas,
é preciso indagar se elle, além da autoridade de código, tem a da
razão, tanto mais porque se trata de fazer uma innovação ao nosso
direito.

Porque entre nós, segundo attesta Teixeira de Freitas, Cons. ,
art. 420, nota 14, a revogação da doação por superveniencia de filhos,
nunca foi reconhecida com assento em lei. E codigo por código, temos
o argentino, que não a admittiu sinão no caso de estipulação expressa,
art. 1.868; e igualmente o chileno, que dispõe no mesmo sentido,
art. 1.424.

E demais, o principio não encontra apoio em consideração al
guma. Nem sei como a Commissão Revisora o acceitou . A. revogaçãs
das doações por superveniencia de filhos e daquelles a quem competir
legitima (logo, também os adoptivos) em primeiro logar é um embaraço
á. circulação dos bens, que, nesse caso, hão de ser arrancados do poder
de quem os tiver. Mas quem os adquirirá a titulo oneroso na duvida
de um dia lhe serem retomados e de os restituir sem esperança de 1'e
sarcimento ou evicção? Dir-se-ha : o principio assenta. no res
peito que se deve á partenidade. Esta razão não é mais procedente que
a primeira. Porque o doador podia ter sido pae antes de fazer a
doação. - Pois, então, será pelo interesse dos filhos? ., Mas o pae,
depois de rehaver os bens, póde dispór delles a seu talante, e que não
disponha, se o filho depois da revogação vier a fallecer, quem lucrará
com a revogação será o pae, prejudicando talvez a terceiros, victimas
de sua boa fé.

Emfim, sejam quaes forem os motivos dessa injuncção contra a
permanencia das doações, são muito mais para attender os damnos,
que ella póde occasionar, não tanto ao doado, mas a terceiros. E accresce
o mal social, que ella traz, da multiplicação dos litígios pelas evicções
e a consequente insegurança das transacções. Se isso afinal Iór ada
ptado, será necessario, indispensavelmente, a creação de um registro
especial para doações de doadores sem filhos.

O projecto primittivo consagrou o justo meio de acautelar o inte- ..
resse dos filhos: basta a dispos.ção de que, em caso algum as doações
excedam a porção de que o doador possa disporpor testamento, no
momento de as jazer.

E eis ahi porque entendo que se deve restabelecer aqui a secção
do mesmo projecto ,
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CAPITULO 6°- DA LOCAÇÃO

SECÇÃO la

LOCAÇÃO DE COUSAS

A Disposições geraes

Na locação - dizia o projecto primitivo - uma das partes se obriga
a ceder durante um tempo determinado ou não o uso e gozo, etc. A
Commissão emendou, achou melhor dizer: em vez do tempo deter
minado ou não -, durante certo tempo; e fechou o artigo com esta
alinea, - A locacão de immooeis chama-se tambem arrendamento,
Prefiro o projecto primitivo: durante certo tempo é expressão inde
finida, não quer dizer tambem tempo determinado, como se fosse
antepondo o substantivo tempo certo; em ambas as accepçõesé que
não póde ser tomada. Além disto, a referida alinea é inclassíficavel :
quer dizer que o Codigo não revoga o nome de arrendamento, dá esse
aviso, adverte para evitar as duvidas - a locação de immooeis cha
ma-se tambem arrendamento,

Substitua-se, portanto, este art. 1.3B2,pelo do projecto primittivo.

Ar1. '1.362. Si durante a locação /ôr alienada a causa, não
fica o adquirente obrigado a respeitar o contracto de arrendarnento
se a isto não se comprometteu, ..

Paragrapho unico, Nos arrendamentos, porém, de immoueis, o
novo adquirente não póde despedi?' o locatario sem observa?' osprazos
prescriptos no art. 1.376.

E' o direito que nos rege - a extincção de locação desde que °
bem locado é transferido por venda, Ord. lív , 4, tit , 9°. Mas é um
romanísmo, que não deve ser mantido no nosso Codigo.

Vem elle da distincção que os romanos faziam do jus in re e 'jus .
ad rem y' dahi nasceu a L. 9, Cod , locat. emptorem çuidem fundi
necesse non est stare colono, cui prior dominus locavit: nisi ea lege
emito

Era que pela compra, aquelle que a fazia adquiria o jus in re e
pela tradição da cousa comprada, ficava investido do direito de appre-

. hendel-a, consequentemente no de despejar o inquilino rendeiro, ou
detentor, fossem quaes fossem as obrigações contrahídas pelo vendedor
a respeito da cousa, salvo condição, havida no contracto, em que se
tivesse estipulado que o comprador era obrigado a manter a locação
ou indemnisar o inquilino.

Mas note-se que, posteriormente, já os romanos não levavam mais
em conta o jus in re .nas vendas feitas pelo Fisco, onde o comprador
era obrigado a respeitar o rendeiro. L. ult. de [ur, fisco

C. c. - 1'01. II 61
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o codígo francez repudiou este romanismo, mas foi incoherente :
dispoz que a venda não acaba com o arrendamento, mas deu esse effeito
á transmissão por successão singular ou universal.

A este respeito, diz Teixeira de Freitas, Introducçâo da Consoli
dação, que muitos jurisconsultos, como Deloincourt, Toullier, Duran
ton, Proudhon e Deoerqier, sustentaram que a locação só confere um
direito pessoal; o sabio Troplonq, porém (accrescentou elle), os refu
tou tão vigorosamente que nada deixou a desejar (Louage n. 491).

Em apoio do código francez, refere o sabio autor da Consolida
ção: em Genebra, no-projecto de lei relativo á acquisição, conserva
ção e publicidade dos direitos reaes sobre immoveis, organisado em
1827, por Giron, Rossi e Bellot, foram submettidos os arrendamentos á
inscripção, como direitos restrictivos da propriedade, dizendo a com
missão em sua Exposição de motivos que era a primeira vez que os ar
rendamentos eram collocados entre os direitos reaes.
. E adduz o nosso eminente civilista (Cons. nota 108 introd.) :

que a opinião de que a locação é um direito real vai ganhando ter- •
reno . Cita Marton, Prioil e Hip, tom 1, pag. 51, M lt!. Dalloz Bepert,
tom. 30 vb. Louaqe, que consideram essa realidade entrevista com par-
ticular mais ou menos anormal, mas que não póde ser desconhecida.
Faz vêr tamhem que a lei hypothecaria da Bélgica manda registrar os
arrendamentos de mais de nove annos ou contendo ao menos a quitação
de tres annos de renda, e a franceza os de mais de dezoito annos. Sem
embargo, porém, diz elle - continúa em sua opinião de que a locação só
confere um direito pessoal: mas abandona a L. emptorem. e a Ord.liv. 4,
tit. 9, por não admittir que o adquirente possa despejar o locatario ,

Quer o registro da locação, porque deste modo o adquirente ficará
constituído em má fé e não poderá ser attendido em Juizo.

No terreno dos princípios, o arrendamento de prazo certo não póde
deixar de ser considerado um onus real. E' uma propriedade imper
feita ou, na phrase de Goyena, uma segunda propriedade - proaima
est emptioni et venditioni. D. loco Demolombe, tom 9., n. 475, pagina
377 diz:

« O numero dos direitos reaes é obra do Direito positivo,
sobre a qual o tempo, os costumes, o genio particular dos
diíferentes povos, o estado mais ou menos avançado da civi-
lisação e sobretudo a forma da organização política e social .-
exercem a mais profunda influencia. »

E não temos nós no legado de prestações ou alimentos, expressa
mente consignado no immovel, um onus real? Decreto n. 169 A, de
19 de janeiro de 1890, art. 6° - Teixeira de Freitas, Cons. art. 236.

E, porventura, esse legado não confere mero direito pessoal?
Quem compra uma cousa não póde ter nella mais direito do que

tinha o vendedor.
Não se justifica o regimen da Ord, liv. 4°, tit. 9°; convem abolil-o,
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Os Codigos chileno, argentino e portuguez expurgaram-se desse
prejudicial romanismo; prejudicial, porque resulta delle a incerteza
das convenções e de seus resultados, vindo, além disso, a ser uma das
tvrannias do capital sobre o trabalho, .
" Aquelle que toma de arrendamento a prazo certo uma propriedade,

contando com os fructos que delIa póde tirar por todo o tempo do ajuste,
que funda ahi as esperanças de sua actívidade, do seu bem estar, que
faz despesas de installação, de melhoramentos e de conservação, não
póde ser abandonado pela lei a tudo perder por facto muitas vezes
oriundo do capricho, da inveja e do adio da parte do senhorio.

O direito de indemnisação do rendeiro é um sarcasmo; porque
nem sempre poderá ser efficaz, além de fundar-se na confissão da
propria lei de ter sido a causadora do damno.

Por outro lado, é a permanencía dos arrendamentos suffragada
por considerações de ordem economica; pois tanto monta promover
o incremento da producção e da riqueza, quanto proporcionar á in
dustria e ao trabalho uma situação livre de incertezas e esperanças
mallogradas.

Substitua-se, pois, o art. -1.362 pelo seguinte:
Se durante a locação a prazo determinado fôr alienada a causa

ou transmittida por herança ou legado, ficará o adquirente em um e
outro caso obrigado a respeitar o contracto.

Paragrapho unico , .ti locação por tempo determinado não se
extingue por morte do locatario passando o contractoaseus herdeiros,

Supprima-se o art. 1.363.
Aqui o projecto inverteu os termos da incoherencia em que in-

cidiu o cocligo civil francez.· . .
Este faz subsistente a locação no caso de alienação da cousa, e .

não por transmissão hereditaria a titulo universal ou singular; o Pro
jecto dispõe que o contracto no primeiro caso fica extincto, mas no
segundo fica subsistente.

Art. 1.364. Se o locatario deixa de pagar o aluguel na época
do vencimento, o locadorpoderá assiqnar-lhe um prazopal'a opaga
mento, declarando que cessará de pleno direito a locação se, decor
rido o tempo marcado, o pagamento não se eftectuar.

Faculta-se ao locador que - poderá assignar um prazo ao loca
tario remisso no pagamento do aluguel, declarando a este que, se o não
fizer dentro do mesmo prazo, cessará de pleno direito a locação.

Mas como se opera, como se ha de entender essa cessação de pleno
direito de locação? Pela simples declaração do locador como juiz em
causa propria ? Ninguem será sentenciado, diz a Constituição, senão
pela autoridade competente e na forma por ella regulada. Essa decla-'
ração terá apenas o effeito de normalizar o direito do locador para des
pedir o locatário pela rescisão da locação? Não é explícita: e nesse'
caso seria melhor adaptar o seguinte dispositivo:
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Provado p01' qualquer meio que o locatario deixou de pagar o
. aluguel vencido, depois ~e Ge1:to pl'az~que para. esse fim lhe foi as
siçnado pelo locador, nao sera auerulido em Jzuzo para oppôr-se á
rescisão do contracto e a restituir incontinente a cousa locada.

Art. 1.365. (Trata-se do direito de retenção por bemfeitorias ns
cesssarias, ou uteis, tendo-as consentido o locador .')

Accrescente-se: se não estiver em mora do aluguel.

B) - Locação de predios

Não é acceitavel a redaccão do art. 1.368 com a alteracão da se
gunda parte do art. 1.346 d'o projecto primitivo. Neste sé dizia...
presumem-se fraudulentos os recibos de pagamentos adiantados feitos
por elle (sublocatario) ao sublocador, se não constarem de instru-
mento publico anterior á execução. A emenda da Commissão : presu- •
mem-se [raudulentos todos os recibos de paqamentos adeantados, a
menos que não constem, de escriptos com data aiuhenticada e certa.
(A menos que -loco conj. - salvo se; a não ser que; á moins que ne
é lá no francez.)

Notificada a acção ao sublocatario para responder pela importan
cia que subsidiariamente deva ao locador, a disposição emendada não
vedava que se fizesse aprova de pagamentos adeantados por meio
de recibos com data authenticada e certa, declarando o sublocatario
na occasiâo (o que se deve entender na occasião de ser a notificação
accusada) que fez taes pagamentos; mas que se não o declarasse, só
podia proval-o, antes da execução, por instrumento publico.

A Commissão cortou essa garantia, admittindo que em todo o caso
a prova se faça por meio de recibos, porém com data authenticada e
certa.

Assim, o meu parecer é que se conserve o texto do art. 1.346 do
projecto primitivo.

Art. 1.375. (Em que se trata da responsabilidade do locatario
pelo íncendio).

Muito debatido tem sido este assumpto pelo rigor que lhe consa
grou a jurisprudencia franceza mesmo na, lei de 5 de janeiro de 1883.

Desde o projecto do Codigo Civil, as mais vivas criticas se levan
taram contra a derogação do direito commum em se obrigar o loca
tario sem seu consentimento a responder por casos fortuitos.

Alguns codigos, como o da Louisiania, de Vaud, da Republica Ar
gentina, se afastaram desse rigor, dispondo que o incendio seja consi
derado caso fortuito até que o locador ou o prejudicado prove ter havido
·culpa por parte do locatario ou sublocatario, seus agentes, dependentes,
cessionaríos, commanditarios e hospedes. Entretanto, o projecto pri
mitivo acceitou a jurisprudencia franceza, da presumpcão legal con
dicional de culpa por parte do locatario: - A responsabilidade do
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locataria comprehende o caso de incendio, salvo etc. Fez bem a Com
missão em additar no paragrapho unico deste artigo a extensão e as
condições da responsabilidade, na fôrma das modificações ao codigo
civil francez pela supracitada lei.

C) Disposição especial aos predios urbanos

Com razão o Projecto, de accôrdo com o primitivo, dispõe sómenta
que o tempo da locação se regule conforme os usos locaes, deixando
o mais ao costume, relativo ás grandes e pequenas cidades.

D) Disposições especiaes aos predios rusticos

Art. 1.378. Predios rusticos não são sómente os da lavoura ou
de cultura; entram igualmente nessa classificação outros de differentes
misteres agricolas, por exemplo, as pedreiras, as olarias e terrenos an
nexos, as extracções de argilla, de arêas, assim como os de carbonatos
calcareos.

. Se assim é, em vez de - O locatorio do predio rustico deve cul
tival-o segundo o costume do loqar e de modo ... diga-se: O locatario
do predio rustico deve aprooeital-o conforme o mister a que é desti-
nado e o costume do lagar, de modo etc. .

Art. 1.379. Depois de uma colheita, accresente-se: - ou, não
sendo o predio de lavoura, por um anno.

Art. 1.381. Anteponham-se as palavras - Em predio de lavoura
e em vez de caso insoluo, diga-se - caso fortuito.

CASOS FORTUITOS. Disse o projecto primitivo: - entender-se-hão
como taes os ordinarios de chuvas, saraioa ou geada, mas não os
eatraordinarios de inundações, guerras ou incendios, casual ou pro
positalmente ateados por pessoas estranhas.

Diz o projecto da Commissão, art. 1.384 e paragraphos: - Não
se comprehendem nestes casos (fortuitos) os ordinarios de chuva, sa
raiua ou geada, mas só os eairaordinarios de inundação, guerra ou
incendio casual ou propositalmente ateado por pessoas estranhas.

A disposição do projecto primitivo attende a que a renuncia aos
casos fortuitos seja explícita nos contractos, si só os ordinarios ou até
extraordinarios; porque diz o artigo: - Si elle (o locatario) toma?' a si
somente os casos fortuitos, entender-se-hâo, etc. Donde se segue que o
locatario póde tomar a si declaradamente os extraordinarios de inun
dações, guerras ou incendios. Si a lei tem estabelecido que o contracto
de locacão é o uso e goso de uma cousa, não póde prescrever de de
terminação sua, nesse contracto, factos que podem produzir a privação
do uso e goso da cousa, prejudicando-a, em sua substancia; isto deve
ficar á livre convenção dos estipulantes para que jamais possam ser
induzidos em erro: é a mesma doutrina do Codigo Italiano.

Entendo, pois, que se deve restaurar o art. '1.362 do projccto pri
mitivo.
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SECÇÃO s-
. DA LOCàÇl0 DE SERVIÇOS

SUB-SECÇÃO

DISPOSIÇÕES GERAES

Nesta mate ria divirjo inteiramente do plano que seguiu a Com
missão Revisora, no qual alterou profundamente o projecto primitivo.

O referido projecto consagrou sómente.uma sub-secção, conforme
o seu methodo de divisão, para a locação de serviços em geral. Mas a
Commissão entendeu que o codigo ficava incompleto, defeituoso, havia
de ser severamente criticado, si não tratasse dos serviços domesticos.
Pois, si outros códigos se occuparam desses serviços, o Francez, o
Portuguez, o Hespanhol,· o Chileno 1

Entretanto, o projecto primitivo não adoptou esses exemplos e
alguma razão teve para isso. Pelo que me assiste desde já a autoridade
do seu illustre autor nas considerações que passo a expender.

Com certeza, si elle não pensasse do mesmo modo, não havia de
ter deixado essa lacuna em seu trabalho.

Não ha duvida que a natureza anormal das relações juridicas en
tre amos e criados, o plano desigual para regular direitos e obrigações
de domesticos, a impossibilidade de, em certos casos, applicar-se a essas
relações uma sancção civil e.o interesse local, tão vario que nessas
relações predomina, dão a tal especie um aspecto que repugna a sua
inserção em um codigo civil.

, O Codigo Argentino está, nessas ídéas, dispondo no seu art. 1.624:
« O serviço das pessoas de um e outro sexo, que se en

gajarem para serviço domestico, será julgado pelas orde
nanças municipaes ou policiaes de cada povo.

Serão tambem julgadas por disposições especiaes as
relações entre os artesões e os aprendizes, e as entre mes
tres e discipulos.»

Do mesmo modo pensou o Governo Provisorio (que tinha em seu
seio uma das mais culminantes íntellectualídades brasileiras) e com
a iniciativa do actual Presidente da Republica, então Ministro da Jus
tiça, no decreto n. 213, de 22 de fevereiro de 18~O.

Eis o que continha esse decreto:
« A1't. 1.0 Ficam revogadas as leis de 13 de setembro

de 1830, 11 de outubro de 1837, n. 2.827, de 15 de março
de 1879, e todas as disposições exorbitantes do direito com
mum relatioas aos contractos de locação de serviço agricola.

Art. 2.o Fâra do municipio da Capital Federal aos
poderes de cada uni dos Estados federados pertence exclu
sivamente a competencia para reqular as mutuas relações
entre o locador e o locatario no respectivo territorio,»
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Estou longe de contestar que a matéria da locação de serviços
domésticos tenha feito parte da legislação civil geral; esteve nas Ords.
e depois nas leis geraes de 1830, de 1837 e 1879; porém lettra
morta e attestando, como a planta que definha por não encontrar ter
reno proprio - que os costumes locaes atrophiam as leis feitas longe
deIles.

Proclamou-se a Republica Federativa para que os Estados parti
culares tivessem governo autonomo, provendo ás suas necessidades
em todas as relações locaes, e antes da Constituição já dizia o Governo
Provisório -legislar detalhadamente, peculiarmente sobre locação do
serviço agricola compete aos Estados; como é que agora se inclue no
Codigo Civil a locação de serviços domesticos e excluída a do serviço

.agricola?
Mas porque esta incoherencia? Em que differem as relações ju

rídicas das pessoas que se empregam em um e em outro serviço?
Dir-se-ha que o agrícola deve ter lei especial e que o domestico está
ligado ás necessidades do lar e da familia ; por isso vae para o codigo;
ora, si esta razão serviu para incluir um, não serve para excluir o ou
tro, uma vez que se trata do mesmo direito, só com a differença do
objecto, .

Tem o Congresso, mas isto ninguem contesta, a privativa attri
buição de legislar sobre o direito civil; entretanto, dahi não se segue
que o faça desregradamente, que exerça essa attribuíção de modo
absoluto e despótico, não examinando o assumpto nem a forma por
que deve sobre eIle prover, si por disposição geral ou modal ou em
detalhe; sem tambem attender ao direito politico , com o qual deve
estar sempre de accórdo e parallelo o civil.

Ora, eu já apontei o clarissimo exemplo da Republica Argentina,
de ser aIli o serviço domestico não da alçada do Codigo Civil, mas de
ordenanças municipaes ou policiaes de cada povo; e acaso, o Con
gresso daqueIla Republica teria commettido nisso algum disparate?

E o Código Italiano, ao qual se poderá arguir da mesma lacuna ...
Folgo, portanto, de estar de perfeito accôrdo com o illustre autor

do projecto primitivo, que se circumscraveu a estabelecer disposições
geraes sobre a matéria da locação de serviços, nas quaes compendiou
as essenciaes relações do contracto, seja qual fôr a sua fórma e o seu
objecto. .

. A Commissão Revisora, alterando esse plano e consagrando mais
tres sub-secções particulares para serviços domesticos e immateriaes,
e fornecimentos, encheu-as de disposições casuísticas, algumas até re
dundantes, por exemplo, as dos arts. 1.409, 1.410 e 1.415, que
dizem e repetem a mesma causa, . isto é, que o criado que abandonar
o serviço do amo perde o direito!ao salario vencido, e esta outra
que o criado responde por perdas e damnos que causar ao amo, etc.

Entendido está que retiro do meu parecer estas tres secções
B, C e F do projectu da Commissão e proponho que se restaure a do
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projecto primitivo com as seguintes emendas no sentido de se dar
mais clareza ao texto.

Seja substituido o art. 1.368 do referido projecto, onde se diz:
Si o devedor do serviço se constituir em mora, o devedor tem

direito ao salario pelo serviço não prestado em consequencia da mora,
sem ser obrigado a prestai-o depois.

Deve ser, entretanto, deduzido da importancia a paga?' aquilio
que o devedor deixa?' de gastar por não ter de prestar os serviços de
vidos e o que dolosamente deixou de perceber.

Substitutivo - Si o locador dos serviços se.constituir em mora,
o que se obrigou a prestai-os tem direito ao salario pelo serviço que
nã? continuar a prestar em, consequencia da mora, sem que seja mais
sujeuo ao contracto ; descontando-se, porém, no seu pagamento 
A) o que lhe deveria custar em dispendio o serviço que deixou de
prestar ; B) o calor dos que tivesse ido prestar a outrem.

Art. 1. 375. Em vez de credor, diga-se locador. •
Art. 1.376. Idem.
Art. 1. 383. Idem.
Devo dizer porque rejeito tamhem a sub-secção C - Serviços.

imrnateriaes,
Define-se ahi o que sejam serviços immateriaes ; a saber, aquelles

em que predomina o trabalho intellectual ; noutros artigos se diz, é
permiuido que. .. sejam contractados e pagos na razão do tempo do
trabalho ou do valor da obra ou serviço. " Que tem a lei com isto ?
Que aos que forem contractados ou deverem ser pagos na razão do
tempo são applicaoeis os arts. 1.393 e 1.395 -; disposição inutil.
Que os contracios com escriptores, litteratos e artistas se regcm pelo
disposto no capo XI do respectivo titulo - ; claro está não era pre
ciso dizel-o, Que as disposições relatiuas aos serviços immateriaes
se applicam aos serviços de mandatarios que disso fazem profissão,
ainda quando quem, osprestou seja representante do dono do negocio
como advogados ou procuradoresjudiciaes, quando [unccionarem sem
procuração e cobradores de dividas, pm' porcentaqem ou commissão,
sem mandato do credor. Seja como fór, tudo isso foi previsto como
serviço, em geral. na sub-secção propria. - Finalmente, que ficam
salvas as disposições do Codigo Commercial acerca do mandato e ..
da commissão mercantil.

Saltei a disposição relativa ao arbitramento dos serviços, que de
verem ser pagos em razão do acto, na qual se diz que o arbitra
mento seja feito conforme a importancia dos seroiços, a reputaçâo de

os tiver prestado e as posses de quem os houver recebido, 
avaliação, vistoria ou exames ... é matéria processual.

tem com isso o Codigo Civil.
Voto pela suppressão das sub-secções das letras B e C; passo á

lcttra D.
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D) - Serviço de transporte: e-

O art. 1.528 repete o que disse o anterior (sic) : Os que se
occzpam com o serviço de transporte respondem pela fidelidade de
seus auxiliares ou subordinados e teem, quanto á çuarda e conser
oaçâo das cousas que lhes são confiadas, as mesmas obrigações que
os depositarias. .

Art. 1.428. Os encarreçados de transporte são obrigados não
só pelos objectos que elles proprios receberem, como pelos que forem
recebidos por seus auxiliares ou subordinados, ou que ficarem á
disposição destes nos Ioqares para esse fim destinados.

Este artigo deve ser supprimido por evidentemente superfluo ,
Art. 1.429. Supprímam-se, também, por igual motivo, depois

das palavras {orça maior ou caso fortuito, as finaes - independente
das referidas pessoas, dos seus prepostos e da qualidade e capaci
dade dos meios de transporte.

E) - Da cmpreitada:

Nenhuma observação tenho a fazer

F) - Fornecimentos:

Esta sub-secção é excusada : o projecto primitivo não fez da ma
teria de fornecimentos objecto de particular disposição. E a razão
vem expressa logo no primeiro artigo, em que se diz:

Art. 1.447. São fornecedores os que, mediante certo pl'eço, se
encaT1'ega'i'em de prover a outrem das cousas de que precisa, obri
gando-se este a recebei-as COllIO COllIPRÁDOR ou LOCÁTÁRIO.

G) - Aprendizaqem :

Com razão também o projecto primitivo não tratou especialmente
desse serviço. Não ha aqui uma disposição que não seja desnecessaria :
ou por já estar prevista nas disposições que em geral regulam a
prestação de serviços, ou pela própria natureza desses, e até pela
ordem actual dos factos: por exemplo, que o contracto de aprendi
zagem se resoloe por morte do mestre ou do aprendiz.

Voto ainda pela eliminação desta sub-secção.

CAPITULO YII
DO ElIIPRESTlllIO

SECÇÃO I

COilfilIOD ATO

O primeiro artigo desta secção no projecto primitivo é perfeito,
conciso, locução irreprehensivel, formula exacta do que seja o con-
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-tracto benéfico do commodato -, « o empréstimo gratuito de cousas
infungiveis, prefazendo-se com a tradição do objecto» (pre/az-se
disse o projecto); mas a Commissão não admittiu esta fórmula, em
quanto a mim sem razão. Substituiu-a por esta: « o commodato re
cahe sobre cousas não fungiveis, é gratuito e torna-se perfeito pela
tradição» - Puro desejo de emendar: não podia embicar no prefixo
do infungivel quem usou do verbo premorrer e da locução conjun
ctiva a menos que não.

Acho que se deve conservar o texto do projecto primitivo,
accrescentando-se-lhe o art. 1.470 do da Commissão; aliás não bem
expressivo a respeito do genero das despezas de que deve o commo
dante indernnização ao commodatario, despesas que segundo se deduz
da L. 18, § 2°. D. commod. são as inevitaveis para a conservação
da cousa.

8ECÇAO II

MUTUO

Mais uma vez dou preferencia ao projecto primitivo na matéria
concernente a esta secção. As alterações que faz aqui a Commissão
não me parecem justificaveis ; julgo impertinentes e ociosas as dispo
sições da ia parte do art. 1.473 e seus §§ 1°, 2° e 3°, como as dos
arts. 1.474, 1.475 e 1.476 e as outras emendas.

A obrigação resultante do emprestimo de dinheiro é sempre da
somma declarada por extenso no titulo e em moeda corrente do pais,
ainda que o valor desta haja variado entre a data do contracto e a do
pagamento.

Mas, si já foram estabelecidas no liv. 3°, capo 4° da Parte Geral
as regras sobre a forma e prova dos contractos, sabe fóra do escolio
esta disposição estatuindo que, no mutuo do dinheiro, a quantia seja
declarada por extenso no titulo; emquanto ao mais, ou ella trata de:
estabelecer que o mutuo de dinheiro só deve ser feito em moeda cor
rente do paiz e sempre com o mesmo valor, o que é uma restricção á
liberdade das convenções, ou contém matéria de puro accôrdodas
partes.

Do mesmo genero são as outras disposições accrescentadas pela •
Commissão sobre pontos que só dizem respeito ao interesse dos contra-
ctantes.

Voto, pois, para que se restabeleça a secção do projecto pri
mitivo.

Terminando aqui o exame que me coube instituir sobre o pro
jecto, na parte referente á doação, locação e empréstimo, seja-me
licito, em observação geral, emittir o seguinte conceito: que incon
testavelmente o projecto primitivo se avantajou a todos que o prece
deram pelo systema e pela precisão dos dispositivos ; infelizmente,
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porém, foi encontrar sossobro no seio da Commissão Revisora, onde o
espírito dispersivo do detalhe, das particularidades, das cautelas, das
explicativas, fez delle um produeto hybrido, desarticulado; as matérias
foram postas em desordem, comojá mostrei relativamente á revogação
das doações.

Examinasse a Commissão o projecto e attentasse para o systema
que elle adoptou (que para mim é o seu maior merecimento) de do
minar os casos em clausulas geraes, e, salvo um ou outro ponto de dou
trina, não teria outra cousa a fazer de melhor que aperfeiçoal-o no es
tylo e na redacção ; pois era isto só de que elle carecia.

Mas a Commissão pediu-lhe o manifesto da carga, calculou-lhe a
arqueação e embarcou nelle o que viu em outros codigos, e consignou
á conta do descuido ou esquecimento do seu autor os serviços domes
ticos, os immateriaes, os fornecimentos e a aprendizagem.

EMENDAS

Não tive conhecimento de outras emendas, nas materias que fi
caram.a meu cargo, sinão as apresentadas perante o Instituto da Ordem
dos Advogados pelo illustre membro do mesmo Instituto Sr. Dr, Fabio
Nunes Leal; constam do Diario do Congresso de 28 do passado.

Doação

1a - Art. 1. 327 (L 326 do projecto):
« A doação, não sujeita a encargo, independe de declaração de

acceitação por parte do donatario para inteira validade ,»
- Mas não se estabeleceu que toda a doação tenha prazo para

a acceítação,

2a - Art. 1.330:
« A doação feita a nascituros precisa da acceitação dos paes destes

para sua validade. »
- « Substitue-se apenas a expressão - pessoa por nascer por

nascituros.

3a - Art. 1.333:
« A doação, sob a fórma de subvenção por prestações, se extingue

por morte do doador, salvo determinação expressa deste ,»
- Emenda de redacção ,

4a - Art. 1.335:
« O doador póde estipular que os bens doados voltem ao seu pa-

trimonio, si o'donatario morrer antes delle, » .
- Prejudicada pela emenda que apresentei.
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"s- - Art. 1.338:
« São. nullas as doações feitas pelo conjuge adultero a seu cum

plice . Esta nullídade, porém, só póde ser declarada a requerimento da
mulher do doador ou dos herdeiros leqiiimarios della, não podendo,
todavia, a respectiva acção ser intentada sinão dentro de dous annos
depois de dissolvido o matrímonio .»

- Prefiro a disposição do projecto,

6a - Art. 1. 339 :
(á.2a alinea .')
« Si os donatarios, porém, forem marido e mulher, se dará entre

elles o direito de accrescer .»
- Tambem é puramente de redacção .

7a - Art. 1.341: •.
« O donatario é obrigado a cumprir os encargos da doação.
Si o encargo fôr de interesse geral e não tiver o doador em vida

exigido sua execução, ao Ministério Publico compete promovel-a .»
- Idem.

Revogação da doação

s- - Arts. 1. 342, 1. 343 a 1. 331 :
« A. doação é revogavel - Por inadimplemento das

condições com que foi feita - por ingratidão do donatario
- superveniencía de filhos com direito á legitima..»

- Prejudicada pelas razões que expandi.

ga_ Art. 1.348:
« A acção de revogação da doação, por ingratidão, não póde ser

intentada contra os herdeiros do donatario ingrato, nem se transmitte
aos herdeiros do doador; salvo si, iniciada por este, já se achar con
testada a lide ao tempo de sua morte .»

- Esta emenda é de redacção e indispensavelo

Locação

Neste assumpto, o illustre membro do Instituto dos Advogados
altera o plano do projecto , Divide a materia em Disposições gel'aes
Locações das causas - Arrendamentos dos predios - Disposições
especiaes dos prédios urbanos - Disposições especiaes aos pl'edios
rusticos sobre a locação de serviços - Disposições communs - Ser
viços domesticas - Operariado - Seroiços immateriaes Serviços
de transporte - Empreitada - Fornecimeruos - Aprendizagem.
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Essa alteração do plano do projecto, calcada em disposições de
codigos de outros paizes, destóa do que disse o illustre advogado que a
propõe, a respeito do mesmo projecto :

« Si compararmos a doutrina e o systema do projecto
com a doutrina e o systema das legislações dos paizes mais
adeantados, verificaremos a superioridade do projecto, já
como synthese da matéria, já no conjuncto e harmonia de
suas disposições, já como depuramento de regras e preceitos
secundarios e prejudiciaes, pelo casuistico de seus dispo
sitivos, que difficultam a applicação, sem conseguirem
abranger os casos todos, que surgem na 'vida pratica.

O projecto traça as regras geraes, e estas por si sós
habilitam a direcção completa no assumpto .»

Serviços immateriaes

- Já disse que estou de perfeito accórdo com o projecto pri
mitivo em que se não tratou especialmente da locação de serviços
immateriaes.

Empreitada

Art. 1.433:
« Si o empreiteiro, além do serviço, fornece os materiaes,

todo o risco da obra correrá por sua conta, até ao acto da
entrega, salvo si houve móra da parte do dono da obra em
recebel-a ou convenção expressa em contrario ,»

- Emenda de redacção .

Sobre os demais substitutivos propostos pelo distincto membro do
Instituto, além dos de que acima falIei, acceital-os é refundir em parte
o systema do projecto ; um codigo não é obra que se faça por lanços,
como já disse; o que devia ter feito a Commíssão Revisora e o que é
ainda tempo de fazer, seria recompor na alocução e no estylo o pro
jecto primitivo.

Sala das Commissões, 16 de setembro de 1901.- Teixeira d,e Sá.
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Parecer do Sr. Ar'aujo Góes

r

Em cumprimento do dever, que nos impuzemos, correspondendo
á honrosa escolha que nos collocou entre os illustrados membros ela
Commissão dos 21, encarregada de dar parecer sobre o projecto do
Codigo Civil do eminente professor de direito, o Sr. Dr . Clovis Bevi
laqua, trazemos o resultado que nos permittíu colher a estreiteza do
tempo concedido, relativamente á 'parte do mesmo projecto que nos
coube na distribuição feita pelo digno presidente da Commissão ,

Não teremos a preoccupação de demorar-nos em dissertações
sobre os assumptosque estudamos, os quaes, aliás, se acham ampla
mente examinados, commentados e discutidos nos tratados que en
grandecem a sciencia do direito e já constituem as codificações de
povos cultos que nos precederam na acquisição da lei reguladora das
relações do direito civil privado.

Vêr si o projecto concretisa em fórmulas precisas, claras, nos
dispositivos de cada um de seus artigos, as relações jurídicas que co-
difica, foi o nosso principal intuito. .

Querendo cingir-nos ao plano e ao methodo adoptados pelo autor
do projecto , maaime isolando-se uma de suas partes para o estudo
que nos foi commettido, vamos aprecial-a, dizendo o que pensamos,
tendo em vista a lição dos mestres que procuramos para o desempenho
de nossa tarefa.

Entre todos, releva dizel-o, devo a mais valiosa collaboração ao
illustrado membro do Instituto dos Advogados, Sr. Dr. SoUdomo Leite,
que m'a proporcionou com o offerecimento gentil do seu trabalho,
digno de ser lido e aproveitado, examinando detida e proficiente
mente, artigo por artigo, com a competencia de jurista abalisado.

Feitas as excepções que expressamente accentuaram o meu des
accordo sobre alguns pontos com aquelle notavel cultor da scíencia
do direito, declaro-me de pleno accórdo no mais, com as opiniões que
externa, fazendo minhas, como permitte o Regimento interno da Com
missão, as emendas que elle apresenta.

Penso que se deve manter o art. 1.472. A censura feita ao dis
positivo deste artigo não me parece procedente. No capitulo 8° é certo
que não se disse o que era deposito em geral, como o fizeram alguns
códigos, mas definiu-se perfeitamente a idéa nas duas especies de
que tratam a primeira e segunda secções.

Quando no art. '1.482 se diz « contracto do deposito», não se
póde querer comprehender o deposito .creado por lei em decreto judi
cial (o caso do n. '1 do art. 1.499), mas sim o deposito creado por con-

•
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tracto, na conformidade da epigraphe « deposito voluntario », a que
está subordinado o art. '1.482.

Ao art. '1.483 proponho que, em vez de « Este contracto é gra
tuito » - diga-se - O contracto de deposito é gratuito - e no 2° mem
bro do mesmo artigo, depois da palavra - depositante - accrescente-se
- ou por quem legalmente o representar.

Deste modo fica o artigo redigido sem parecer paragrapho ou
alinea e as palavras -- oupor quem legalmente o representar, preve
nindo a hypothese, que possa sobrevir, da incapacidade do depositante
para exigir o deposito. .

O Dr , Solidonio combate a expressão - « de que é capaz»
empregada no artigo, por entender que o depositario não deve ter na
guardada cousa depositada sinão o mesmo cuidado e diligencia que
tem na guarda das causas que lhe pertencem. .

Este era, com eífeito, o principio consagrado na lei romana e o
Codigo Francez o adaptou no art. '1.927; mas este mesmo codigo no
art. 1.928 enumera quatro casos em que a responsabilidade do deposi
tarío é apreciada mais rigorosamente do que no artigo antecedente:

10, si o depositario se offerece para receber o deposito;
2°, si recebe remuneração;
3°, si o deposito é feito no interesse do depositarío ;
4°, si fór expressamente concordado em responder o depositario

por qualquer falta. .
Ora, nestes casos, que aliás não estão no projecto , a boa razão

não está a exigir maior cuidado, diligencia, emfim a maior somma de
esforços de que fôr capaz o depositario?

Opinamos, pois, que sejam conservadas as palavras « de que é
.capaz» .

Acceitamos as emendas e substituições propostas aos arts. 1.486,
1.487, '1.488 c '1.492.

Opinamos pela conservação do n. I do art. 1.499, apesar da im
pugnação que lhe é feita.

No projecto do DI'. Clovis, como no do Dr. CoelhoRodrigues, encon-
tra-se a mesma disposição sob a epigraphe « Deposito necessario ».

E' certo que isto não se vê em outros codigos, que em secção es
pecial se occupam do sequestro ou deposito judicial, o que não fez o
projecto. Teriam, porém, andado errado os Drs. Coelho Rodrigues e
Clovis? Ao nosso vêr andaram acertadamente. O sequestro ou deposito
judicial impõe-se, em uma multidão de casos, como' medida assecura
toria, util e necessaria.. A determinaçãc judicial que a reconhece
torna indeclinavela necessidade do deposito; logo, realizado este, é
um deposito necessario.

Estamos de accôrdo com a modificação proposta ao n. 2 do ci-
tado art. 1.499, o qual deve ficar assim constituido : .

« O que fôr reclamado em virtude de algum accidente como: incen
dio, inundação, naufragio, saque ou outro acontecimento imprevisto .»
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Ao art. 1.501 substitua-se a redacção, afim de não supprimir-se,
guardando-se a numeração estabelecida, por esta outra:

({ As disposições a que se refere a ultima parte do artigo prece
dente são também applicaveis aos depositos comprehcndidos no n. 2
do mesmo artigo, os quaes podem, entretanto, ser provados por qual
quer meio de prova.»

Os arts. '1.501, '1.502 e 1.503 propomos que sejam emendados.
Do art. 1.505, em vez de supprimir-ss, penso que deve haver

sómente suppressão das palavras- « não excedente de um anno », as
quaes serão substituídas por estas - até que entregue o deposito ou
justifique sua infidelidade.

Não é uma innovação a pena de prisão, já acceita em nosso direito;
gradual-a é que não cabe ao Codigo Civil, mas sim ao Codigo Penal.

Neste particular foi mais previdente o projecto de Codigo do
Dr. Coelho Bodrigues , que no art. '1.103 impõe o seguinte:

« O depositaria que não restituir o deposito dentro do prazo assi
gnado, nem justificar a sua infidelidade, fica sujeito ás penas do estel
lionato. »

Entendemos que este dispositivo deve ser transplantado para o
projecto, constituindo um artigo em seguida ao '1.505.

Aos capítulos 9° e 10° offerecemos as emendas apresentadas pelo
Dr. Solidonio Leite, as quaes merecem ser tomadas em consideração
pela Commissão e sobre ellas diremos opportunamente.

Não temos observações de maior importancia a fazer em relação
aos capitulos 11, '12 e '13.

O autor do projecto abriu um capitulo especial á edição, in
cluindo-a, assim, nessa esphera do direito civil.

Deste modo temos traçados, como era preciso, os limites que
separam a [urisdicção civil da commercial, quanto a este particular,
desapparecendo as duvidas que então occorriam.

Aos arts. 1.636, 1.537, '1.644 e '1.650 offereceram emendas
os Srs , Deputados Cornelio da Fonseca, Ignacio Tosta, Raymundo de
Miranda, Julio de Mello e Pedro Pernambuco. Somos de parecer que
taes emendas devem ser acceitas, menos a que diz respeito ao
art. 1.644. O appello aos usos Iocaes (expressão que se lê neste artigo)
para decisão dos casos não previstos no projectó, dispensa perfeitamente
a emenda, a qual pode, na pratica, trazer difficuldades insuperaveis.
Não será possível- muitas vezes determinar precisamente costumes de
mais de cem annos, como quer a emenda, accrescendo que, para os
casos de omissão na lei, os usos locaes de menos de cem annos podem
ser invocados subsidiariamente, com igual autoridade, conforme faculta
o artigo do projecto, que, ao nosso vér, deve ser conservado.

Este é o nosso parecer, que vai succintamente exposto. Por occa
sião da discussão que se vai abrir, direi no seio da Commissão o que
mais me occorrer . - Manoel de Amujo Góes.

•

...
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XIII
Parecer do Sr+ Sá Peixoto

Parecer sobre os arts. 1. 688 a 1. 828 do projecto

Nas differentes especies de contracto bilateral, de que trata
o titulo 50 do direito das obrigações, inclue o projecto a renda,
o seguro, o jogo, a aposta e a fiança que corresponde aos capitulos 15,
16,17 e 18. .

O primeiro destes capitulos se inscreve « Da constituição da
rendas e comprehende os arts. 1.688 a, 1.699.

Começa o projecto estabelecendo as modalidades desta especie de
contractos e as desdobra nos artigos seguintes. Principalmente os
arts. 1.688, 1.690, e 1.694 definem com precisão o contracto de
renda e traçam os caracteres que o distinguem, entre outros, da
locacão e do mutuo.

"De facto, como observa Felicio dos Santos, naquelle ha sempre
alienacão e perda do capital, nestes o credor conserva o direito de
exígil-o em especie ou no mesmo genero, qualidade ou quantidade.

E' boa a doutrina seguida pelo projecto, estando em geral bem
regulado o contracto de renda; mas, tendo a illustrada Commissão
Revisora mantido a herança necessaria, devia accrescentar a este
capitulo alguma disposição que resguardasse as legitimas, pois nada
'mais facil do que prejudícal-as por meio desta conversão da pro
priedade em renda.

Deixamos, entretanto, de apresentar qualquer emenda nesse
sentido, por entendermos que da nossa legislação deve ser abolido
o instituto da herança necessaria.

Não nos parece procedente a disposição do paragrapho unico do
art. 1.694, cuja suppressão propomos.

A designação de um immovel,para garantir a renda constituida,
grava o mesmo immovel. De outro modo, a garantia seria nominal,
e não ha contracto que mais careça de garantias reaes do que este.

Quer isto dizer que preferimos a doutrina do Codigo Allemão,
segundo o qual o direito á renda póde ser onus real ou pessoal, con
forme se tratar de renda expressamente constituida ou simplesmente
reservada sobre o immovel.,

*

Consta de cinco secções o capitulo 16, relativo ao contracto de
seguro:

1a, disposições geraes, abrangendo os arts. 1.700 a 1. 718 ;
2a , obrigações do segurado, arts. 1.719 a 1.727;

G. c. - Vol. II 62
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3a, obrigações do segurador, arts. 1. 728 a 1.735;
4a, seguro mutuo, arts. 1.736 a 1..740;
5a, outras especies de seguro, a saber :
a) seguro contra fogo, arts. 1.741 e 1.742;
b) seguro contra a secca, chuva e outros riscos, arts. 1.743

a 1..745 ;
c) seguro contra riscos de transporte, arts. 1.746 a 1.749 ;
d) seguro de vida, arts. 1. 750 a 1..757 .
Este capitulo vem preencher uma lacuna de nossa legislação.
O Codigo do Commercío (parte 2a, titulo 8°) apenas se occupa do

seguro marítimo que, como direito subsidiaria, tem sido em geral
applicado ao seguro terrestre, gerando duvidas e incerteza pela diver- 
sidade da relação de direito, que caracteriza cada uma dessas
espécies.

Salvo ligeiras alterações, quasi todas de redacção, repete o pro
jecto submettido ao estudo da Commissão Especial da Camara, os
arts. 922 a 983 do projecto do Dr, Coelho Rodrigues.

Notaremos, comtudo, o art. 1.715, que, excepto no seguro de
vida, cuja apolice deve -sempre ser nominativa, permitte livremente
a emissão de apólices ao portador.

O Codigo Civil de Zurich limitou a emissão desses titulos aos
seguros de pouco valor e o projecto do Dr. Coelho Rodrigues (art. 938)
só faculta a sua expedição em beneficio dos commerciantes em grossoe
dos grandes industriaes ou das emprezas ou companhias de transporte.

Nãoha contestar que a apólice de seguro ao portador se presta
a muitos abusos, difficeisde provar e, portanto, de reprimir, sobre
tudo em um paiz que não tem communicações faceis; mas não
constitue isto razão bastante para a sua próhibição, desde que of-
ferece vantagens largamente compensadoras. _.
. O legislador não deve, pois, ir além da restricção feita pelo
art. 1..715 citado. .

São em geral acceitaveis as disposições do capitulo, de que nos
estamos occupando. .

Os principios essenciaes e as diversas modalidades do contracto de
seguro, estão claramente expostos, sem descer a minudencias ociosas.

Basta, porém, que o projecto destaque o seguro mutuo, geral
mente considerado civil, e o de vida, que forma uma classe espe-
cialissima do contracto de seguro. -

Para regular os seguros, a que se referem as lettTas A, B e C da
secção quinta, arts. 1.741 a 1.749, são sufficientes os lineamentos
geraes traçados nas secções primeira, segunda e terceira, arts. 1.700
a -1 .7S5, que comprehendem essas e outras modalidades do contracto ,

Merece também reparo a disposição da- 2a parte do art. 1.727.
A exigencia deste artigo tem por fim dar ensanchas a que o segu
rador procure evitar ou, ao menos, attenuar os prejuízos do sinistro.

•
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Não ha razão para eximil-o de pagar o damno acontecido, desde
que se prove que não podia este ter sido impedido ou diminuido
e, portanto, que nenhum prejuizo lhe adveiu da omissão.

Melhor será, por consequencia, á semelhança do que dispõe para
o caso, quanto ao seguro maritimo, o art. 719 do Codigo Commercial,
presumir má fé da parte do segurado e impor-lhe o onus dessa prova.

Somos, pois, de parecer que ao art. 1.727, segundo periodo,
depois das palavras « desonera o segurador» accrescente-se:
« si o segurado não provar que as consequencias do sinistro não
podiam mais ser evitadas ou diminuidas».

A sorte do art. 1.754 depende do que resolver a Commissão
sobre os arts. 1.901,2.086 e 2.088.

E' uma providencia garantidora das legitimas.
Pensamos, todavia, de accôrdo com o que dissemos ao tratar da

constituição de renda, que esse artigo deve ser supprimido e rejeitados
os outros que tolhem a liberdade de testar, e assim pensamos, entre
outras, pelas seguintes razões: .

1a, porque o trabalho é o fundamento da propriedade; 2a, porque
a Constituição Federal, no art. 72, § 17, garantiu esse direito em
toda a sua plenitude, salvo a desapropriação por necessidade ou
utilidade publica, mediante indemnização prévia, e não ha propriedade
plena sem a livre disposição dos seus donos.

Deve ser acceita a emenda que foi presente á Commissão, man
dando redigir pela negativa, e não pela affírmativa, como está no
projecto, a disposição do art. 1.722.

Houve effectivamente omissão da palavra « não» .

*

Do jogo e da aposta occupa-se o projecto no capitulo 17,
arts. 1. 758 a 1. 764 .

Funda-se em um principio de ordem publica o não reconheci
mento da divida do jogo.

« Não ha vicio que actualmente tenha feito mais mal ao Brasil,
escreve illustre estadista, eminente jurisconsulto patrio, do que esse,
e parece que, quanto mais destroços deixa após si, maior é o numero
e o ardor dos seus adeptos. »

Cumpre completar-se o art. 1.758, ampliando a excepção final ao
caso de ser menor ou interdicta a pessoa que perdeu, como faz o Co
digo Civil Italiano, art. 1.804, estabelecendopara esse caso a presump
ção legal de ter havido dolo.

A disposição do art. 1.760 existia no direito romano por motivos
inteiramente peculiares a esse povo e tem sido conservada com pe
quenas alterações em alguns codigos modernos, entre os quaes o da
França, art. 1.966. E', porém, uma porta aberta ao abuso, á espe
culação e ao vicio, que não se justifica entre nós, pelo que, acompa
nhando o Codigo Federal da Suissa, opinamos pela sua suppressão.
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Devem igualmente ser eliminados os arts. 1.761 e 1.762 em
vista das seguintes ponderações da illustrada Congregação da F~cul
dade Livre de Direito da Cidadedo Rio de Janeiro:

« A' lei civil não cabe a funccão de fortalecer dispo
sições de direito penal.

/ A tavolagem, a rifa, a loteria, não autorizada, consti
tuem contravenções definidas nos arts. 367, 368 e 369 do
Codigo Pena1 e outros actos legislativos posteriores. Estariam,
porventura, revogados esses artigos, si o projecto não lhes
fizesse referencias? Nem mesmo o final do art. L 761. ..
« reputando-se íllicito o ganho nos respectivos jogos... »
beneficia a inserção. E' sabido que actos illicitos não podem
ser fonte de lucros».

..

ocapitulo 18 trata da fiança e se compõe de duas secções:
1a, disposições geraes, arts. 1.765 a 1. 775 ;
2a, effeitos da fiança, arts. 1. 776 a 1. 789.
Entendemos que este capitulo póde também ser acceito, feitas

as seguintes correcções, as duas primeiras propostas pelo Dr, Sergio
Loreto, conhecido e provecto membro do Instituto da Ordem dos
Advogados Brasileiros, e a ultima pela distincta Commissão do Collendo
Superior Tribunal de Justiça no Estado do '}Iaranhão, incumbida de
dar parecer sobre o projecto :

Art. 1.765. Em vez de cumprir uma obrigação - diga-se -
responder por uma obrigação. .

« Dizemos que se dá cumprimento a uma obrigação
quando se executa aquillo que propriamente constitue o seu
objecto,

Ora, nem sempre o fiador se obriga a dar execução
á própria obrigação do devedor, tal seja a natureza desta;
assume apenas a responsabilidade da sua inexecução.

Que não é indifferente o emprego dos dous verbos,
nol-o mostra o proprio projecto no art. 1. 076: ..

« Aquelle que tiver promettido facto de terceiro, responde
por perdas e damnos quando este não executar a prestação
promettida .»

Art. 1.773. Deve ser adoptado este substitutivo, que restabelece
com ligeira modificação o artigo correspondente (1.608) do projecto
primitivo:

« Quando alguem fôr obrigado a dar fiador, déve offe
recer pessoa idonea, domiciliada no município onde houver
de prestar a fiança e proprietaria de bens bastantes para
satisfazerem a obrigação».
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Procede a critica feita ao mencionado art. 1.773 do projecto :

« Quando se diz que alguem é obrigado a dar fiador,
indubitavelmente se allude á fiança legal ou judicial. Dis
pensavel era, pois, que se additasse o qualificativo judicial
ao substantivo fiador, na hypothese daquelle artigo.

Admittindo, porém, que tal additamento fosse neces
sario, seria então preciso completal-o e dizer - fiador legal
ou judicial. »

O projecto no art. 1.766 considera abonar como synonymo de
afiançar. E', portanto, ambígua senão viciosa a expressãopessoa suffi
cientemente abonada, empregada pelo projecto para significar pessoa

. que tem bens bastantes para satisfazer uma obrigação.
Art. 1.777. Substitua-se o vocabulo devedor por fiador.
A palavra devedor empregada neste artigo dá logar a confundir-se

o devedor principal com o subsidiario, a que elle se refere.
O titulo 6°, do livro 3°, da parte especial, é consagrado ás obri

gações derivadas de declaração unilateral da vontade.
Subdivide-se em dous capitulos : - titulos ao portador (artigos

i. 790 a i. 805) e promessas de recompensa (arts. 1. 806 a i. 811).
Os titulos ao portador figuram em logar conspicuo entre os

papeis mercantis pelos valiosos serviços que prestam ao commercio,
mas não deixam de interessar, embora em menor escala, ás
transacções civis, o que justifica a inserção dessa materia no corpo do
direito civil.

Influindo poderosamente nos phenomenos economico-financeiros
da vida nacional, porque são naturalmente destinados á circulação
e dando logar a questões graves e a fraudes-multiformes, melhor fóra,
talvez, reservar para uma lei especial as disposições sobre taes titulos,
regulando-as e introduzindo as modificações, que a pratica fosse de
monstrando necessarias.

Teem soffrido censura os arts 1.796 a 1.902.
Estes artigos, dizem, conteem materia meramente processual, na

maioria de suas disposições, e, como taes, parece que não devem ter
guarida no codigo.

Ao que outros ajuntam: - regulam materia da competencia das
legislaturas locaes, ex-vi do art. 34, § 23, "da Constituição Federal.

A primeira não é uma objecção grave.
Quasi todos os codigos, ainda os mais modernos, descem por

vezes a essas minudencias, sobretudo nos casos em que a fórma do
titulo decide da effícacia do direito.

A segunda não constitue matéria isenta de controversia. Illustres
jurisconsultos a teem combatido com vantagem.

Não é tão ampla quanto parece aos autores da emenda a compe
tenda que aos Estados confere a Constituição para legislar sobre
o direito processual.
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Da combinação do art. 34, §§ 23,63 e 6B, n , 2, e do facto de
encontrarem-se na propria Constituição certos principios de direito
processual, se conclue que esssa competencia é restricta ás formali
dades que não estejam tão intimamente ligadas ao preceito juridico
que se possa separal-as sem prejuizo deste. \

Desde que se trate, porém, de formas do processo, que affectem de
perto a regra jurídica, firmando a razão de decidir, é attribuição do
Congresso Nacional decretal-as, como um poder implicito na sua com
petencia privativa para legislar sobre o direito civil, commercial
e criminal da Hepublica , .

Não se comprehende lei do estado em contradição com as leis
federaes, e onde essa contradição apparece a lei do Estado cede.

Os arts. 1.796 a 1.802 não, estabelecem direito novo; repro
duzem mutatis mutandis os arts. 3, B, 7 ('la parte), 9, 11,12, 14
e 15 do decreto legislativo n. 149 B, de 20 de julho de 1893, que
não se limitam a prescrever formalidades propriamente ditas; regulam
tamhem as relações jurídicas do emissor do titulo e do credor, injusta
mente desapossados entre si e para com os terceiros.

São, comtudo, vexatorias as exigencías feitas por essa lei e, como
em rigor não teem cabimento no codigo disposições processuaes, accei
tamos a eliminação proposta, excepto quanto ao art. 1.801, que deve
ser convenientemente modificado.

. Aos arts. 1.083 e 1.084 apresentou o illustre e erudito Sr. Depu-
tado pelo Rio Grande do Sul, Dr , Alfredo Varela, a seguinte emenda,
acompanhada de uma exposição de motivos, de que não nos podemos
furtar ao prazer de transcrever alguns topicos, como justa homenagem
prestada ao seu brilhante talento e vasta illustração :

« Supprimam-se os arts. 1.803 e 1 .804 ;
Porque violam a liberdade ampla da lei fundamental, só restrin

gida em alguns casos E SEMPRE EXPRESSANENTE, 'como já dissemos,
deolarando ella peremptoriamente que « a especificação das garantias
e direitos expressos na Constituição NÃO E'XCLUE OUTRAS GARANTIAS

E DIREITOS NÃO ENUMERADOS, mas resultantes da fórma de governo que
ella estabelece e dos principios que consigna (art. 78)). O Estatuto
supremo reserva para o poder central a « instituição de bancos,
emissores (art. 7, § 1., n. 1) )), e no art. 34, n. 8, dizque é da competencia
do Congresso « crear bancos de emissão, legislar sobre emissão ban
caria e tributal-a ». EM TEXTO ALGUM, porém, conferiu á União o
direito de vedar que os cidadãos, sob sua responsabilidade, emittam
titulos ao portador, de qualquer natureza, pois isto fôra despoticamente
attentar contra a liberdade que a cada um assiste, de fazer livre uso
do próprio credito: ferir de frente uma das regalias mais essenciaes
do direito individual, no que concerne ás relações industriaes.

Mas os arts. 1.803 e 1..804 não atacam de face a liberdade
constitucional, tão somente golpeiam de modo muito grave o nosso
combatido organismo economíco .

."
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Escassissimo o capital, quasi desapparecida a confiança, nenhum
credito bancario, exausto o trabalho de toda classe de recursos com
muns, é licito aos homens de Estado deste paiz jugularem de todo a
industria, fulminando os poucos elementos de credito de que póde
lançar mão o particular honesto e cujo nome ainda seja um patri
monio em bem do desenvolvimento das operações de seu negocio?
A nosso ver fôra essa uma revoltante tyrannia ,

Posso com a minha assignatura e a minha responsabilidade
augmentar o meu capital disponivel para o florescimento da acção
industrial a que me voto: quem me tolha de o fazer attenta contra
a minha integridade moral que o Estado não póde offender, e contra
a ordem fundamental. da sociedade, cujo livre surto assim crimi
nosamente se entrava. - Um motivo de alta conveniencia publi
ca, diz-se, impõe as. restricções da lei: veda-se o titulo ao portador
pela perigosa concurrencia que viria a fazer ao titulo legal, o papel
moeda..

Primeiro, é preciso antes examinar si nos é permittido instituir
essa prohihição , Segundo, tal concurrencia é impossivel, admittiudo-se
as próprias theorias dos doutores officiaes. Conforme a lei de Gresham,
que tanto citam, a moeda má expelle a moeda boa. Ora, na hypothese,
a moeda má seria a inconvertivel, reduzida hoje a menos da terça
parte do seu valor nominal; a boa, o bilhete ao portador convertivel,
de uma firma respeitavel. Logo, a dar-se a concurrencia, o unico titulo
prejudicado fóra o titulo particular ao portador, o qual só lograria
viver com ingentes esforços e com muita probidade nos mercados em
que por acaso apparecesse.

Os factos, porém, mostram ser desarrazoados os temores dos
theoristas governativos. No Livramento, Rio Grande do Sul, a casa
Ferrando manteve larga circulação na praça e fóra della, sem dalli
fugir corrida a moeda nacional e sem dissoprovir o menor descon
certo á nossa publica economia. Nas colonias, muitas compras de
productos são feitas pelas casas mais importantes, entregando ellas
simples paqarei, que corre de mão em mão, até que algum dos por':
tadores, precisando de moeda, vem com o papel trocaI-o na casa
matriz desse titulo. .

A lei unicamente tem de ser muito severa com quem não satis
faça o seu compromisso. Isso é outra cousa, Agora, impedir que
use, o particular, desse seu direito de propriedade, é que não se
comprehende: si o fizesse, legitimava apenas uma perfeita extor
são.»

Opinamos pela rejeição da emenda, apesar da habilidade e enthu
siasmo com que foi sustentada.

Os arts. 1.803 e 1.804 referem-se a titulos que dão a quem os
possue direitos creditórios de uma prestação pecuniaria, isto é, que
obrigam ao pagamento de certa somma de dinheiro, na phrase do
projecto, ou são applicados com força liberatoria.
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A competencia do Congresso Nacional para prohibir e regular a
emissão desses titulos existe como um poder implicito na attribuição
que lhe conferem os arts. 7°, § 1°, 34, ns. 7, 8 e 66, n. 2 da Consti
tuição, Aquelle declara competir privativamente á União a instituição
de bancos emissores; estes conferem ao Poder Legislativo Federal a
attribuíção de determinar o peso, o valor, a inscrípção, o typo e a
denominação da moeda, crear bancos de emissão, legislar sobre ella e
tributal-a e vedam aos Estados rejeitar a moeda ou emissão bancaria
em circulação por acto do Governo Federal.

Estas attribuições comprehendem implicitamente, como conse
quencía necessaria, a competencia para garantir a unidade da moeda,
submettendo-a a immediata e suprema fiscalização do Governo, ou
mesmo prohibindo a emissão de titulos que possam perturbar profun
damente todas as relações da vida economica e financeira da nação,
com a perda dessa unidade e a desvalorização do meio circulante pela
superabundancia. .

Responder-nos-hão talvez que os titulos ao portador não são
moeda.

Sem duvida; mas, pela facilidade com que a sua propriedade se
transfere pela simples tradição, assumem desde logo as funcções de
moeda e passam a circular desse caracter, como os factos o teem evi
denciado em todo o territorio da Republica e o confessa o illustre si
gnatario da emenda nos exemplos que cita da casa Ferrando, na ci
dade do Livramento, e outras .:

O projecto não innova a legislação sobre o assumpto.
Sem que fossem arguidos de inconstitucionalidade, o decreto le

gislativo n . 177 A, de 15 de setembro de 1893, art. 3°, dispoz que
nenhuma sociedade ou empreza de qualquer natureza, nenhum com
mercíante ou individuo de qualquer condição, poderá emittír, sem
autorização do Poder Legislativo, notas, bilhetes, fichas, vales, papel
ou titulo, contendo promessa de pagamento em dinheiro ao portador,
ou com o nome deste em branco, e o de n. 561, de 31 de dezembro de

.1.898, arts. 1 e 2, prohibiu que sejam recebidos como moeda ou nesta
qualidade circulem no paiz quaesquer titulos de credito ao portador
ou com o nome deste em branco, que forem emittidos pelos Governos
dos Estados ou dos Municípios, sejam taes titulos apolices ou outros
de denominação differente, e declara nullos de pleno direito todos os
contractos e actos juridicos em que os referidos titulos forem empre
gados como moeda.

Convirá, porém, tolher aos particulares a liberdade de emissão
desses titulos?

Esta é outra questão a ser ventilada.
Não nos parece prudente, por emquanto, revogar essa prohihição,

porque, sendo actualmente o meio circulante nacional o papel-moeda,
de curso forçado, de valor official ou fictício, mais facilmente póde
competir com elle o papel particular e dar-se a superabundancia, e,
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por conseguinte, a depreciação tanto mais quanto o Congresso, se
cundando o plano financeiro do Poder Executivo, tem entendido que
é excessiva a nossa emissão de papel-moeda, votando e applaudindo o
seu resgate.

.. ..
Podem ser acceitos, como estão redigidos, o capitulo 2° do titulo

7°, a que já alludimos e os titulos 7° e 8°, que se denominam obri
gações resultantes de actos illicitos e outras causas de obriçações,
arts. 1.812 a 1.828, tornando-se extensiva a disposição do n. 2 do
art. 1.815 aos curadores, quanto aos actos de seus curatelados e
eliminando-se o art. 1.827, porque não se comprehende que o
successor tenha mais direitos que o credor originario.

Sala da commissão especial do Codigo Civil, 14 de setembro de
1901. - Sá Peixoto.
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XIV

Parecer do Sr. Sá Freire

Arts. 1.829 a 1.897

Eurico Cimbali em seu livro A nova PhasedoDireito Civil,affirma:

« que um desejo profundo de novidade, febril mania de
reforma em todas as espheras multiplas da vida, da sciencia,
da arte, agita e opprime violentamente as fibras da sociedade
moderna, mas que o Direito Civil parece não se resentir abso
lutamente da influencia revolucionaria dos novos tempoa.»

Esse notavel escriptor nem siquer talves conhecesse o que se pas
sava entre nós, que até agora mantemos as Ordenações Philippinas,
já repellidas pelo velho Portugal, como lei incapaz de regular suas re
lações civis.

E' verdade que diversas tentativas foram feitas, todas sem resul
tados definitivamente práticos, apesar de terem apparecido como pro
jectos do Codigo Civil trabalhos de inestimavel valor, que a cada
momento servem de guia áquelles que se dedicam ás lettras jurídicas,
não sendo licito deixar de incluir nesse numero a Consolidacão das
Leis Civis de Teixeira de Freitas, approvada pelo governo imperial
em 24 de dezembro de 1858.

Não se deduza das palavras que adeantamos combate decidido á
obra dos portugueses, pois, tomando por base a época, as condições
da sociedade daquelles tempos, as Ordenações Philippinas representam
repositorio de grande valor.

Era tempo de dar um passo adeante e dahi a necessidade indecli
navel da approvação de um Codigo Civil, votado e discutido com calma
e ponderação.

Embora o limitado tempo concedido para tal estudo não conduza
a se acreditar que uma obra perfeita possa sahir do actual Congresso
Federal, máxime attendendo-se ao exemplo que nos fornece o Codigo
Allemão, que só começou a vigorar em 1 de janeiro de 1900, depois
de longos vinte annos de estudo, ainda assim vale muito a iniciativa
da discussão do projecto do Codigo Civil, que será o resultado perse
verante do trabalho dos jurisconsultos brasileiros, que pressurosos
correram em auxilio dos mandatarios das assembléas deliberantes.

Escapa á nossa competencia fazer um estudo geral do projecto do
Codigo, que demonstrou mais uma vez a alta competencia de seu illus
tre autor e é do nosso dever manifestar-nos apenas sobre os arts. 1.829
a 1.897.

..
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TITULO IX

CAPITULO I

No titulo IX - Capitulo I - Sob a denominação de - Liquida
ção das obrigações - reproduz o autor do projecto o que sob a deno
minação de obrigações illiquidas dispunha o projecto do conselheiro
Coelho Rodrigues nos arts. 463 a 467.

Considerou em o art. 1.829 a obrigação certa quanto á sua exis
tencia e determinada quanto ao seu objecto, eliminando do titulo a
hypothese de inexecução resultante de caso fortuito e força maior,
consubstanciado no art. 466 do projecto Coelho Rodrigues.

Subordinado ao capitulo que se inscreve sob a denominação de
disposições geraes, parece que o projecto merece approvação com a
ligeira modificação que vamos propór, dado que se reservasse para
tratar das questões particulares em outra parte do Codigo.

Não vae nisso censura ao trabalho do conselheiro Coelho Ro
drigues, attendendo-se mais que o projecto pouco alterou do que já
estava disposto no anterior.

E' certo, porém, que nos arts. 1.829 a 1.833 somente se cuidou
de « Disposições geraes ll, obedecendo-se desta sorte á denominação
elo capitulo 10

•

Pouco temos a accrescentar ao que se acha disposto nesses ar
tigos, visto como, considerando o que seja obrigação liquida, o projecto

'estabelece os direitos que competem ao credor no caso de inexecução
da obrigação, fazendo preceder da liquidação da respectiva importancia
a execução judicial das obrigações de fazer ou não fazer.

A fórma da liquidação da importancia da obrigação contém-se
com clareza no art. 1. 833.

A liquidação é um effeito jurídico das obrigações ele onde decorre
o principal direito do credor de exigir a sua prestação.

A obrigação civil, como ensina Aubry e Rau, confere por si
mesma ao credor o direito de coagir o devedor á execução dessa
obrigação, decorrendo dahi a necessidade da lei estabelecer.o modo de
liquidação quando por convenção das partes não ficou estipulado.

A fórma, ou antes o processo de liquidação, não faz parte do
Direito Substantivo, motivo pelo qual o projecto do Codigo de tal não
cogitou.

Opinamos, pois, á vista das considerações que acabamos de
adduzir, pela approvação dos arts. 1.829, 1.830, 1.831 e 1. 833.

Propomos, porém, a eliminação do art. 1.832, que assim dispõe:
As partes capazes de 1'eger suas pessoas e bens podem

liquida?' por mutuo accôrdo as obrigações illiquielas, ainda
resultantes de delictos.
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CAPITULO II

DAS LIQUIDAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DOS ACTOS ILLICITOS

Partindo-se da definição lato senso, da culpa que é a inexecução
de um dever imposto pela moral e pela lei, podemos dizer que em
direito é um acto ou uma omissão illicita contraria ao direito de
outrem, de onde resulta um prejuízo. A principal divisão da culpa é
em intencional e não intencional.

Subordinando-nos ao capitulo 3° do projecto do Codigo, vamos
tratar agora dos prejuízos ou do damno resultante dos actos illicitos,
conforme inscreve o autor do Codigo.

E nem mesmo poder-se-hia admittir que em um Codigo Civil não
se estabelecessem disposições tendentes a punir com a responsabilidade
civil culpas resultantes de actos illicitos. A responsabilidade, como
diz Labbé - est le plus pal1ait requlateur de I'activité humaine .

Existindo culpa, é preciso avaliar o prejuizo que deu Iogar.
Marcel Delmond Bébet, em sua these inaugural, trata especi

almente da culpa acquiliana e da contractual, citando a theoria de
Demolombe, que repousa toda inteira na seguinte maxima: Alteri ne
[acias quod tibi (ieri non vis e continúa a transcrever: E' a grande
regra da sociabilidade humana que a reliqão, a moral e o direito
ensinam, que· o legislador determina as consequencias juridicas e
estabelece a sancção nos arts . 1.382 e 1.383 (Cod. Civil Frances)
isto é, que vae garantir o cumprimento de um dever, (azendo de'
rioar uma obrigação verdadeira, pessoal e relativa á in(racção com
mettida, E' o dever geral independente de qualquer obrigação Pal'
ticular persistente. Conclue. Eis nossa lei acquilia sem a complicação
da celebre theoria romana;

O projecto Coelho Rodrigues, no art. 1.832, diz mais o seguinte:
... por transacção, compromisso ou outra [ôrma de

accôrdo, comtanto que os façam julgar por sentença, si já
estiver pendente o pedido de liquidação judicial.

Para approvação da emenda basta considerar que pela vontade
das partes vinculadas por uma convenção extinguem-se quaesquer
obrigações.

E' verdade que no dispositivo do art. 1.832 trata-se de uma
obrigação illiquida, obedecendo-se, porém, aos princípios geraes de
direito que regulam as obrigações, em geral, parece superfluo esse
artigo.

As obrigações, mesmo no projecto, dividem-se em convencionaes
e não convencionaes, isto é, as que se formam em virtude da vontade
das partes e as que nascem só da lei. .

O Codigo Civil Francez occupa-se dessa divisão no seu titulo 3°.
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Decorre, do que temos expendído, que o dispositivo do projecto
na segunda parte do art. 1.832 refere-se ás obrigações que nascem
da lei; examinando-se, entretanto, os casos da extincção das obrigações,
encontramos a remissão voluntaria que attinge ao dispositivo citado,
para provar que é superfluo.

E não dever-se-há contestar que as obrigações se extinguem pelo
pagamento, pela novação, pela remissão uoluntaria , pela com
pensação, pela confusão, pela perda da cousa, pela nuüidade ou
'reecieâo, por elfeito da condição resalutoria e pela prescripção.

Isto posto, é concludente que, cuidando o projecto em outro logar
da extincção das obrigações, é desnecessario o art. 1.832.

O acerto da emenda que ousamos offerecerconfirma-se ainda pelo
motivo de ter no art. 1.832 eliminado do projecto Coelho Rodrigues o
modo. ou a fórma da liquidação de taes obrigações.

Fica ao arbitrio das partes que, por mutuo accôrdo, inde
pendentemente de disposição legal, pódem fazer desapparecer a
obrigação•.

Aubry e Rau assim se manifestam:

A reparação do damno, quel' material, quer moral, causadopor.
um delicio, se resolve pm' uma indemnização pecuniaria: " A fi
xação da importancia da indemnização é, em geral, entregue ao ar
bitrio dos tríbunaes.

No n , 2 do artigo citado, intervem o arbitrio do juiz, que, de
certo, para fixar a prestação tem a considerar a condição das pessoas,
meios de vida, etc.

Embora em qualquer dos projectos cuja comparação estabelecemos
esteja clara a redacção dos artigos, julgamos não ser demais usar da
palavra tentatioa, usada pelo conselheiro Coelho Rodrigues, desde que
a principio se falIa em indemnízação no caso de homicídio.

Assim sendo, propomos que o n. 1 assim se redija:

Nopagamento das despesas com a tentativa de CU1'a do olfendido,
seu funeral e luto pm'a a famiiia .

Do estudo que acabamos de fazer do art. 1.834, ns. 1 e 2, resulta
que podemos opinar pela approvação dos arts. 1.835 - i .836 
1 .838 - 1.839 - 1.840 - 1.841 - 1.842 - 1.843 - 1.844 
1.845 e 1.846.

E já que temos de enfrentar com o estudo dos arts. i .334 e
seguintes do capitulo 2°, é preciso dizer que,sendo a culpa delicto ou
quasi delícto, suppondo o primeiro o dolo como ensina Pothier e o
segundo sómente a imprudencia, é forçoso regular o caracter essencial
do delicto civil como tambem a causa da reparação pecuniária que se
crêa. .

Dahi a conclusão lógica de que o delicto e o quasi delícto são
duas fontes de obrigações. .
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Tratando, pois, de liquidação de obrigações resultantes de actos
illicitos, diz o art. 1.834 do projecto :

A indemnização, no caso de homicidio, consiste:
1°, no pagamento das despesas com o tratamento do

o.otrendido, seu funeral e luio da familia; 2°, na prestação
éie alimentos ás pessoas a quem o defunto as prestava.

O art. 1.220 do projecto Coelho Rodrigues assim dispõe:
A indemnização, no caso de homicidio, consistirá:

1°, na satisfação das despezas feitas com a tentativa de
cura do fallecido, com o seu funeral e com o luto da familia;
2°, na prestação de alimentos a quem o defunto os devia.

Pouca differença se nota entre as disposições dos dous projectos,
e si não me abalanço a adeantar outras considerações que não sejam
as tendentes a opinar pela acceitação de um desses dispositivos, é
porque bem comprehendo que difficil se torna, para não dizer im
possivel, ao legislador, procurar prever e definir as consequencias
geraes e absolutas dos delíctos e crear as categorias das reparações,
conforme affirma Mareei Delmond.

E' muitas vezes mais uma questão de facto que de direito e ao
juiz cabe caracterizar o facto illicito e calcular as consequencias pra
ticas em cada caso particular

O arbitrio do juiz não póde ser afastado de taes casos; o legislador
só prevê o que é possivel, podendo-se até concluir com Iogica que
sobre tal arbitrio deveriam repousar todas as disposições referentes ao
MSumptO.

Nos arts. 1.843 e i.847 o projecto estabelece o arbitramento
para os casos não previstos, o que é de salutares effeitos.

Vejamos agora o art. 1.837, que estabelece:
« Estas disposições applicarn-se ainda ao caso em que

a morte ou lesão tenha resultado de acto considerado crime
justificaoel, corntaruo que não fosse praticado pelo olfens01'
na repulsa de aggressão da pessoa olfendida ou irnpellido
por medo irresistivel de perigo imminente,»

O Codigo Penal no seu art. 31 dispõe que a isenção da respon
sabilidade criminal não implica a da responsabilidade civil, dedu
zindo-se dahi que em muitos crimes justificaveis deve permanecer a
responsabilidade civil.

E' certo que no dispositivo do art. 1.837 sómente dous casos de
justificativa foram excluídos para que não se torne effectivaa satisfação
do damno; mas somos de parecer que foi por demais limitada essa
exclusão.

OCodigo àllemão exclue tambem osmenores e ossurdos-mudos, no
art. 828, que corresponde ao art. 27, §§'1°, 2° e 7° do Codigo Penal.
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Acceitando essa inclusão, propomos que ao artigo citado seja
additado o seguinte:

ou ainda nos casos constantes do art. 27, §§ 1°, 2° e 7° do
Codiço Penal.

Assim procedendo, não chegamos até ás conclusões citadas pelo
Codigo Civil Francez quanto á responsabilidade de terceiros, art. 1.384
(Rogron) .

DA. INSOLVENCIA. DO DEVEDOR E CONCURSO DE CREDORES

Arts. 1.848 a 1.853

Os arts. 1.848 a 1 .853 traduzem com clareza a insolvencia do
devedor por obrigação. civil.

A distinccão entre o estado de fallencia e de insolvencia caracte
riza-se pela fói'ma seguinte:

A insolvencia é o estado de um devedor não commerciante, cujo
passivo excede ao activo ; a fallencía resulta do unico facto da cessação
dos pagamentos. (Baudry-Lacantinerie).

Deduz-se das definições acima expostas que, mesmo no caso de
haver um passivo superior ao activo, verifica-se a fallencia pela ces
sação dos pagamentos, o que não acontece na insolvencia.

Um dos effeitos, ou antes, o principal effeito da insolvencia é o
de tornarem-se logo exigíveis todas as obrigações do devedor. .

O Codigo Civil Francez no seu art. 1.188 priva o devedor do di
reito dos beneficios do prazo, quando é aberta sua fallencia ou quando
se enfraquecem as garantias que foram dadas por contracto ao credor.

O beneficio do prazo cessa com a fallencia e, portanto, com a insol
vencia para o fim de estabelecer-se a garantia commum entre os credores.

Pothier ensina :
(C O prazo que o credor concede ao devedor tem por fundamento

a confiança em sua solvabilidade ; faltando esse fundamento, cessa o
effeito do prazo».

Do que acabamos de considerar resulta:
O projecto do Codigo, embora prevendo varias hypotheses da in

solvencia, deixou de estabelecer o caso principal de ser a insolvencia
promovida por qualquer credor fóra dos casos estabelecidos.

E, com effeito, são tres os casos que o projecto dispõe para ser
requerida a insolvencia, a saber:

1°, que o credor seja demandado por dividas que absorvam a to-
talidade do passivo; .

2°, alienações clandestinas ou simuladas de seus bens;
3°, abandonar clandestinamente o seu domicilio.
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E' claro que o caso principal não está previsto. Como dissemos
acima, o que caracteriza a insolvencia é a inferioridade do activo
sobre o passivo, de onde se conclue que, mesmo não se dando a hy
pothese dos ns , 1, 2 e 3 do art. 1. 852, ainda assim póde estar in
solvavel o devedor.

A ínsolvencía, pois, a não se acceitar a emenda ao projecto, não
traria as vantagens que podem e devem apparecer para garantia do
credor.

Muitas vezes póde verificar-se a hypothese de não ser o devedor
executado por dividas que absorvam o seu activo, mas que de facto o
devedor possua menos do que deve.

Declarada a insolvencía, cessa o beneficio do prazo, todos os cre
dores podem se apresentar discutindo seus direitos e exigindo o cum
primento das obrigações das quaes são portadores e evitando-se os
onus de uma execução, que só a poucos aproveita, para o fim de todos
gosarem dos mesmos beneficios, participando dos prejuízos com
gualdade.

Do exposto resulta que o projecto do Codigo está nessa parte in
completo, devendo constar mais a seguinte disposição, que em emenda
propomos:

Que os bens que possue não bastem para pagamento
das suas obrigações. .

Lembraremos, finalmente, quanto á redacção do art. '1.851, a
seguinte modificação:

Ao envez de:
A declaração da insolvencia não importa a transfe

rencia dos bens do devedorpara seus credores; mas dá a
estes o direito de tsmar posse dos mesmos bens e de fazel-os
vender para seu pagamento.

O seguinte:

A declaração da insolvencia não importa a transfe
renda dos bens do devedor para seus credores, mas dá a
estes o direito de detenção dos mesmos bens e de [azel-os
vender para seu pagamento.

Omotivo que ponderou em nossa modesta opinião para offerecer
a emenda é facil de se apprehender ,

A propriedade da expressão foi sempre a primeira condição para
clareza, e em se tratando de um Codigo sobreleva essa razão até
quanto á significação proxima ou remota dos termos.

A palavra POSSE, empregada pelo autor, não significa mais do
que a simples detenção para o eífeíto da alienação; portanto, porque
não se emprega a palavra detenção?
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Finalmente, a insolvencia não importa na transferencia da pro
priedade, como dispõe o artigo citado.

Occorre ainda notar que, mesmo depois de declarada a insol
vencia, pode-se extinguir pela remissão das obrigações.

SECÇÃO II

A7'tS. 1.854 a 1.871

Não é uma novidade no Direito Patrio o beneficio da cessão de
bens, previsto pelo projecto do Codigo Civil.

Já a Ord., liv. 40
, tit. 74, dispõe sobre cessão de bens como um

beneficio consagrado pela legislação, afim de que o devedor de boa fé,
demonstrando voluntaria ou judicialmente a seus credores que a razão
do não cumprimento de sul,ts obrigações era não o dólo, mas o infor
tunio, obtinha delles,ou por sentença judicial, permissão para começar
de novo a sua vida e ficar com alguns bens para alimentar-se, sem
aliás exonerar-se do pagamento do restante, a que estava sujeito, logo
que adquirisse novos recursos.

Fazia-se indispensavel que por meio de um inventario demon
strasse quaes os bens que possuia, antes de éontrahír as 'dividas e as
adversidades que lhe sobrevieram. .

Aos credores ficava livre a impugnação; mas, reconhecida a boa
fé, o beneficio de cessão era-lhes garantido. (Cod. Philippino, nota á
cito Ord.).

Na secção 2a, arts. 1.854 a 1 .871, o projecto cuida da cessão de
bens, tanto amigavel, como judicial.

Reproduz com pequenas alterações a secção 2a, arts. 1. 277 a
1.294 do projecto Coelho Rodrigues.

Em tratando-se da cessão de bens amigavel, que o Codigo Civil
Francez denomina de cessão voluntaria (art. 1.267), parece que nada
precisamos dizer.

E' o verdadeiro abandono do património do devedor em favor dos
credores, ou antes o resultado de uma convenção livremente estipu
lada entre o devedor e seus credores, e como tudo depende da von
tade, da unanimidade dos credores, parece que, dest'arte, não existe
grande vantagem em se estabelecer como disposição legal.

Como, porém, inconveniente não ba, e já que a cessão judicial.
tem sua razão de ser, é demais que permaneçam os arts. 1.854 e 1.855.

Baudry-Lacantinerie, citando a lei francesa de 22 de julho de
1867,-que supprimiu a prisão por divida em matéria commercíal,
civil e contra estrangeiros - conclue que, á vista de taes disposições,
a cessãojudicial tem uma existencia ephemera na legislação franceza ,

. Poderiamos reproduzir as mesmas palavras em relação ao pro-
jecto, si vantagens não occorressem ao devedor na hypothese de ser
acceita a cessão.

C.C.-Vol.H. 63
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Em :rrtude da lei de 20 de junho de 1774, § 19, in fine, expli
cada depois pela de 18 de agosto do mesmo armo, cahiu em desuso a
prisão dos devedores insolvaveis, embora, como diz o conselheiro
Candido Mendes (Cod. Philippino), o Ass. limitasse o beneficioaos
devedores de boa fé, não havendo a largueza que se tem dado á dou
trina do Ass, em questão.

Essa intelligencia autorizou a muitos juristas, e de entre eIles
Mello Freire, a considerar inutil a cessão; Ferreira Borges, no Dicc.
.J. Commercial, sustentando a existencia de cessão de bens no nosso
direito, é tambem da opinião de Mello Freire.

O conselheiro Candido Mendes sustenta a utilidade de cessão de
bens « porque o devedor honesto e pundonoroso, hoje que a censura
campéa sem obstaculos, não póde ter a insensatez de não reclamar
esse beneficio».

Assim ainda se manifestam Corrêa Telles e Almeida e Souza.
ácceitando, pois, as opiniões dos autores citados e mais as abun-

dantes notas do Codigo Philippino, opinamos pela approvação dos ..
arts. 1. 854 e 1. 871.

SECÇAo !lI

DA DSOLYENCrA DECLARADA ./UDICrALMENTE

Al'tS. 1.872 a·1.880

Tratou o projecto do Codigo da insolvencia declarada judicial
mente, como consequencia da recusa da cessão de bens.

Nos arts. 1.848 a 1.853, que dispõem sobre a insolveucia do
devedor, já nos manifestámos a respeito do assumpto.

O projecto Coelho Rodrigues equipara o devedor insolvavel ao
. prodigo, estabelecendo dest'arte uma penalidade.

O projecto que estudamos elimina, no nosso entender, com razão,
semelhante penalidade.

E, como não encontramos defeitos no fundo e na fórma, nada se
nos afigura necessário adiantar além do que dissemos na secção 1a.

SECÇÃO IV

PREFERENcrAS E PRIVILEGIOS

A preferencia é a decisão pela qual no concurso de credores do
mesmo devedor, communs sobre os bens deste ou sobre o seu., pro
dueto, dá-se primazia a quem tem melhor direito (Pereira e Souza).
Dessa definição decorre a existencía dos privilegias entre os credores.

Oscredores se dividem em tres classes, a saber :
Hypothecarios, Privilegiados e Chirograpbarios.
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o projecto eliminou o Cap. 2°, Secção 2a, do projecto Coelho' Ro
drigues, que trata da discriminação e liquidação dos bens da massa,
incluindo-o no capitulo anterior, que dispõe sobre a insolvencia de
olarada judicialmente.

E' verdade que, quanto á discriminação, o projecto Coelho Ro
drigues contém mais clareza, e até nos abalançaremos a dizer que está
mais methodico,

O projecto, porém, cuidou de toda a matéria.
Foi codificado tudo quanto já possuímos com as modificações que

o direito exige no momento actual.
Os direitos que nascem da natureza dotitulo não podiam deixar

de ser respeitados na legislação de um povo culto.
E' este o parecer, que sujeitamos aos doutos, certos da sua defi

ciencia, que se funda na estreiteza do tempo para estudar materias de
tanta relevancia alliada á incompetencia do seu autor.

Capital Federal, Sala das Sessões, 14 de setembro de 1901.
IIfilciades Mario de Sá Freire, Deputado pelo Districto Federal.
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xv
Parecer do Sr. Alfredo Pinto

LIVRO IV

Jnireito das §uccessões. .

(Arts. 1.898 a 2.020)

PARECER

odireito das successões, regulado no Livro IV da Parte Especial
do projecto do Codigo Civil Brasileiro, sujeito a exame da Commissão
da Camara dos Deputados, attesta, felizmente, que o moderno espirito
do Direito Civil influenciou a elaboração daquelles preceitos que, em
todas as nacionalidades, corporificam os dous factos primordiaes da sua
propria existencia: a Familia e a Propriedade. Dahi, o profundo
asserto de Cogliolo: (1)

Pouco a pouco a Iiereditas se libertou dos sacra e
tornou-se tambem civil; razõeseconomicas e familiares deram
a base ao novo direito successorio,

As criticas socialisticas se arremessaram tambem contra
a successão ; mas a razão de ser do direito a succeder está
em duas instituições combinadas: a propriedade e a familia.
Todo o edifício de nosso direito privado é admiravelmente.
harmonico e entre todas as suas partes ha um intimo con
sensus ; em torno delle se firmou a sociedade civil dos povos
europeus, de fórma que mudar pela raiz uma parte seria
mudar e revolver a propria sociedade.:

Desde o culto dos antepassados, traduzido nas cerimonias e nos
sacrlficios mais extravagantes, em honra dos mortos, para justificar a
successão, até os actuaes princípios formulados á sombra do direito 
« que é um producto da cultura humana», esse instituto tem girado
sempre em torno da mais accentuada solidariedade 'representada
mesmo no periodoinicial dopatriarchado que Sumner Maine elevou á
altura de uma theoria, assentando a origem da sociedadeem familias
diversas, cujos membros permanecem unidos sob a autoridade e a
protecção do mais velho dos ascendentes masculinos.

(1.) Ph, do DiI'. Priv., trad. Esptnola.lpag. 298.

•
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« E' o homem mais sabio e mais forte que governa. Elle
guarda zelosamente sua ou suas esposas; os que estão sob a
sua protecção vivem no mesmo pé de igualdade. »

E é por isto que todos os codigos contemplam e regulam a
successão como um poderoso factor da perpetuidade da familia, unida
e forte através dos tempos, constituindo mesmo a sociedade politica ou
a reunião de muitos indivíduos e famílias vivendo juntamente sem
terem, entretanto, a 'origem commum e o predomínio dos laços de
sangue.

Acceita incontroversamente, como ficou dito, a cohesão dos dous
factos primordiaes da existencía social- a familia e a propriedade,
é claro, que só uma solução era facultada ao direito: consignar entre
os modos de acquisição e transmissão do dominio a successão e fazer do
herdeiro o representante do de cujus, o seu continuador no uso e goso
do património e nos encargos assumidos - ultra vires herediiates,

O direito das successões não é, portanto, uma consequencia de
preconceitos que concorram para a improductividade do patrimonio
alheio; é antes uma consequencia logica dos direitos da familia, uma
evolução da propriedade partilhada em beneficio da communhão geral
ou do Estado.

Emprestam brilho a esta affirmativa as phrases do douto e illustre
professor, autor do projecto submettido a exame no Parlamento Bra
sileiro:

« Juristas e philosophos ha, para os quaes o direito
hereditario é uma criação obnoxia da lei que .deve, quanto
antes, ser eliminada. Montesquieu achava ( que a lei natural
ordenava aos paes que alimentassem os seus filhos, mas não
os obrigava a fazel-os herdeiros». Augusto Comte, julgando
immoral a successão legitima, dizia, por seu turno, que, no
estado normal da civilização, os filhos, « depois de receberem
uma educação completa, não deviam esperar dos paes,
qualquer que fosse a sua fortuna, sinão o auxilio indispen
savel para a honrosa inauguração da carreira que esco
lhessem».

A origem da riqueza, sendo social, em proveito da
sociedade deveria reverter, com o fallecimento dos índí
viduos que a detinham. Stuart l\1ill, ao passo que justifica a
successão testamentária e contractual, oppõe-se tenazmente
a successão intestada, principalmente quando esta vae bene
ficiar parentes collateraes. Outros escriptores teem insistido
nas mesmas idéas depreciativas do direito hereditário, pre
parando assim o terreno para a propaganda dos socialistas
de todos os matizes que, por seu lado, quebram lanças pela
abolição da successão causa mortis em proveito dos indi
viduos.



- 998 --

Mas as razões allegadas por esses pensadores não teem
logrado convencer os legisladores dos differentes paizes da
terra. E' que ellas, fundando-se em observações incompletas
da vida social, não traduzem a verdade; attendendo a certas
injustiças, infelizmente incrustadas nas leis civis, procuram
salval-as pela applicação de um remédio violento, de effeitos
mais funestos do que o mal que pretendem extirpar.

E' indubitavel que não é sómente por egoismo que o
individuo se afadiga na conquista dos bens, augmentando a
riqueza social; maior estimulo é, por certo, o cuidado com
a prole e o conjuge; e ainda mais que o grupo social de
onde fosse banido o direito successorio veria faltar-lhe a base
economica da existencia, porque, si voltarmos ao commu
nismo primitivo, restabeleceremos as mesmas dolorosas con
tingencias de que conseguiu emergir a. humanidade após
lutas asperrimas ,» (2) .

. O projecto, acrisolando ainda essa concepção vasta e humana,
não perfilhou algumas das extravagancias do direito vigente quanto
á successão e aos direitos da família. .

Sem romper de todo com as tradições da nossa vida civil, que as
reformas radicaes podem prejudicar e convulsionar, poderemos con
seguir para ella uma nova phase de evidente progresso, repudiando a
desigualdade nas relações de direito entre os representantes do que
fallece intestado; ampliando a faculdade de dispor do património por
testamento; elevando a posição da mulher no lar domestico; insti
tuindo. o regimen da equidade entre os filhos Iegitímos e os naturaes,
sem ainda as odiosas e deprimentes distincções entre estes, con
demnados, quando espurios, a responderem iniquamente pelas faltas
de paes desnaturados.

. O livro IV do projecto do Dr. Clovis Bevilaqua, podemos dizel-o,
inspirou-se nos codigos modernos, sobre um dos quaes - o Italiano
proferiu Gide, o inspirador da Lei Francesa, de 9 de março de 1891,
a seguinte sentença:

« A lei italiana reiterou sabiamente os principios de
equidade natural, em grande parte consagrados, ha treze se
culos, nas novellas de Justiniano . »

As questões de detalhe e as pequenas divergencias de doutrina
não empallidecem o valor da obra, que attendeu, o mais possivel, ás
exigencias da civilização e não desprezou os exemplos das nações que
conseguiram hodiernamente codificar o seu direito civil em um bello
movimento de patriotismo que, por certo, não faltará ao Congresso
Nacional.

(2) Clovis Hevilaqun - Direito das Successões, pag. i2.
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rrrrULOI

Successão e1ug'eral

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES G~R.A.ES

Art. 1.898 - Este artigo formula a definição do,que sejam he
rança, herdeiro e légatario.

O projecto primitivo teve a mesma preoccupação, comquanto em
termos mais concisos.

Si outras razões de ordem jurídica não confirmassem a impro
priedade de definições meramente escolasticas no corpo de um Codigo,
o simples confronto das opiniões traduzidas nos projectos Coelho Ro
drigues, Clovis Bevilaqua e da Commissão Revisora autorizava o receio
notado.

O primeiro definiu:
« Considera-se herança todo o activo e passivo de uma

pessoa fallecida, e herdeiro aquelle a quem compete succe-·
der-lhe.» (Art. 2.391.)

O segundo:
-' « Considera-se herança todo o activo e passivo de uma

pessoafallecida e herdêiro aquelle a quem se transfere a to
talidade do acervo hereditario ou uma quota parte delle. » ,
(Art. '1.728.)

O terceiro:
« Considera-seherança a universalidade dos bens, direitos

e obrigações de uma pessoa(allecida; herdeiro, aquelle que
succede na totalidade da herança ou em parte della, sem de
terminação de valor ou de objecto ; e legatario aquelle em •
cujo favor o testador dispõe de valor ou objectos determi
nados ou de certaparte delles, )) (Proj. Rev., art. 1. 898 . )

Ora, si jurisconsultos de nota, no recesso do gabinete e pre
occupados exclusivamente com o ideal de firmarem a bôa e sã dou
trina, condensando-a em uma disposição clara e explícita, divergiram
de maneira tão profunda, o que será na pratica tal disposição quando
sujeita aos embates do interesse indi vidual e ao capricho dos litigantes !

A concepção da illustrada Commissão Revisora foihaurida na dou
trina de Laurent: (T. VII, n. 447).

« Opatrimonio de uma pessoa é o conjuncto de seus di
reitos e de SU{lS obrigações, a universalidade jurídica 'de
seus bens.



- 1000 -

A successâo ou a herança é o conjuncto dos bens que ella
deixa por seu fallecimento, »

Todos veem, portanto, que o conceito do sabio civilista é de ca
racter theorico ; não constitue uma regra incontroversa de direito, uma
lei positiva como esta, por exemplo: a successâo abre-sepela morte do
de cujus, que todos os povos e todos os codigos acceitam, embora com
alteração de palavras.

« Ainda mais n3.S fontes romanas, como nos autores modernos, a
terminologia não se acha rigorosamente expurgada de vacillações, e os
dous vocabulos - herança e successão - apresentam-se como equíva
lentes; (3)e si assim é - o legislador não póde nem deve emmaranhar-se,
quando estatue os principios basicos em que se firmam as relações ju
ridicas, no labyrintho das idéas abstractas.

Um exemplo mais corrobora essa observação.
Pothier deu da successão a definição acceita pelo projecto primi

tivo para a herança, quando o próprio autor do citado projecto não
admitte a confusão dos termos:

« Successão, definiu o immortal civilista, é a transmissão
de todos os direitos activos e passivos do defunto na pessoa
do seu herdeiro. »

Nesse sentido, como dizem Lacantinerie e Wahl (4), não se com
prehende a transmissão universal do patrimonio de uma pessoa morta
a uma pessoa sobreviva que a lei designa e que se chama herdeiro.

A significação do termo successâo como synonymo de herança é
outra e assim comprehendeu o citado Pothier, definindo-a :

« A unioersaiidade doedireitos activos epassivos de um
defunto, considerada independentemente da transmissão que
se tenha feito na pessoa do herdeiro: »

Convem adoptar no Codigo Civil distincções tão metaphysicas e
textos tão nebulosos?

De certo que não. Avigoram este parecer as judiciosas observa
ções, sobre o projecto, offerecidas pela douta Congregação da Facul
dade Livre de Direito da cidade do Rio de Janeiro:

« A difficuldade das definições, máxime em um Codigo Civil que
deve ser de redacção Iimpida e não indecisa, torna-se sensivel no pro
jecto, no art. 1.898. Este artigo occupa-se unicamente em definir o
que seja herança, herdeiro e leqatario, A primeira observação a fazer-se
é a seguinte: porque definir o que é herança em um codigo elaborado
depois de tantos outros que teem procurado evitar este defeito? Um
codigo, dizia Rousset, não é um livro de Direito.

(3) Clovis - Dir, das Suec., :1.2-17.
(4) Suecessions, vol, I, pag. 60.
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A lei ordena ou prohibe ; o livro ensina.
A missão do legislador e a do professor diITerem essencialmente.

No art. 1.898 define-se incompletamente o que seja herança, além de
confundil-a com a successão nas disposições subsequentes. Não é a he
rança a universalidade dos bens, direitos e obrigações de uma pessoa
[allecida, como ahi se diz, pois, pela successão não se transmittem ao her
deiro os direitos e obrigações personalissimos. Ao herdeiro attingem as
obrigações oriundas de factos illicitos,

No silencio desta disposição não está prevista essa essencial dis
tincção scientífica, claramente formulada pelo illustrado autor do pro
jecto, no art. 1.730.

Portanto, si tem de persistir no Codigo o-art. 1.898, é indispen
savel completal-o, accrescentando á palavra obrigações as seguintes :
não personalíssimas.

Mais ainda assim não ficará completa a definição de herança,
porque nesta se devem comprehender as obrigações oriundas de factos
illicitos, e para evitar esta lacuna seria necessário accrescentar : ex
cepto as oriundas de factos íllicitos ,

Tal definição, porém, é escusada: o mais notável dos codigos mo
dernos, o allemão, define, porventura, o que seja herança? Não.

No art. 1.749, com que se abre o livro V, segundo a traducção
de Grasserie, diz simplesmente:

« Pela morte de uma pessoa (abertura da successão), seu patri
monio, como universalidade (successão), passa a uma ou mais pessoas
(herdeiros) . ..

Definiu-a o Codigo Italiano? Não.
O art. 720 diz laconicamente, abrindo o titulo das successões :
« As successões são deferidas pela lei ou por testamento. ))
Tambem o Codigo Hespanhol de 1889 e o Belga não definem a

herança e menos ainda a successão e nem tão pouco o Código Por-
tuguez. .

Nenhum destes codigos definiu, porque esta palavra, que existe
nas línguas, com significação geralmente conhecida, não póde ser defi
nida, por ter significação propria, fixa, determinada, que a distingue
de qualquer outro vocahulo .

Além disso, a definição de herança vem crear, nas disposições
subsequentes do codígo, duvidas muito sérias sobre as differenças ju
ridicas que existem entre herança e successâo , - o que não foi, de
certo, objecto de cogitação dos illustres revisores.

Si a herança é a universalidade de bens, direitos ou obrigações, o
que é a successão ?

São principios muitissímo conhecidos: A herança é o patrimonío
do defunto com todos os seus encargos (Malhenbrefeck-Doutr. Pandect.,
Parto Spec., L. 50, Capo fio, § 614), sendo que, respectivamente con
siderada, diz Ramalho, em suas Inst , Orphanologicas, se define a sue-



- 1002 - •

cessão em todos os direitos que tinha o defunto ao tempo de sua morte.
(Dig. liv , 50, tit. J6, fi. 24-, tit. 17, fi. 62.)

Ora, esta definição, diz o sabio mestre, não é scientííi
camente exacta, porque a successão é transmissão dos direitos
activos e passivos do defunto para a pessoa do herdeiro, e
não a universalidade dos mesmos direitos, que é o que con
stitue a herança (Inst .. L. 22, art. 2°, n. 4.) « Herança e
successão, sendo, portanto, cousas essencialmente differentes,
tendo sido definida a primeira, era absolutamente necessa
rio definir a segunda, para não crear confusões no direito
moderno. I)

Em vista do exposto, é mais acertado acceitar, em substituição ao
dispositivo impugnado, a redacção do que se contém no art. 1.716 da
Consolidação das Leis Civis do illustre Dr. Carlos de Carvalho (art. 1.922, •
Cod. Allemão.)

« Pela morte de urna pessoa ou pela installaçâo da sue
cessãoprooisoria do ausente, seu patrimonio passa com uni
versalidade aos seus herdeiros, I)

(Art. 1.90'1.) Esta disposição não alterou o direito vigente.

« Osherdeiros necessarios teem direito a duas partes dos
. bens do testador, que só póde dispor da sua terça, (Teixeira

de Freitas, Cons. da Leis Civis, art. 1.008.)1)

Convém revogar no todo ou em parte a restricção que a legislação
vigente e o projecto sanccionam, acompanhando os codigos das nações
cultas, que consagram a reserva hereditaria como um facto decorrente
da própria estabilidade da família e dos laços de sangue? E' o que pre
tendemos examinar em synthese ,

Determinando que o testador só possa dispor de uma parte dos
seus bens, quando lhe sobrevivam 1zB1'dei1'OS necessarios, os legisla
dores não se deixam fascinar pelas theorias que combatem, qualquer
conciliação entre a liberdade individual e os principias fundamentaes
dos. direitos da familia .

Seguindo essa norma de conducta, julgamos, entretanto, mais
consentaneo com o moderno espirito do Direito Civil e com as expan
sões da liberdade, que o regimen republicano proclama, ampliar a quota
disponivel, acceitando, de preferencia, a opinião do Dr. Coelho Rodri
gues, exarada nos arts. 2.393 e 2.499 do seu projecto do Codigo Civil
que a referida quota elevava á metadedos bens, pertencendo a outra.
metade aos herdeiros legitimos, isto é, aos descendentes, ascendentes e

. conjuge sobrevivente, nos termos do actual projecto, art. 2.086.
Perlustrados os melhores codigos, deprehende-se que esse limite

traçado ao testador encontra a mais completa justificação.
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A. quota disponioel estabelecida no Cod. Civ. Portuguez (arts. i .784
e seguintes) é de um terço dos bens do testador, si elle tiver descen
dentes ou ascendentes do primeiro gráo ; sendo os ascendentes do se
gundo gráo em diante, é da metade; o Codigo Hespanhol segue a mesma
regra (arts. 806 a 810) ; pelos direitos francez e belga «porção disponível
comprehende a metade dos bens do testador si, por sua morte, ficar
sómente um filho; um terço, si ficarem dous e um quarto, si ficarem
mais de dous (Cods. Francez, art. 913; Belga, art. 913.)

Pelo direito italiano, a porção disponível abrange a metade dos
bens do testador, si este deixa descendentes legitimos, legitimados ou
filhos adoptivos , (Cod., arts. 805 e 806. ) Si o testador deixa s6mente
ascendentes, póde dispor de dous terços dos bens. (Art. 807.)

({ O legislador italiano, diz em traços de mestre o erudito
Cimbalí, (5), realizou nesta matéria uma reforma profunda
mente radical, de harmonia com outras legislações. Adoptando,
antes de tudo, o systema do Codigo das Duas Sicilias e por
elle propagado, o legislador italiano estabeleceu uma quota
fixa e invariável, como reserva, em favor dos descendentes e
ascendentes Iegitimos,qualquer que fosse o seu numero, afas
tando-se por esse modo da doutrina tradicional do direito ro
mano, adoptada com alguma variante, relativamente á enti
dade da quota, pelo Codigo Civil Francez e pelo Sardo .) »

E' claro, portanto, que a quota fixa, apesar da critica de Gian
turco (6) que considera, sem razão, tal systema economicamente desas
troso, quando concorrem muitos herdeiros, é o mais racional e equita
tivo; a quota oariaoel, sim, póde produzir não pequenas irregulari
dades na distribuição da herança.

Qual a solução dada pelo Codigo Allemão ?
Acompanhando a corrente do direito italiano, acceitou tambem

a reserua hereditaria em proveito dos descendentes, ascendentes
(pai e mãe) e do conjuge sobrevivente.

(A quota disponível é fixa e uniforme. Calcula-se individualmente
para cada reservatario, sempre da metade da sua parte ab intestato.
Art. 2.303).

Este Codigo, portanto, que, na linguagem de La Grasserie, juri
dicamente abriu o seculo XX, não se deixou embalar pelas illusões das
theorias radícaes, bellas na verdade, mas de eífeitospráticos duvidosos.

Ao art. 1.90'1 foram apresentadas as seguintes emendas:
ia. {{ Supprimam-se as palavras - ... mas si sô houoer

herdeiros necessarios o testador não poderá dispor de mais
que a terça dos seus bens.>« Adolpho Gordo. - Fausto Car
doso.

:~~,:~~~~~T;::.~>~('_~ i, __

(5) No. ph. Direito Civile-trarl. Adherbal,,,d~C{l.rvaHlO,'pag.1316:
(6}-Del diritto delle suecessioni, pag. 25{; .~.~.-

c.
'~t I-~j

\.
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2a • Substitua-se o art. 1.901 do projecto pelo art. 1.398
do projecto do Codigo Civil Brasileiro de Felicio dos Santos,
que é o seguinte: « Só terá loqar a successâo legitima fal
tando a testarneruaria » . - Alfredo V'areia, - F. Alen
castro. - Campos Cartier. - Barbosa Lima. - Soares dos
Santos. »

O proposito das referidas emendas é o de justificar a mais ampla
liberdade de testar e repudiar a reserva hereditaria estatuida no pro
jecto que, neste ponto, respeitou o direito vigente.

A questão é transcendente; tem preoccupadojuristas, economistas
e philosophos; presta-se conseguintemente a uma longa explanação que
este parecer não comporta.

Proselytos das doutrinas pregadas nesse particular por Léon Do
nat, Le Play, Molínari e outros (7) os illustres deputados signatários das
referidas emendas rompem com a doutrina de todos os codigos, profli- •
gam a obra de tantas legislações uniformes no conceito que architectaram
da liberdade de testar, só acceita, sem restrícções, pela Inglaterra, pelos
Estados Unidos e pelo Mexico ,

Os mais modernos civilistas, que no terreno das theorias combatem
scientificamente pela conquista dos mais liberaes principios, não chegam
ao extremo de um perigoso radicalismo nas relações do Direito da Fa
milia, radicalismo que não se coaduna com a índole e tradições do nosso
povo.

E' preciso dizer, desde logo, que Felicio dos Santos, citado pelos
dignos signatarios da segunda emenda, não lhes póde servir de amparo.
Basta ler-se o commentario de eminente jurisconsulto mineiro ao
art. 1.667 do seu projecto, para concluir-se que a sua opinião foi pro
fundamente adversa á reforma suggerida á Camara.

Affirmar que o Instituto da quota disponivel é inadmissível em
nosso direito, porque na secção que tem por epigraphe Declaração de
direitos, a Constituição da Republica firmou (art. 72, § 17) o solemne
compromisso de manter o direito de propriedade em toda a sua pleni
tude, salvo desapropriação por necessidade ou utilidade publica, me
diante prévia indemnização - é levar muito longe a interpretação ex
tensiva desse texto legal, interpretação da qual resultaria odesmoro
namento de todo o edificio do direito civil patrio.

O que é o direito - norma agendi - sínão uma restricção da liber
dade individual dentro dos limites traçados pelo justo e pelo honesto?

Si a determinação da quota disponivel é um attentado a essa liber
dade, também o serão: a modalidade dos actos juridicos, as disposições
que regem as doações inter vivos, o regimen dos bens no casamento,
os direitos e deveres entre os conjuges.

A successão não é um acto de usurpação, é antes um dos modos
de adquirir o dominio (art. 620, projecto) ; a morte de uma pessoa ex-

(7) La Polit. Exp., pg. 2i 7 ; - La Ref. - Sociale.
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- L'Evol. Econ., pag , 432.
(8) Laffayette - Dir. das Cousas, 1, pag. 94.
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« Devo indicar, diz o eminente publicista (8 bis), duas
restricções que me parecem indispensaoeis á liberdade de
testar:

Assim, de um lado, ospovos livres oppõem embaraços
legaes a todo estabelecimento de mâo-morta ; de outro lado,
uma reserva deve ser decretada em faoor dos filhos menores I
segundo as despesas que exigirão a sua educação, aprendiza
gem profissional e manutenção até a época da maioridade... li.

E'J porém, o mesmo autor que, modificando o seu radicalismo e
collocando-se como Le Play na situação, toda especial, de adversario
das disposições dos arts. 826 e 832 do Codigo Civil Francez, allega re
flectidamente ,

« ... A intervenção legal do Estado no testamento, as
exaggerações da jurisprudencia, a capacidade de certos ho
mens da lei impedem diariamente as combinações multiplas
em virtude das qnaes os paes de família, movidos por um ..
sentimento conforme ao interesse publico, tentam conservar
intacto o patrimonio formado á custa do seu suor, sem desco
nhecerem em cousa alguma o que lhes impõe o dever a
respeito dos filhos e o que lhes aconselha a ternura.

O mal seria menor si o proprietario pudesse dispor
em todos os casos da metade dos seus bens. Assim era antes

. da Revolução Francesa, a quota disponivel em todos os
paizes do sul, em que o dÍ1'eito romano vigorava, e tambem
nos paises do norte reçidos pelos costumes de Paris e de Or
leans. Ella tem sido adaptada em nossos dias por muitos Es
tados : encontramol-a nos Codigos do Cantão de Vaud, da
Prussia, da Austria e da f ta/ia . »

Para o nosso raciocínio, portanto, é um broqueIo conceito do
próprio autor que inspirou os illustres Deputados.

Estabelecida a quota fixa ,sem restricções a crenças ou princípios
religiosos,.teremos melhor observado as regras de direito e evitado os
futuros abusos na pratica quanto a reserva destinada aos filhos menores,
reserva de difficil computação nas partilhas, sobrecarregadas de novas
despezas e subordinadas, como ficarão, ao arbitrio dos juizes, tutores e •
peritos. .

Aos inconvenientes apontados contra a delimitação da quota dis
ponivel obriqatoria, pôde-se facilmente oppor outros, de superior al
cance, á liberdade ampla de testar.

A primeira, dizem, tolhe a evolução do capital; faz definhar as
industrias ; rouba ao herdeiro reserva tario o amor ao trabalho e deixa-o
á mercê da imprevidencia.

(~) La Politique Expérimentale - pago 23'Í.-.
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Mas, da segunda, podem também resultar a imprevidencia e a in
justiça dos chefes de família, testando em beneficio de estranhos, em
detrimento da prole; estabelecendo preferencias entre os filhos, o que
equivale a abrir uma porta larga a dissenções e odios; parcellando a
propriedade para favorecer os que não se distinguem pela competencia
profissional, e sim por um simulado affecto dispensado ao testador.

Planiol (10) combatendo Le Play diz:
« Seu systema contém, certamente, uma grande parte de utopia.

EUe pretende restaurar a autoridade paterna concedendo ao pae o for
midavel poder de transmittir totalmente o seu patrimonio a um só dos
seus filhos. Mas quem responderia que os paes fizessem sempre um bom
uso desse poder? Não seria no mais digno que recahiria esse favor, fre
quentemente cego. Tem-se visto mães distinguirem áquelle dos seus
filhos a quem o defeito de intelligencia ou de vontade tornou incapaz
de iniciativa, embora a fortuna que ellas lhes transmitiam fique con
demnada a perecer rapidamente nas suas mãos. Não seria repetida
mente o mão homem da família, como notou Batbie, quem saberia obter
líhgralidades em seu favor? E que nome dar áquelles dos filhos que
se~ escrupulos usurpasse a parte dos outros nos bens paternos?

« Para que a liberdade de testar désse os fecundos resul
tados previstos por Le Play, era preciso que cada homem
attingisse o ideal perfeito do pae de família esclarecido e se
guro de suas decisões. »

Mais um golpe de vista. sobre a questão e daremos por findo este
pallido commentario , .

O direito romano, monumento que serve de phanal ainda hoje a
todas as legislações, depois de haver consagrado na lei das XII Taboas
a illimitada liberdade de testar, soffreu profunda reforma com a insti
tuição da querela inofficiosi testamenti em favor dos proximos parentes
do testador, que sem justa razão fossem desherdados ou preteridos, 111,0

fficiosum testamentum, quod frusta liberis exheredatis, 11,011, ex olficio
pietatis viditur esse conscriptum, diz Paulo.

Proposta a querela e reconhecida a procedencía da reclamação
pelo tribunal dos centumviros. rescindia-se o testamento, conside
rando-se Que o autor o fizera em estado de demencia ,

. « E assim diz o Dr , Clovis (11): o direito da familia re
agia contra as incontinencias da liberdade individual para a
qual eram carentes de estimulo as puras affeições da consan
guinidade. »

Não nos servem de exemplo a Inglaterra e os Estados Unidos. E'
preciso ter bem em vista as condições desses povos; a organização do

(iO) Droit Civil -- Paris, i90i - 3° vol., pago 866.
(H) os. cit., pg , 298.
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trabalho que nelles impera; os predicados da raça anglo-saxonia pre
parada para a luta, educada nos principies do salfhelp .

E, si por um lado o direito inglez consagra a ampla liberdade de
testar, guarda, por outro, as tradições da sua aristocracia, mantendo
o odioso instituto da primogenitura, favorecida quasi sempre pelos tes
tamentos, apesar de já privilegiada pela successão legitima em detri
mento dos demais descendentes.

E' preferivel, portanto, dizer com Cimbali ('12):
« Como se pódepretender racionalmente de outrem e dos

estados ajuda e soccorro nas grandes estreitezas da vida,
quando nada se póde pretender legalmente dos parentes mais
próximos, confiando-lhes, de resto, a mais extremada liber
dade de dispor de todos os bens em favor de quem bem
queiram? A obrigação de assistencia e soecorro é de utilidade
ser sanccionada entre parentes immediatos, que são o primeiro
annel da convivencia humana. »

r
t
j

CAPITULO II

DA TRANSllIISSÃO DA HERANÇA

,
.Art. ('1.904). - A illustrada Congregação da Faculdade Livre de

Direito da cidade do Rio de Janeiro fez, a proposito desta disposição,
um commentario do qual discordamos :

« Não se deve dizer autor da herança, porque esta é
uma creação juridica; depende da lei, como também a hy
potheca e o usofructo. »

E' o principal argumento da critica; mas a este respondem vanta
josamente o illustre autor do projecto e os arts. UH3 e 1.514 do pro
jecto Felicio dos Santos.

Refutando aquella observação, escreveu o Dr. Clovis:
« Pretende o parecer que é defeituosa a locução - autor

da herança, embora reconheça que, em mais de uma mono
graphia e em trabalhos de recente data, se lê: - pela morte
do autor da herança, quando se faz referencia ao de cujus.

Esta confissão poupa-me o trabalho de transcrever
trechos de civilistas dos mais egrégios que puzel'am em.
circulação a condemnada expressão. Em substituição o que
se propõe? O peregriníssimo - de cujus? Nãoserá o Codigo
Civil Portuguez autoridade sufficiente em matéria de lin
guagem juridica? Pois repetidas vezes ahi se encontra
a dicção taxada de incorrecta, como se póde ver nos
arts. 1.737 e 1.738.

(12) Oh. cit., pg. 372.
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E porque se ?ã~ deve dizer - auto.r da herança? Porque,
pondera a Commissão da Faculdade LIVre, « esta é uma cre
ação juridica (?), depende da lei, como tambem o são a hy
potheca e o usofructo ». Esta razão é de uma obscuridade
perturbante. Si percebo o que se pretende significar com a
expressão - creações [uridicas, equivale ella ao que outr'ora
se chamava na escola - creações da lei civil. Verdade é que
hoje ninguem mais se preoccupa com esta distincção de insti
tutos de direito natural e de direito civil. Mas si não é isso,
não sei o que possa ser.

Por outro lado, invoca o parecer um pensamento pro
fundo do preclaro CIMBALI, segundo o qual o fundamento ju
ridíco do direito successorio encontra sua justificação na
ordem social, na continuidade da vida da humanidade, através
da cadeia ininterrupta de gerações, e na continuidade no goso
dos bens necessarios á conservação e ao desenvolvimento
progressivo da propria vida.

Sendo assim. a successão é uma creação juridica por
seu fundamento é por seus fins, causal e teleologicamente,
natural como a que mais o fór .

Natural, no unico sentido em que se póde admittir o
termo para adjectivar uma instituição jurídica, porquanto,
somente aquelle que não esclareceu o espirito pelo estudo
da historia, observa o excelso IHERlNG, póde manter-se na il
lusão de que a natureza depoz no coração do homem os prin
cipios superiores do direito. A natureza, continúa o jurista
phílosopho, não se fez a directora do homem no domínio do
direito, como em nenhum outro. Deu-lhe as necessidades,
que sempre o atormentam, e a intelligencia, que o auxilia a
encontrar os meios de satisfazel-as. E' assim que ella faz surgir
todas as instituições humanas.

Que será, então, o que se deve entender por creações
juridicas, na phrase do parecer? » .

Improcede , tambem , a segunda parte do C01nmen
tario :

« No art. 1.804 se acha estabelecida uma disposição ge
nerica , A. ser verdadeira, scientificamente considerada na
doutrina, a redacção seria: « A successão da pessoa natural
abre-se por sua morte » - evitando-se assim o defeito apon
tado. E porque o capitulo do projecto se inscreve « da tran
smissão de herança » seria logico determinar, em seguida, a
lei que a deve reger, accrescentando: « sendo regulada pela
legislação vigente no lagar de seu ultimo domicilio quanto
aos nacionaes, e quanto aos estrangeiros regendo a disposição
do art. 37 do titulo preliminar. »

c. c. - VoI. II
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Qual a utilidade -dessa redundancia?
As disposições geraes sobre a successão de estrangeiros ficam

melhor contempladas no Titulo preliminar, no qual se conteem gene
ricamente os preceitos de Direito Internacional Privado.

(Art. 1.905). Este dispositivo ainda soffreu a impugnação da re
ferida Congregação. Continuamos, porém, a divergir dos seus conceitos
e a manter a doutrina do projecto.

Preceitua o direito vigente (Teixeira de Freitas, Cons., arts. 978
e '1.023):

« L° Na successão ab intestato a posse civil dos falle
cidos transmitte-se logo a seus herdeiros com todos os effeitos
da posse natural, não sendo necessario que esta se tome.»

« 2.° Os herdeiros escriptos, do mesmo modo que os
legitimos, teem nos bens da herança a posse civil de que
trata o art. 978, com todos os effeitos~a posse natural.»

Na mesma conformidade dispõem os arts. 1.722 da Consolidação do
Dl'. Carlos de Carvalho e 2.591 do projecto do Dr Coelho Rodrigues.

O projecto actual estabelece, porém, a transmissão da posse e
também do dominio, aos herdeiros legitimos.

A doutrina externada é tambem mantida por Felicio dos Santos
no seuprojecto, art. 1.514, e amplia a geralmente seguida.

E' certo que antes mesmo do julgamento das partilhas, conse
guintemente de concretisado o quinhão hereditario, - e desde a
abertura da successão : o herdeiro adquire o domínio, conquista um
direito do qual póde livremente dispor.

O douto autor do projecto é coherente com a doutrina que
anteriormente expendeu (13); isto é, que, mesmo no estado actual
de nossa legislação, a propriedade dos bens da herança é transmittida
desde a morte do de cujus, aos herdeiros de qualquer categoria, in
cluidos os legatarios, si o legado é sem condições e recahe sobre
cousa infungível.

No louvavel empenho de corroborar a sua opinião, cita a do
emerito Teixeira de Freitas (not. 57 ao art. t .025 da Cons.); e o
grande jurisconsulto corresponde ao appello não só nessa nota, mas
também na seguinte observação (14) :

« O direito de herança não é direito reai , é um dos
direitos absolutos. A herança é uma continuação do domi
nio e direitos reaes do morto, que se transmiüem para seu
herdeiro ou herdeiros.

A herança é um patrimonio, uma universalidade, é
a propriedade em complexo ideal, contendo não só os di-

(i3) Clovis-Oh. cít., pags, 28 e 29.
(H) Introducção, pag , CXY.

•
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reitos reaes, como os direitos pessoaes, activa e passiva
mente; e desta maneira ella resolve-se em quantidade pura
que póde ser negativa ou igual a zero. A herança, portanto:
tem natureza commum, que a faz entrar nas duas especies
de direitos.

Por este motivo os escriptores allemães fazem da he
rança um tratado particular. O direito da herança reputa-se
não constituindo jus in re distincto do dominio - sinçularum
rerum adçuisiiia - si bem que se distinga como adquisitio
per universitatem. Segundo o direito romano a herança é
um dos modos derivativos de adquirir dominio, posto que
dependente da addiçâo. Como esse modo de adquirir entre
nós (Cons., noto ao art. 1.231, § 1°) não depende do acto
especial da addiçâo, a herança é titulo de domínio do her
deiro, titulo que deriva da determinação da lei ou das dis
posições de ultima vontade (Cons., art. 907); e ao mesmo
tempo é modo de adquirir dominio (Cons ., arts. 978, 979,
980 e 1.025).»

Os conceitos emittidos assumem a categoria de princípios incon
troversos. O direito de successão é, portanto, uma consequencia do
direito de propriedade (15).. .

A posse civil, isto é, que se adquire por força da lei, sem ne
cessidade da apprehensão material da cousa, transfere-se ao herdeiro
juntamente com o dominio ,

Antes das partilhas o que existe? O estado de communhão re
sultante da successão legitima ou testamentária si são dous ou mais
herdeiros; e esse facto caracteriza o condominio (16).

Não é scientifico, portanto, dizer-se que, pela abertura da sue
cessão, o herdeiro só adquire a posse civil com eífeitos da natural.

O Assento de 16 de fevereiro de 1786, que firmou a intelligencía
do alvará de 9 de novembro de 1754, considera inadmíssivel que se
julgue nos interdictos restitutorios e nos outros casos oçcurrentes no
fôro - a posse civil com todos os eíleitos da natural áquelle que não
tenha por si a evidencia da propriedade; ou melhor, como opina
Lobão (17): o Assento de 1786 tem em vista e adaptou a opinião
dos DD. conforme a qual esse juizo possessorio tem admixta a causa
da propriedade, como resolvem os DD. das nações em que ha leis
semelhantes ao dito alvará.

(14) Rue. D. Civil- V -pago 29.
(15) ~'roal, D. Civil 30, pago 510.
(16) Lafayette - Dir , das Cousas - I. 12 S. 25, 85 e 86.
(17) Trat. dos Morgados - cap, 13 - Secção I, § 8°.
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oprojecto preferiu seguir a orientação do Cod. Civil Allemão
segundo o qual a devolução rea~a-se de pleno dú'eit? (art. 1.942) ~
abandonando, de vez, essas filigranas do nosso direito classico,
oriundas do direito romano, e a ficção do direito francez (Cod.,
art. 724), cuja applicação, na phrase de Rue, tem dado logar a
graves difficuldades, porque falta um criterío seguro para reconhecer-se
a verdade da maxima costumeira: te mort saisit le vif. ..

(Art. '1.906.) - A disposição contida neste artigo não merece
em absoluto a seguinte critica formulada pela douta Faculdade de
Direito do Rio de Janeiro:

« O art. 1.906 do projecto é, sem duvida, lacunoso.
Estabelece em sua primeira parte a antiga noção de « cabeça •
do casal >l, mas impropriamente. Assim o grande Velasco,
cap. 6° 84, Menezes, Pratica dos juizes divisorios e Ramalho
- Inst. Orphanologicas, estabelecem e elucidam a regra
geralmente seguida pela jurisprudencia brasileira, de que
não é a mulher cabeça do casal quando o seu casamento é
segundo o regimen dotal e os bens não se communicam,
salvo expressa estipulação em contrario no proprio con-
tracto anti-nupcial. Entretanto, essa mulher devia viver com
marido ao tempo de sua morte, e, portanto, segundo a
regra do art. 1.906, devia ser cabeça de casal e inventa-
riante do « de cujus ». Ao passo que o projecto firma essa
regra, estabelece tacitamente que não é cabeça de casal o
herdeiro maior em cujo poder ficarem os bens na occasião da
morte do de cujos, dispondo assim em contrario á sabia
regra da Ord. L. 1. 0, tit. 88, § 4°, Lib. 4°. tit. 95, pro e tit.96,
§§ 9, 15 e 23, pois dá ao juiz o arbítrio da nomeação de
inventariante. Ainda estabelece, do mesmo modo.. que não
é cabeça de casal, e, portanto, inventariante, na falta de
ascendentes ou descendentes - o testamenteiro - revogande
assim o preceito salutar da Ord. L. 4°, tit. 96, pro Porque
deixar ao arbítrio do juiz o que estava perfeitamente regu- .-
lado por lei escripta ? »

O projecto declara expressamente que si o fallecido não deixar
conjuçe meieíro com quem estivesse vivendo ao tempo da morte, será
este mantido provisoriamente na posse e administração dos bens
communs até partilha,

Está, portanto, bem nítida a noção do cabeça do casal de har
monia com a orientação do projecto quanto á sociedade conjugal
(art. 307) e sem a odiosa distíncção (Ord. L. 4°, T. 95, prínc.) quanto
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á posse dos bens, entre marido e mulher, da qual exclusivamente exige
o direito vigente a circumstancia da cohabitacão no momentoda morte
do outro conjuge.

E' justo, porém, confessar que a critica procede em relação ao
arbítrio dado ao juiz para nomear o herdeiro cabeça do casal. Odireito
vigente é, sem duvida, previdente quando estabelece que aquella no
meação não fique sempre ao arbitrio do juiz, e deva. sim recahir
sempre no co-herdeiro que se achar na posse corporal e administração
dos bens. (Ord. cit., Teix. de Freitas. Cons., art. L'143):

« Ficando alguns dos filhos ou outro herdeiro na posse
dos bens communs, essa posse deve ser mantida, e aos mais
interessados sâ compete o direito de pedi» partilha ao co
herdeiro possuidor dos bens»

E' esta a regra juridica em vigor e que convem manter no pro
jecto, a exemplo do art. 1.564 do projecto Felicio dos Santos.

Em disposição synthetica e capaz de abranger todos os herdeiros,
mesmo o conjuge sobrevivente, quando o regimen matrimonial não
lhe der direito á meíação, offerecemos a seguinte emenda, que não
altera siquer a redacção do art. 1.906 :

« Paraqraplu: unico - Na designação o juiz preferirá
semp7'e o herdeiro que se achar na posse corporal e admi
nistração dos bens communs ou de parte delles. I)

E' também improcedente a observação quanto á omissão do tes
tamenteiro na classe daquelles que teem garantida a posse e admi
nistração dos bens.

Basta examinar o final do artigo do projecto :
« ..•si não houver conjuge sobrevivente a posse e admi

nistração competirão ao herdeiro designado pelo juiz, si
outro não o tiver sido no testamento..

(Art. 1.907). - O projecto primitivo não continha esta dispo
sição que a Commissão Revisora trasladou do projecto Felicio dos
Santos. (Arts. L 516 e L 517.)

Examinado o commentario com que o preclaro jurisconsulto mi
neiro illustra esses dispositivos, poderemos melhor posítivar a nossa
opinião. .

« 1.o Logo que ha diversos herdeiros de uma herança,
esta se torna commum e lhe são applicaveis as disposições dos
arts. 1 .008 e seguintes (condominio). O herdeiro tem
direito não a esta ou áquella cousa particular da herança,
mas á sua totalidade in tota et in qualibet pa7'te. Só a par-

..,
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tilha é que singulariza o direito do herdeiro. Si elle vende
algum bem singular da herança, a venda só se tornará va
lida si em partilha esse bem fór dado em seu quinhão,»

{( 2.° A disposição desse artigo, é como elle mesmo o
diz, consequencia ou applicação do disposto no artigo ante
cedente. Qualquer dos herdeiros pôde usar das acções pos
sessorias contra estranhos, contra quem não seja herdeiro,
seja para haver herança, parte della ou qualquer objecto
particular. O herdeiro que reivindicar qualquer cousa da
herança não a reivindica para si, mas para a communhão
em consequencia o demandado não pôde oppor-lhe a ex
cepçâo que a herança não lhe pertence ; o herdeiro demanda
como mandatario tacito dos outros herdeiros) defendendo a
herança no interesse de todos.»

A doutrina exposta neste commentario está plenamente ampa- ..
rada na opinião de emeritos civilistas. No direito francez, apesar do
caracter especial da saisine, cada um dos herdeiros, até á partilha,
póde intentar a petição de herança pela totalidade da herança e o
demandado não pode objectar a um dos herdeiros, emquanto não
el!ectuada a partilha que ha outros herdeiros (18).

Não ha, conseguintemente , motivo plausivel para a suppressão
do paragrapho unico do art. 1.907 do projecto, como suggere a
emenda do illustre Deputado Sr. Adolpho Gordo e a observação do
digno Tribunal do Rio Grande do Norte, observação que, uma vez
acceita, affectaria de algum modo o exercício da acção de petição da
herança,

(Art. 1. 90S). - O artigo consagra a doutrina do direito vigente,
(Ord. L. 4°, T. 79 princ , (19).

O direito hereditario, isto é,a faculdade de acceitar ou de renun
ciar a herança, prescreve em trinta annos; findo este prazo o her
deiro é estranho á successão , Mas os trinta annos contar-se-hão,
neste caso da abertura da successão, ou desde quando se deu a re- •
nuncia do herdeiro mais proximo (20). A acção de petição de herança,
sendo um meio de fazer valer esse direito hereditario, deve extin-
guir-se com eIle. (Projecto, art. '1.913.)

(18) Laeantinerie e Wabl, obra cit, l, pago 543.
(19) Correia Telles, Doutr. das Acções, ed. Teix. ele Freitas, § 62,

noto 224.
(20) Rue, Comrn , V. ns. :195 a :197.
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Accresoe o seguinte: a mesma acção parncrpa somente quanto
á prescripção da natureza das acções pessoaes que duram trinta
annos (21); assim sendo, o projecto não estabelece um criterio novo,
mas sancciona a doutrina em vigor.

Em vista do exposto, carece de fundamento a observação seguinte
da Congregação da Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro e o
artigo eleve ser mantido.

« Dispõe o art. 1.908 que a acção de petição de herança
prescreve no prazo indicado no art. 210.

Este dispõe: « O prazo ordinario -para a prescripçâo
das acções pessoaes é de 30 annos, contados do dia em que
poderiam ser propostas.»

Entre as acções reaes que nascem do direito hereditario,
desde o direito romano até os tempos actuaes, se contou
sempre a acçâo de petição de herança. - Ora, si esta acçâo
é real, como se não põde contestar, por que razão se a não
resoloeu no art. 210 do projecto?

Não é um grande defeito estabelecer uma these geral
com a do art. 210, e depois violar essa these, como se faz
no art. 1.908?

Porque tomar; em mate ria de prescripção, como cri
teria absoluto a divisão de acções em reaes e pessoaes ?»)

Como quer a illustrada preopinante enumerar a hereditatis
petitio entre as acções pessoaes em geral do art. 210 do projecto, si
ella corresponde á herança do mesmo modo que a reioindicatio cor
responde ao domínio e só participa da natureza das acções pessoaes
quanto á prescripção ?

E' a doutrina dos proprios romanistas.

CA.PITULO III

DA ACCElTAÇÃO E REPumo DA HERANÇA

Precisamos declarar preliminarmente que este capitulo do pro
jecto abrange toda a matéria que o projecto anterior, acompanhando
6S projectos Felicio e Coelho Rodrigues, e a grande maioria dos co
digos modernos, consigna em secções dífferentes.

De facto, esses codigos, sem exceptuar o novíssimo Codigo Allemão,
explanam separadamente a mataria concernentea acceitaçâo, repudio
da herança e beneficio de inventario - instituto decorrente, em caso
especialíssimo, do primeiro acto juridico.

(21) Correia 'I'elles, ob , cito noto
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Alterar o plano do projecto é promover indubitavelmente innu
meras emendas, que destoariam do estudo generalizado a que se pro
poz a Commissão incumbida de interpor parecer sobre o mesmo
projecto.

Não está, entretanto, nas mesmas condições, o art. 1.912, com
prehendido no capitulo, artigo que incidiu, com justiça, na critica
fundamentada da Faculdade Livre de Direito da Cidade do Rio de
Janeiro.

« Dispõe o projecto no art. 1.912, que o herdeiro que
fór notificado da abertura da successão tem o praso de trinta
dias para declarar si acceita, sob pena de se entender que
repudiou a herança, ao passo que o herdeiro ausente ou
que ignora a abertura da successão tem o praso de trinta
annos, na fórma dos arts. 1.913, 1.90S e 210.

Mas por acaso não são ambos herdeiros leçitimos ? ..
Não parece que haja inversão de normas juridicas

nestas disposições, pois que a renuncia só é tal, desde o
antigo direito romano, quando se verificar taes condições:
primeira, que seja jurada; segunda, que haja consentimento
da mulher do renunciante. A. acção de petição de herança
não é o meio legal qúe tem o herdeiro para que se o declare
herdeiro e se lhe mande entregar a herança em todos os
fructos e accessorios, como ensina Paula Baptista no § 12,
Theo. e Prato do Processo? E qual é o tempo da prescrípçãe
desta acção, sinão o de 30 annos, na fórma dos arts. 1.908
e 21.0 do projecto ?

Como, pois, elevar a simples revelia do herdeiro á ca
tegoria de renuncia da herança ?

Demais, si a renuncia deve ser clara, positiva, jurada
e dependente do consentimento da mulher do herdeiro ; si
contra ella, mesmo verificadas essas condições, pode ainda
reclamar o proprio renunciante quando se verifica a hypo
these da lesão, como ensinam Merlin (vert. Legit.) e Guer
reiro (TI'. 20

, L. -lo, capo -lO n, 100), porque tomar a revelia
como renuncia, dar-lhe um effeíto que não pôde ter ?

A quantas fraudes não dará legar a disposição do ar
tigo 1.912, si elle constituir norma legal neste paiz, quando,
segundo o art. 1.917, esse é o unico e exclusivo caso de
renuncia tacita, pois que todos os mais devem ser expressos
em instrumento publico ou termo judicial, pois que se os
não presume ?

Pois uma citação, com hora certa, feita na pessoa de
um visinho, não pôde privar °herdeiro da herança a vingar
a doutrina do artigo impugnado ? De certo que sim.

:Mas dír-se-ha : o herdeiro póde reclamar contra o re- .
pudio, uma vez provado erro, violencia ou dôlo. Mas a hy-
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pothese figurada não é nenhuma destas: - o visinho
guarda a contra-fé da citação e entrega ao herdeiro quando
este apparecer, e poderão já ter decorrido os fatidicos
30 dias, e, portanto, a renuncia fica de pé. Isto parece
irrecusavel. Merece corrigenda importante tal artigo.

Uma ultima ponderação:
« E si o herdeiro antes de citado para o inventario tiver

feito cessação legal do direito Iiereditario a um terceiro,
e por essa razão não acudir ao chamamento do juiz - ainda
assim haverá renuncia da herança? Parece que sim, por
quanto, esgotada a dilação dos 30 dias, a herança está re
nunciada pelo art. 1.912, e na fórma do art. 1.9'19 não se
póde succeder representando o herdeiro que renuncia » .

Nos termos em que está collocada a questão, é claro que o dispo
sitivo do art. '1.912 não deve permanecer; é mister suhstituil-o radi
calmente por um outro que synthetize doutrina mais liberal e de
effeitos praticas mais seguros, capaz, mesmo, de resistir aos embustes
da fraude e ás miserias da chicana.

Para attingir esse desideratum, preferimos o art. '1.469 do pro
jecto Felício dos Santos.

« Quando alquem. tiver interesse em que o herdeiro de
clare si acceita ou repudia a herança, poderá requere/o,
passados vinte dias desde a abertura della, que o juiz do
domicilio do herdeiro assigne a este um praso rasoauel,
que não excederá de 30 dias, pam que, dentro desse praso,
taça sua declaração, sob pena de haver-se a herança por
acceitada . J)

Orespeitado civilista em breves, mas criteriosos termos, justifica
o seu pensamento:

« No mesmo sentido dispõe o art. 2.041 do Codigo Por
tuguez.

Os credores elegatarios não podem estar á mercê da ne
gligencia ou má fé dos herdeiros. Emquanto se não sabe si
o herdeiro acceita ou renuncia, não póde haver o pagamento
do que lhe seja devido, ou como credor, ou legatario. A he
rança então se considera jacente e é administrada por um
curador.

Si dentro em 30 dias não declara o herdeiro si repudia
ou não a herança, esta se entende por acceitada e não como
repudiada.

A razão é porque a renuncia póde trazer grave damno
ao herdeiro e não deve ser decretada de um modo tão sum
mario como o que estabelece o artigo. Antes se julgue ter
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elle acceitado a herança do que renunciado, Sendo julgada
a acceitação , o herdeiro póde usar do benefic'io de inven
tario, e não responde pelos embargos ultra vires. São raris
simos esses casos. )) .

•

A.'s ponderações citadas podemos adduzir outras que corroborem
a nossa impugnação ao art. 1.912 do projecto ,

Teixeira de Freitas commentando o art. 978 da Cons. (not. 33,
3" ed.), declara terminantemente que da sabia innovação do alv. de
9 de novembro de 1754 segue-se ter cessado o - beneficio de deli
berar - ou o direito de deliberar, consistente em um tempo concedido
ao herdeiro para declarar si acceita ou não a herança.

« Entre nós não voga essa pratica, noticiada por Gouvêa
Pinto - Testam., cap. 32 - de assignarem-se para tal fim
oito tdiads , ou ddez, ouI outtro. praso

h
ado .herdeubiro't'ta trequeri- ..

men o os cre ores ega anos e er erros s s 1 U os, pas-
sado o qual, si a não addio o herdeiro, julga-se repudiada
a herança, etc. Si o alv. de 9 de novembro de 1754
presume acceita a herança, a citação do herdeiro, para
declarar si acceita ou não, é inutil; é despreso da pre-
sumpção legal. A citação do herdeiro deve ser para assignar
termo de inventariante, si outrem não. dever sel-o, e pro-
seguir nos ulteriores termos do inventario, pena de se-
questro, como tambem diz a nota ao art. 1.Ui3. O herdeiro
assim citado póde, então, ou assignar simplesmente termo
de inventariante, ou assignal-o com termo de acceitação
da herança a beneficio do inventario, ou não assignal-o com
termo de abstenção da herança .»

E' claro, portanto, que a opinião radical de Teixeira de Freitas,
ou o juizo conciliador de Felicio, não justifica a renuncia da he
rança por um meio summarissimo e inconveniente na pratica. Ainda
mais: o termo assignado pelo projecto ao herdeiro para pronunciar-se"
é muito inferior ao que estabelecia o direito romano. Por este o mesmo
termo era de 100 dias, quando pedido pelos interessados (D. 28,8
fr . 2) ; de nove mezes ou um anno quando solicitado pelo successivel
(Cod. 6,30, 1-22, § 13). Esgotado o praso sem deliberação do her
deiro, dava-se como repudiada a herança? Não, considerava-se feita
a addição pura e simplesmente.

O Codigo Civil Italiano, art. 952, comquanto limitadamente,
tambem confirma a liberal doutrina que se pretende revogar, Os in
teressados teem de pedir ao juiz para constranger o herdeiro a de
clarar-se, e independentemente dessa requisição, si os chamados á
successão se acham na posse real dos bens hereditarios, perdem o di
reito á renuncia, decorridos tres mezes depois da abertura da sue
cessão.
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Em conclusão: si o dominio eposse da herança transmittem-se
aos herdeiros legitimos ou testamenteiros, desde a morte do de CUJUS

(art. -1.905); si em garantia dos seus direitos teem elles a acção de
petição de herança, que prescreve em 30 annos (art. 1. 908), não
é concebivel que sejam destituidos desses direitos hereditarios em um
praso infimo e por uma simples intimação judicial.

CA.PITULO IV

DA HERANÇA JACENTE

(Art. -1.926). A disposição é omissa. Si a successão fôr aberta no
Districto Federal, a quem pertence a herança, verificada a pre
scripção trintenaria ?

Indubitavelmente á União, porquanto já hoje percebe o imposto
de transmissão causa mortis (Dec. n. 2.800, de -19 de janeiro de 1898)
e ao procurador da Republica cabe promover a arrecadação das he
ranças jacentes e bens vagos (Lei n. 22, de 20 de novembro de 1891,
art. 32, § -1 0 ) .

Oartigo refere-se sómente á acquisição da propriedade dos bens
pelo Estado sem cogitar daquella hypothese.

Uma emenda additiva impõe-se no sentido mesmo de prevenir
difficuldades futuras.

CAPITULO V

""DOS INDIGNOS DE SUCCEDER

(Art. 1.927). Não procede a critica quanto ás expressões 
são excluidos da successâo empregadas no art. 1.927, nem a pre
ferencia dada ao art. 725 do Codigo Civil Italiano - são incapazes
como indignos de succeder.

E' profunda a differença entre a indignidade e a incapacidade
de succeder.

A primeira é uma pena privada, emquanto que a segunda é uma
simples circumstancía de facto.

Do mesmo modo improcede a censura quanto aos casos de indi
gnidade. Elles não devem ser ampliados nem confundidos com os
casos propriamente de desherdaçâo, que o projecto estabeleceu no
tit. lI, cap. XV deste livro, sem afastar-se das boas normas seguidas
pelos codigos modernos (22). \

Alguns autores proclamam que na indignidade a autoridade pro
nuncia uma exclusão definitiva em nome da moral (23).
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Da successão legitiJna

CAPITULO I

DOS QUE NÃO PODEM SER HERDEIROS LEGITUIOS

Deve ser integralmente approvado .

CAPITULO II

DA ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITARIA

,I 3S-9""°d art .. 1 . 93F8'liq:uedinicSia o capitulo, ousamos preferir o artigo ..
J. • ; o projecto e CIO os antos.

Art. - OCodigodetere a successão legitima na seguinte ordem:
10

, Aos descendentes;
20

, aos ascendentes;
30 , ao conjuge sobrevivo;
40

, aos coilateraes ;
50, á União ou aos Estados.

Dizer-se como no projecto, ao que mOJ'1'e sem testamento sucoe
dem seus descendentes, não é jurídico; porquanto - a lei faculta que
alguem morra parte testado e parte iniestado, e que a successão legi
tima tenha logar faltando a testamentaria ou no que esta fôr deficiente.

- De ha muito está por terra a máxima romana: nemo, oro
parte testatus, pl'O parte intestatus, succedere potest. .L

A observação harmoniza-se, além disto, com o art. 1.961, que
define o testamento: o acto revogavel pelo qual alguem, de confor
midade com a lei e com as solemnidades nella estabelecidas, dispõe,
para depois de sua morte, de todo ou parte do:seu patrimonio .

Póde existir testamento e dar-se a successão ab-intestato ne
remanescente dos bens.

Este capitulo demonstra que o projecto não foi estranho á evo
lucão do direito.

• A. revogação do direito obsoleto da Ord. L. 40 , T. T. 94 e 95
mais retrogrado do que o direito romano - de ha muito impõe-se ao
legislador brasileiro.

(22) Coc1s. Civis: Allemão, arts. 2.339 a 2.346, e Italiano, arts. 725 e segs,
(23) ProaI, ob. cito 3Q-pag. 519.
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Assim, o projecto supprime a incapacidade dos filhos espúrios
para a successao e para tal fim equipara os filhos legitimes aos filhos
naturaes reconhecidos; chama á successão o conjuge sobrevivente de
preferencia aos collateraes do defunto e em certos casos com os des-.
cendentes e ascendentes; contempla o irmão unilateral pela metade do
quinhão devido ao irmão germano; estabelece a successão legitima
collateral sómente até o 6° grão.

A equiparação dos filhos naturaes aos legitimos, sem as odiosas
restricções do direito vigente e as garantias asseguradas ao conjuge so
brevivente, são grandes conquistas moraes que correspondem a um
elevado gráo ele cultura jurídica.

(Art. 1. 940). E' de alta significação a primeira reforma que
vence o preconceito secular contra a prole -illegitima, sem ferir os
princípios basicos da família legitimamente constítuida, que ao Estado
deve inspirar a maxima solicitude e delle receber plenissima garantia.

A doutrina consagrada no artigo - pam os elfeitos da successão
equipam aos filhos legitimas os legitimados, os naturaes reconhecidos
e os adoptioos- é um protesto contra o nosso direito, que póde ser
condensado nos seguintes textos (24) :

'1°- São filhos illegitimos successiveis :
a) com relação ao pae, os que houverem sido por elle reconhe

cidos por escriptura publica; em confissão espontanea; no registro
eivil ; em qualquer documento authentico por elle offerecido : ou em
testamento. (Lei n. 463, de 1847 -D. '18'1, de 1890, art. 7°, § 1°,
alinea 2, Decr, 9.886, de '1888, art. 81, decr . 3.069, de 1863,
art. 45, n. 5);

b) com relação á mãe, todos os que não forem provenientes de
seu adulterio ou incesto.

2° - Para que os filhosnaturaes reconhecidospelo pae concorram
á successão com filhos legitimos ou seus representantes, é necessario
que o reconhecimento seja anterior ao casamento de que proveiu a
prole legitima ou refira-se a filhos concebidos e nascidos depois de dis
solvido o casamento.

3° - Osfilhos naturaes successivos concorrem com os legitimos á
herança materna, independentemente de reconhecimento, quer ha
vidos antes do casamento de que provieram os legitimos, quer depois
de sua dissolução.

(2"-) Teix. de Freitas. Cons., arts. ns. 961,962 e 963-C. de Carvalho,
Cons., art. 11. 1..733.
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4° - A lei s6 admitte á successão paterna e materna, os filhos
naturaes in specie, isto é, aqueIles que não teem a pecha do incesto
nem do adulterio - os espurios (25).

A classe dos filhossacrileqos desappareceu do nosso direito, graças
á organização político-republicana.

Como se vê, os filhos espurios são excluídos da successão, e a
lei, tornando-os responsa veis pelas faltas dos paes, condemna-os a
mais aviltante das situações em nome de uma moral convencional,
que faz passar a pena da pessoa do delinquente ,

E' digno da nossa civilisacão tal preconceito erigido em dogma
juridico?

Responde pela negativa a justa e segura orientação do projecto ,
Uma outra questão, porém, precisa ser aventada e resolvida.
Os filhos naturaes devem ter a mesma quota hereditária ou

os mesmos direitos de successibilidade conferidos aos legitimos?
O artigo 1,940 do projecto resolve pela affirmativa, acompanhando
a theoria radical que promana do espírito revolucionario de 1793,
em França, com a lei de 2 brumario anno II (2 de novembro da
queIle anno).

Dizia, então, Cambacéres : ({ A differença que existe entre os filhos
naturaes e 0$ legitimos é justa? Póde haver duas sortes de paterni
dade? Apresentar estas questões a legisladores philantropos é pre
julgar sua solução. Seria fazer-lhes injuria acreditar que cIles são
surdos á voz incorruptível da natureza ...

« Assim não temo propór que coIloqueis na família os filhos natu
raes, nascidos de pessoas livres, na mesma classe dos filhos legitimos,
salvo alguma di/fel'ença em favor destes e unicamente no intuito de
favorecer a instituicão do casamento.

Preferimos seguir em parte a lei franceza de 25 de março de
1896, que operou uma reforma consideravel, revogando o art. 756
do Codigo Civil. Protegendo a familia legitima, essa lei estatue que no
concurso com filhos legitimos - os naturaes teem a metade do quinhão
áquelles conferido.

Um pallido escorço de legislação comparada sobre a questão, in
firmará a orientacão adversa.

. O Codigo cr-n Portuguez quer que o quinhão do filho natural
reconhecido não exceda a dous terços da quota dos legitimos quando
concorrer com elles. (Art. 1.785). '

Si o reconhecimento fór posterior ao matrimonio de que nasce
ram esses legitimes, o quinhão será tirado da terça disponível, sujeito
sempre áquella tara (art. cit.).

(25) Os espurios, embora não suecedam a sua.~ mães, succedem aos ascen
dentes maternos e aos collateraes da mesma linha. Ord. 4, !J3.- C. da Rocha,
Instituições, § 34° - contra Teixdra ae h'eitas - noto 24, art. 972. E' esta a
ace/'tada opinião.
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Não existindo posteridade legitima, a illegitima herdará a totali
dade do patrirnonio (art. 1.990). O Codigo Portuguez não distingue
entre successão paterna e materna, mas distingue os filhos naturaes,
que podem ser reconhecidos e obter assim direito á successão de seus
progenitores e os espurios, cuja perfilhação não é tolerada e que
apenas teem direito de pedir alimentos. (Arts. '122 e 135).

O Codigo Civil Hespanhol (arts. 840 e segs.) determina que a
porção do filho natural reconhecido ou legitimado por carta régia seja
a metade da quota deferida a um legitimo, quando o de cujus deixar
posteridade legitima, devendo essa porção ser deduzida da terça dis
ponivel. Si os herdeiros legitimes forem ascendentes, a quota do na
tural será a metade da terça. Será toda a terça, si não concorrerem
á herança descendentes, nem ascendentes legitimes, e si o de cujus
morrer com testamento. Morrendo intestado, o filho natural reconhe
cido será chamado a succeder depois dos descendentes e ascendentes
legitimes, recolherá, então, a totalidade da herança (art. 942).

Mas, o direito hereditário do natural não se estende á desceu
dencia legitima, nem á ascendencia do pae ou da mãe perfilhante
(art. 845). Os espurios teem apenas direito a pedir alimentos (art. 845).

O Codigo Civil Italiano attribue ao filho natural reconhecido, a
metade da porção hereditaria de um filho legitimo ou dous terços,
segundo houver concurrencia com posteridade ou ascendencia legi
tima. Quando concorrem, simultaneamente, conjuge e ascendentes,
separa-se um terço da herança para estes, um quarto para aquelles
e o restante será attribuido ao illegitimo (arts. 743 a 746).

A totalidade da herança ser-lhe-ha devolvida, na hypothese de
não existirem nem' descendentes legítimos, nem ascendentes igual
mente legitimos, nem conjuge (art. 747). Não ha direito successivo
entre o reconhecido e os parentes do reconhecente, seja este pae ou
mãe (art. 749). Os espurios teem somente direito a receber alimentos
proporcionaes á fortuna do hereditando, ao numero e á qualidade dos
herdeiros (art. 65:2) ~

Para o Codigo Civil Allemão (art. 1.705) a situação juridica do
filho natural em relação á sua mãe e a08 parentes maternos, é a de
um filho de justas nupcias. Em relação ao pae poderá elle obter a
mesma situação, si fôr legitimado por casamento subsequente ou por
declaração perante a autoridade publica (art. '1.723). Os incestuosos
e os adulterinos não podem assim ser perfilbados (art. 1.723).

O Codigo Civil Argentino permitte que os filhos naturaes legal
mente reconhecidos recolham a totalidade da herança, quando não
existem descendentes legitimos, nem ascendentes, tambem legitimos,
nem conjuge (art. 3.577).

Vindo elles em concurrencia com o conjugo ou com ascendentes
legitimos do de cujus, receberão a metade da herança; em consequen
cia com a. posteridade legitima, recolherão a quarta parte do que lhes
caberia, si fossem legítimos (arts. 3.578 a 3.580). O filho natural não
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herda dos avós, nem de outros parentes legitimos, quer paternos, quer
maternos (art. 3.582).

No Chile, os filhos naturaes reconhecidos são excluidos pela posteri
dade legitima; porém, concorrem com os ascendentes, com o conjuge e
com os collateraes, Concorrendo os filhos naturaes com os ascendentes e o
conjuge, terão elles um quinto da herança ; em concurso somente com os
ascendentes, obterão um quarto; com os irmãos e com o viuvo do de
cujus, ser-lhes-há deferido um terço; somente com o conjuge ou somente
com irmãos do hereditando recolherão a metade. Não havendo nenhum
dos successiveis deferidos, os filhos naturaes entre os quaes não se
contam os de danado ayuntamiento, levarão a totalidade da herança
(Cod., Civil, arts. 989 a 991).

Todos os códigos teem, conseguintemente, a preoccupação de fixar
a. parte do direito hereditario peculiar ao filho natural, de modo a as
segurar-lhe na herança uma quota inferior á destinada ao filho legitimo.

Na Ameriea do Norte as leis são liberaes em relação aos filhos
illegitimos, quanto á successão materna. Entretanto, quanto á succes
são paterna, só a ella são chamados quando legitimados por casamento
posterior, ou quando procedentes de um casamento annullado.

Na Inglaterra o filho natural é tratado com o máximo rigor: a lei
não lhe confere nenhum direito na successão ab intestato (26).

Ora, ponderando sobre o magno problema, applaudimos a cora
josa iniciativa do projecto; mas, seja-nos licito propôr uma solução
conciliadora entre o radicalismo do projecto e a theoria seguida por
todos os codigos do mundo. Para conseguir o fim almejado, é suffici
ente accrescentar ao art. 1.940 o seguinte paragrapho :

« Os filhos naturaes reconhecidos na constancia do ca
samento de que proueiu prole ieçitima só teem direito á
metade da herança deferida aos filhos legitimas. »

E' preferível esta emenda á do illustre Deputado SI'. Raymundo
de Miranda, a qual confunde os filhos naturaes com os legitimados e
reproduz o art. 442 do projecto.

Respeitando assim os escrupulos que porventura se manifestem
contra o radicalismo da reforma, a Commissão póde repetir com Cim
bati (27):

« Os princípios fundamentaes onde o legislador deve
beber suas inspirações em um plano de reforma são dous,
principalmente. Um, obrigar aos paes, e na medida de tal
obrigação, tambem aos proximos parentes, especialmente os
ascendentes, a reconhecerem, alimentarem, educarem e ga
rantirem uma quota de sua successão aos filhos nascidos fora

(26) Lehl'., ob , cit., pago 125.
(2í) Ob. cit., paga. 212 c 213.

•
.1
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do casamento, ainda mesmo quando fosse reprovavel o com
mercío de que são fructos , Isto em homenagem ao principio
de que cada um é obrigado a.supportar as consequencias do
proprío facto, e que, quem é causa da vida. deve fornecer as
condições da própria vida: - qui fait l'enfant doit le nOUT
1'ir(Loysel-1ns. cont., voI. 1, pago 41.)

Outro, o de etntar que os direitos gm'antidos pela lei aos
filhos nascidos fôra do casamento com relação aos paes se
jam taes que os colloquem em urna situação juridica perfei
tamente igual á que gosam os filhos legitimos, fructo de um
matrimonio justamente corurahido , Isto seria um ultraje
sanqrento inferido á familia legitima, cujas reçulares e or
denadas funcções seriam usurpadas por orqâos inadequados
e incoherentes em sua composição; acarretaria uma des
ordem profunda no proprio organismo da sociedade em
geral, cuja recta constuuiçãose liga directamerue á recte
constituição da familia, que é a celiuia fundamental.

O primeiro fórma garantia do direito conferido ao in
dividuo; o segundo, a garantia do direito que compete á so
ciedade; em ambos os laços parciaes que servem para inte
grar, na plenitude de sua realidade organica viva, qualquer
direito; o qual representa um conflicto constante entre as
exigencias oppostas do individuo e da sociedade, do homem
singular e do homem collectivo. »

(Arts. 1.941, 1.942 e 1.943.) O direito brasileiro vigente, collo
cando o conjuge sobrevivente em quarto logar na ordem da vocação
hereditária, isto é, após os collateraes até o decimo grão, está áquem
do direito romano (28) e constitue uma excepção nas legislações dos
povos cultos e no conceito de todos os civilistas (29).

A reforma projectada só póde merecer applausos.

(28) Justiniano, na Novella :l18, considerou o conjuge sobrevivente succes
SOl' irregular, concedendo-lhes:

a) si fosse o marido o sobrevivente, o usufructo de uma parte dos bens do
outro conjugeigual á dos filhos, havendo descendentes communs emancipados
e o usufructo da successão inteira, estando os descendentes debaixo do patrio
poder; .

b) sendo a mulher a sobrevivente, o usufructo de uma parte viril nos bens
do marido, si elles devessem pertencer a descendentes oommuns e não tivesse
ella recursos pessoaes para viver, segundo sua condição, limitada, neste caso,
sua parte ao quarto da suecessão ;

a) a plena propriedade sem limitação alguma, sendo outros os herdeiros;
d) successão reciproca em falta de parentes e não tendo havido divorcio.
(29) Co::ls. Ital., Hesp., Allemão, Argentino, Boliviano, Chileno, Mexicano,

Peruano, Venezuelano - Lei franco de 9 de marco de i901: - Lei ingl. de
. 25 de julho de :l890. >

C. C. - \'01. Ir 65
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o Congresso Juridico Americano, reunido nesta Capital em 'Í 900
para commemorar o 4° Centenarío do Descobrimento do Brasil, pro
clamou a necessidade da reforma, approvando, por unanimidade, as
seguintes theses que dispensam explanações didacticas :

I

A lei civil deve garantir ao conjuge sobrevivente um
direito successivo sobre os bens do pre-defunto, ainda que
concorram parentes á herança deste.

II

No regimen de communhão de bens no casamento, o
conjuge sobrevivente terá direito á sua meiação depois da
morte de seu conjuge, quaesquer que sejam os herdeiros e
independente do usufructo que tem sobre os bens dos filhos
menores como titular do pátrio poder.

III

No regimen da separação de bens ou no dotal terá uma.
porção hereditaria igual a de um filho, concorrendo descen
dentes, inclusive filhos naturaes.

IV

No concurso com ascendentes terá direito á metade da
successão .

v
No concurso com irmãos terá direito a dous tercos da

successão, sem que tenham elles direito a de representação.

VI

o conjuge sobrevivente excluirá os demais collateraes ,

VII

Na successão testamentaria ser-lhe-há garantida, a titulo
. de legitima, uma porção igual á que fôr por lei garantida
aos filhos.

VIII

O conjuge sobrevivente perderá todo o direito á succes
são do pré-defunto no caso de divorciado por sentença a que
tiver dado causa.

..
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Vamos além e propomos que ao conjuge sobrevivente se dê o ter
ceiro logar na ordem da votação hereditária, excluindo mesmo os i1'
mãos do de cujus, E' esta a doutrina do primitivo projecto (arts. 1.773
a 1.790) e do projecto Felicio dos Santos (art. 1.399).

Neste sentido acceitaremos a emenda proposta ao art. 1.942 pelo
illustre Sr. Deputado Adolpho Gordo, accrescentando-se afinal as pala
vras não dioorciado .

Si o projecto pretende, com justiça, assegurar e1fectivamente ao
conjugo sobrevivente um direito successorio, não é logico preteríl-o na
acquisição do total da herança, chamando á successão irmãos do de
cujus,

Si o esposo sobrevivo não tem prole commum com o pre-morto ,
nem este' deixa ascendentes aos quaes é preciso amparar na velhice, a
partilha da herança é um attentado ao direito daquelle que, muitas
vezes, trouxe a fortuna para o casal ou esforçou-se para conseguil-a ,
E depois, porque não eliminar do nosso direito as causas de tantas.
contendas?

Os collateraes até o sexto gráo estão classificados na vocação here
ditaria, e é o quanto basta.

Para admittir os irmãos e sobrinhos em concurrencía com o con
juge sobrevivo no direito successorío, era preciso contemplal-os como
herdeiros legitimos, isto é, com direito a restringir tambem a liberdade
testamentaria. Mas isto seria o absurdo.

A's emendas do mesmo Sr. Deputado Adolpho Gordo, as quaes
mandam supprimir dos arts. 1.941 e 1.942 as palavras não divorciado,
pesa-nos negar o nosso assentimento.

O divorcio, regulado pelo direito vigente e pelo art. 404 do pro
jecto, autoriza a separação de corpos e faz cessar o reqimen dos bens,
como si o casamento fosse dissolvido.

Ora, si o cônjuge sobrevivente está divorciado, é claro que lhe
falta a qualidade de herdeiro, qualidade que a lei faz depender da
constancia do matrimonio e da communhão de affectos.

Eliminar aquellas palavras na redacção dos citados artigos é
suppor que da sociedade conjugal dissolvida promanem relações de
parentesco.

Assim teem resolvido quasi todos os codigos, entre os quaes podem
ser citados o Ital., o Ilesp , , o Belga e a lei franceza de '189'1 .

(Art. '1.948.) Oparaçrapho unico deste artigo não deve ser suppri
mido, conforme suggerem as emendas dos íllustres deputados Srs. Al
fredo Varela e Adolpho Gordo, aliás coherentes, porque pugnam peja
absoluta liberdade de testar.



- 1028 -

Diz o projecto :

( Si fallecer o filho sem descendentes, e sem testamento,
e deixar bens, herdados de seu pae ou mãe, succeder-Ihe-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 núpcias, ou já era
casado ao tempo em que succedeu, e existirem outros filhos
do casamento precedente, irmãos do defunto, não terá o
mesmo pae ou mãe nesses bens sinão o usufructo durante a
vida, e será obrigado a reservar a propriedade delles aos
irmãos do defunto, que existirem ao tempo do seu falleci
mento,

Paraqrapho unico . Si o filho de cuja successão se trata
se finar com testamento, çuardar-se-ha o que se acha dis-
posto sobre a successâo 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. Esta disposição não terá loqar si
sômente sobreviverem ao pae ou mãe netos, filhos de algum
ou alguns irmâos germanos do defunto.»

As disposições citadas, além de moralizadoras, synthetizam regras
preestabelecidas no direito vigente. (Teix, de Freitas- Cons. , artigos

.965 a 969):
De accôrdo, porém, com as idéas emittidas , quando commentamos

o art. 1.901, impõe-se uma emenda ao paragrapho unico, isto é, a
substituição das palavras - nas duas terças partes da herança pelas
seguin tes: na metade da herança,

(Art. 1.949). Coherentes com a doutrina expendida sobre o direito
hereditario que deve ser assegurado ao conjuge sobrevivente, pro
pomos a seguinte emenda:

« Na falta de descend~ntes e ascendentes, a herança
será devolvida, por inteiro, ao conjuqe sobreoiuente não --
divorciado, »

(Art. 1.954). De accôrdo com as considerações ao art. 'i. 926, deve
ser admittida a seguinte emenda:

Paraqrapho unico -,.... A herança será recolhida pelo
Thesouro Nacional, si o autor della era domiciliado no
Districto Federal.

A disposição do projecto é omissa.
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CAPITULO III

DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO

Nenhuma objecção suscita este capitulo, redigido com notavel
precisão e clareza.

Successão -tes-tan:l.en-taria

CAPITULO .r
DO TESTAlIIENTO E:I[ GERAL
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Ora, como se deve regular semelhante testamento? Si um
dos testadores não póde revogar suas disposições sinão de
combinação com o outro, é uma convenção contraria á natu
reza do testamento, que deve ser revogavel até a morte do
testador; si cada testador póde revogar livremente suas
disposições, é autorizar a fraude, a violação da fé promettida.»

As observações transcriptas bastam para fulminar o Instituto Ju
ridico que se deseja restabelecer no projecto, instituto que a praxe,
e não a lei, tem consagrado em nosso direito vigente, graças ao
amparo que infelizmente lhe prestaram civilistas da estatura de Tei
xeira de Freitas (Cons., noto '1 ao art. '1.0153); Coelho da Rocha (Insti
tuições, §§ 727 e 728); Gouveia Pinto (Trat. dos Tests., ed. Macedo
Soares, nota 74),' e outros.

Os codigos modernosrepellem-no em sua maioria (30).
Os testamentos prohibidos, com acerto, pelo art. '1.962, parti

cipando da natureza dos pactos successorios, aos quaes é contraria a
evolução do direito, teem, finalmente, o inconveniente de restringir a
liberdade do testador em logar de mantel-a no governo da família em
beneficio da prole.

CAPITULO II

DA CA.PACIDADE TESTAi\IENTAlUA ACTIVA

(Art. '1.963, n. 4). Vedar a capacidade de testar á mulher viuva
ou separada do marido, no caso do art. 288, não é certamente um acto
inspirado nos conceitos da liberdade civil e da justiça, nem conducente
com orientação das modernas legislações que asseguram á mulher urna
posição condigna á sua elevada missão social.

O que reza o art. 288?
cc A mulher, que se casar com 'i17/racção do n, 13 do

mesmo artigo (226) não poderá mais testar em [auor do
marido, nem fazer ualer o testamento anterior em que este
seja contemplado, nem communicar com elle os seus bens
presentes e futuros . »

O art. 226, n. '13, por sua vez, declara que não podem contrahir
casamento: 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 a algum filho.

, (30) Cods., Franc ., art. 9GS ; !tal., 76i; Port., L753; Arg ,, 3.618; Holl.,
977;Hcsp., 669; Cbil., 1.003; os codigos austríaco e allemão, arts. 2.265 e
egs .• acceitam-se e.'!:clllsi?Jamentc entre conjuges, como tem feito 'entre nós a

praxe.
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A intervenção do legislador, dizem os que justificam a disposição
do art. 288 - cópia do art. 100 do decreto n. 181, de 24 de janeiro
de 1900 -é salvaguardar os interesses do filho do primeiro matri
monio, cuja existencia é possivel; mas o argumento é contr'apro
ducente. O filho, como herdeiro legitimo, tem garantido o seu quinhão
hereditário e a lei não deve restringir a liberdade testamentaria a
ponto de privar a mulher, no goso dos seus direitos civis, da quota
disponivel dos seus bens.

E, depois, não é o mesmo projecto que estatue o regimen obri
gatorio da separação dos bens no caso vertente?
. Um codigo moderno não se apega a principios anachronicos, para
decretar penas que affectem o livre exercício do direito de propriedade.

São, portanto, dignas de acceitação as emendas identicas dos
illustres Deputados Srs. Alfredo Varela, Adolpho Gordo e Fausto
Cardoso, que mandam supprimir o n. 4 do art. L,963, emendas que
implicitamente alteram o art. 288 do projecto. .

CAPITULO III

DAS FORMAS ORDINARIAS DO TESTA;UE"lTO

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Acompanhando o direito vigente, o projecto no art. 1..966
enumera quatro especies de testamento ordinario :

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.
O Dr . Clovis Bevilaqua no seu projecto primitivo não contemplou

o testamento nuncupativo.
Preferimos seguir o douto professor e acceítar a emenda suppres

siva do Sr. Deputado Adolpho Gordo.
O mesmo systema adoptaram o projecto Coelho Rodrigues e os

Codigos Francez, Italiano, Portuguez, Argentino c Allemão.
« Os primeiros testamentos, escreve o illustre autor do

projecto (31), foram verbaes. Mais tarde, firmado o principio
da revogabilidade, a fórma verbal perdeu a fixidez, que
antes possuia, e sua instabilidade fez banir, em muitas le
gislações, o testamento nuncupativo, banimento que, aliás,
não acarreta uma lacuna sensivel, onde existe a fôrma ho
lographa, no ultimo estadia do direito romano. O testamento

(3t) os. cít., pago 243.
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nuncupativo é facultado a todas as pessoas, sem parti
cularidades que mereçam destaque : Mas o direito patrio
s6m.ente permute fazel-o aos enfermos cuja vida COr1'e
periço .»

Sobrepujam a essas razões de ordem theorica delineadas. pelo
douto jurista, outras de ordem propriamente.pratica, que robustecem
o criterio do legislador, no sentido de repudiar essa fôrma especial ou
privilegiada de testamentos.

As simulações e fraudes que ellaproprociona ; as demandas que
promove; os erros a que dá logar, devido ao estado mórbido do
espirito do testador ; os perigos que produz pela leviandade, incon
sciencia oudólo das testemunhas ': não autorizam a sua acceitacão
por um codigo moderno, . '

Commentando a Ord., L. 4°, Tit, 80, § 4°, termina Macedo Soares
a sua nota:

« E' assim que aquella legislação obviou as fraudes que •
se podem praticar em taes testamentos, exigindo tantas
circumstancías que por isso teem cabido em esquecimento;
não se fazendo alli delles uso, sinão quando o testador se
acha violentamente atacado de molestia ; e, portanto,
devemos concluir que só no caso e do modo que o admitte
a nossa Ord. se deverá praticar semelhante testamento, que o
direito romano introduziu para os que não pudessem testar
de· outro modo em artigo de morte e do modo que declara
a L. 21 ff. qui testam. .facer., posso L.21, § 2°, Cod. de
Testam. e paragrapho ult. Inst , ele Testam. Ord.» (32).

SECÇÃO II

TEST.BIENTO punLlCO

Devem ser approvadas as disposições contidas nesta parte, con
vindonotar que nafórma dos testamentos o projecto procurou, tanto
quanto possivel, elucidar as regras do direito vigente que offerecem
margem a .nullidadese consequenteslitigios.

Não é justo, porém, que o §1°doart .1.968 véde ás mulheres
a capacidade parp' servirem de testemunhas no testamento publico.

Estamos 'de pleno accórdo coma observação seguinte, formulada
pelo digno Tribunal de JustiçadoEstadodo-Maranhão :

« Art, 1.968 e seguintes. 'I'ratando tdos testamentos,
exige o projecto em discussão que, no publico, cerrado e
particular, as testemunhas sejam varões, 'maiores de 14
annos ,

(32) Gouveia Pinto-Trato Testam., ed. Macedo Soares, pago 65.
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No estado actual de civilisação, em que a mulher se
revela capaz para os actos da Vida civil, não ha razão de
direito para a sua exclusão desses testamentos, quando são
admittidas, como testemunhas no nuncupativo (art. 1 ~ 987),
nos codicillos (arts. 1. 994 e L 995), no feito em tempo de
peste (art. 2.000), no marítimo (art. 2.001) e no militar
(art. 2.013); podendo até dar-se o caso de uma pessoa,
que pôde ser mulher, assignar um testamento pelo testador
e pela outra testemunha, quando não souberem ou não pu
derem escreveu, e tambem como testemunha (art , 2. 001,
paragrapho unico).

Parece que era bastante exigir-se que as testemunhas
fossem idoneas .»

A redacção da emenda, identica a uma outra do Sr. Adolpho
Gordo, é, entretanto, por demais abstracta e pôde occasionar duvidas
na pratica.

Será preferivel eliminar as palavras - varões e maiores de qua
torze annos, visto que a capacidade das testemunhas testamentárias é
matéria do art. 1.930 e ahi não se prohibe que a mulher maior de
14 annos exerça a funcção de testemunha.

(Ar1. 1. 969). A. este artigo foi apresentada uma emenda do
Sr. Deputado Moreira Alves, mandando supprimir as palavras
declarando a razão porque o faz.

Não ha inconveniente na sua approvação.
Ascitadas palavras são as da Ord., L.4°, T. 80, § 1°, e de sua

emissão nos testamentos publicos emerge uma nullidade futil.

E' illustrativa a seguinte nota de Teixeira de Freitas (33).
« Declarando o tabellião no instrumento de approvação

que por enfermidade o testador· não pôde assignar o tes
tamento, e que a seu rogo assignara uma das cinco teste
munhas, designando-a pelo seu nome, é nullo o testamento,
por não declarar essa testemunha em sua assignatura que o
faz a rogo do testador'por este não poder assignar, declarando
simplesmente que assigna a rogado testador? respondi pela
negativa. .

(Art. 1. 97O). E' do teór seguinte :
((,0 ofticia1publico declarara no testamento, na fé. do seu

. ofíicio, como foram cumpridas, especificando-as, todas, essas
formalidades. ))

(33) Cons., noto 19 ao art. 1.055, § 10.
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« Faltando alguma das sobreditas formalidades, ficará •
o testamento sem e(feito, mas será o official publico 7'espon-
savel por perdas e damnos e perderá o seu officio.))

Será preferível redigir assim a ultima parte:
« Faltando alguma das sobreditas formalidades, será

nullo o testamento e o official publico responsauel civil e
criminalmente. -

O projecto acceitou os termos da Ord. L., 1°, 6,78, § 15 e L. 4°,
T. 80, § 1° in fine e § 20 in fine; mas ninguem poderá affirmar que
ao Codigo Civil caiba decretar penas criminaes .

A perda do officio é uma pena resultante da pratica de um
delicto funccional .

SECÇÃO III

TEST.BIENTO CERRADO

(Art. 1.974, n. 4). Cabem as mesmas observações ao artigo
1.968,n. L

SECÇÃO IY

TESTAMENTO PARTICULAR

(Art. L9~2, n. 2). A nota anterior.

SECÇ.~O V

TESTAi\lENTO NUNCUPATIYO

(Art:L '1.987 a 1.989). Supprimam-se , (Vide commentario ao
art. 1.966, lettra d.) .

SECÇÃO IV

TESTEil1U!fllAS TESTA~lENTARIAS

(Art. 1.990). No § 1° falla o projecto na incapacidade em
geral dos menores de quatorze annos para servirem de testemunhas
testamentarias ; logo, os maiores dessa idade - homens ou mulheres 
podem exercer taes funcções.

Autorizam a intrepretação os arts. 5° e 162 do mesmo projecto ,
No intuito, porém, de prevenir duvidas futuras, deve-se accrescentar
ao paragrapho as seguintes palavras: - de ambos os sexos.

E' opportuno declarar que a idade prefixada pelo projecto não só
para a capacidade das testemunhas, mas também dos testadores, é a
estabelecida pelo nosso direito vigente e pelos Cods. Port., art. 1. 70~,
n. 3, e Hesp., art. 663, n , 1. .

Qualquer modificação em sentido contrario virá alterar o plano do
projecto em disposições anteriores. .
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CAPITULO IV

DOS CODICILLOS

Um codigo moderno não póde divorciar-se das legislações dos
povos cultos, mantendo, como faz o projecto, o instituto anachronico

, que serve de epigraphe.
Delle não se occupam os codigos em geral; não deve servir de

guia, para justificai-o, a legislação russa.
« Na Inglaterra também se o encontra como additivo ou

emenda a um testamento anteriormente feito. »
« A lei das Sete partidas de Hespanha regulava-o de

accôrdo com o direito romano, mas o novo Codigo Civil, á
semelhança dos seus congeneres mais recentes, julgou desne
cessario mantel-o. O Codigo Civil Boliviano, arts. 569 a 661,
apenas conservou o nome de codicillo para as alterações ou
reformas do testamento» (34). Em França as declarações
relativas aos funeraes são submettidas, como as disposições
de bens, ás formas testamentarias communs. (Lei de 1B de
novembro de 1887). (3D).

E só.
Que significa essa forma original de testamento, que só se distingue

das demais espécies de testamentos pelo menor numero de testemunhas?
O direito patrio recebeu o instituto do direito romano, mas pre

screveu as seguintes condições para a sua validade:
1a - que aos codicillos assistam, nas grandes povoações, quatro

testemunhas, homens ou mulheres, maiores de 14 annos, além do ta
bellião ou de quem os escrever;

2a - nos logares de pequena povoação, onde não seja fácil obter
testemunhas idoneas, serão sufficientes tres, homens ou mulheres,
maiores de '14 annos :

3a - o codicillo deve adaptar-se às mesmas formas do testamento,
isto é, ha de ser ou publico ou cerrado, ou privado ou nuncupativo!

Ainda um outro absurdo. O testamento nullo torna-se valido pela
vontade do testador; basta declarar esse que, não podendo ser acceito
como talo seu testamento, valha C01iW codicillo i O arbitrio da parte
supprimindo formalidades essenciaes de um acto jurídico !

O Dr. Felicio dos Santos repudiou a vetusta creação dos romanos
- que tiveram, aliás, motivos para mantel-a no corpo de sua juris
prudencia e de suas leis, sobresahindo entre esses motivos a obriga
toriedade da instituição dos herdeiros (36).

(34) ClOVIS., ob. cít, , pags, 251 e 252.
(35) Lacantinerie , oh. cit., 2, pago 398.
(36) Felicio, Cad. Civil, Comrn , ao art. i .600

,



-1036 -

o primitivo projecto do Dr. Clovis e o do Dr. Coelho Hodrigues,
seguindo quasi a mesma orientação, adoptaram exclusivamente o co
dicillo holographo como um memorandum de ultima vontade, con
tendo determinações sobre enterro, sobre pequenas esmolas e sobre
legados de roupas, moveis, alfaias e joias de uso particular do codicil
lante ,

As cartas de consciencia, condemnadas pelos CodigosPort., artigo
L741 e Argent., art. 3.620, estão sujeitas á mesma critica.

E' tambem uma velharia que convém 'banir do nosso direito.
Em vista do exposto damos preferencíavpara não romper de

todo com as tradições, ao capitulo IV, arts. 1.821 a 1.823 do pri
mitivo projecto, conforme a emenda sob n. 32.

CAPITULO V

DOS TESTAMENTOS ESPECIAES

As espécies de testamentos especiaes ou privilegiados mantidos
pelo projecto são as do nosso direito vigente; testamento leito em
tempo de peste; testamento maritimo; testamento militar e testamento
feito em pais estrangeiro. As disposições que regulam esses institutos
convem sejam integralmenteapprovadas, e bem assim as demais do
Livro IV, Titulos LII e III, salvo-as emendas adeante classificadas. '

Dando por findo este relatorioparcial sobre o Livro IV do pro
jecto do,Codigo Civil Brasileiro, submettídó á consideração da Camata
dos Deputados,presmnimos ter feito opossivel para corresponder á
honrosa missão que nos foi confiada pelo douto presidente da Com
missão Especial.

Será escusado.solicitar dos illustrados collegas a maximageaero
sidade para o trabalho que apenas revela o desempenho de .UIÍl dever
patriótico, suppríndo a íncompetencia <lo seu autor , .que procurou,
com vantagem, inspirar-se nas .palavras e nos conselhos eloquentes
dos mestres de direito.

Sala das Commissões, 16 de setembro de'190L -O relator, Al-
fredoPinio Yieira de Mello, Deputado-pelo Estado de Minas Geraes. ..
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OLASSIFIOAÇÃO DAS EMENDAS

PARTE ESPEOIAL

TITULO I

CAPITULO I

Do relator:
110 art. 1.898 - substitua-se pelo seguinte:
« Pela morte de uma pessoa ou pela installaçãoprooisoriado au

sente, seu patrimonio passa como universalidade aos seus herdeiros»

Do relator:
Ao art. 1.901 - substitua-se pelo seguinte:
« Aos herdeiros nomeados em testamento transmitte-se a herança

na sua totalidade/mas, si houver herdeiros necessarios, o testador
só poderá dispár de metade da lierança,»

3a

Ao mesmo artigo - Supprimam-se as palavras:
... mas, si houver herdeiros necessarios, o testador nãopoderá

dispu)' de mais do que a terça da herança.- Adolplw Gordo.-Fausto
Cardoso.

Com parecer contrario.

Ao mesmo a1,tigo - Substitua-se o art. 1.901 do projecto pelo
art. 1.398 do projecto do Codigo Civil Brasileiro, de Felicio dos-Santos,
que é o seguinte:

Só terá logar a successâo legitima [aliando a testamentaria.
Alfredo Varela.-F. Alencastro.-Campos Cartier.s--Borbosa Lima.
-s-Soares dos Santos,

Com parecer contrario.

. Ao art. 1.902-Supprima-se a palava-tambem (o mais como
está). Adolpho Gordo:-: Fausto Cardoso.

Prejudicada.
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CAPITULO II

Do relator:
Ao art. 1.906 - Accrescente-se:
Paraçrapho unico - Na designação, o juiz preferirá semp1'e o

herdeiro que se achar na posse corporal e administração dos bens
communs ou de parte delles.

Ao art. 1.901 - Supprima-se o paragrapho. - Adolpho Gordo.
- Fausto Cardoso.

Com parecer contrario.

CAPITULO III
/'

Do relator:
Ao art. 1.912 - Substitua-se pelo seguinte:
« Quando alquem tiver interesse em que o herdeiro declare si

acceita ou repudia a herança, poderá 1'eque1'er, passados 'vinte dias,
desde a abertura della, que o juiz do domicilio do herdeiro assigne a
este um prazo razoaoel, que não excederá de trinta dias, para que,
dentro desse pmzo, faça sua declaração, sob pena de haoer-se a he
rança PO?' acceitada.»

CAPITULO IV

Dorelator:
Ao art. 1.926 - Accrescente-se:
« A União adquire esta propriedade, si

domiciliado no Districto Federal. II

TITULO II

CAPITULO II

10a

o autor da herança era

Do relator:
Ao art. 1.938 - Substitua-se pelo seguinte:
« O Codigo defere a successão legitima na seguinte ordem:
10 , aos descendentes,'
20 , aos ascendentes;
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3°, ao conjuge sobrevivo;
4°, aos coilateraes ;
60~ aos Estados ou á União».

Do relator:
Ao art. 1.940 - Accrescente-sa:
Paraqrapho unico, Os filhos naturaes reconhecidos na constancia

do matrimonio de que proceiu prole legitima só teem direito á metade
da herança deferida aos filhos legitimos.

·12a

Substitua-se o dispositivo do art. 1.940 pelo seguinte:
« Os filhos naturaes legitimados por escriptura publica especial

ou testamento solemne e legal são equiparados aos filhos legitimos
paJ'a os e/feitos da successão,»

Sala das sessões, 1 de agosto de 1901. - Raymundo de Miranda,
Com parecer contrario.

« Si o {allecido deixar conjuge, terá este direito a uma porção de
bens igual a de um filho, sempre que o regimen matrimonial não lhe
der direito á meiação de todos os bcns,» - Adolpho Gordo. - Fausto
Cardoso:

Com parecer contrario.

'14a

Ao art . 1.942 - Substitua-se pelo seguinte: « Não havendo
herdeiros da classe dos descendentes, serão chamados á successão os
ascendentes, e o conjuge sobreoicente, quando o regimen matrimonial
não lhe der direito á meiaçâo de todos os bens ,» - Adolpho Gordo.
- Fausto Cardoso.

Com parecer contrario.

Ao art. 1.948 - Suppríma-se o paragrapho. - Adolpho Gordo.
- Fausto Cardoso.

Com parecer contrario.

Do relator:
Ao art . 1.948, parag1'apho unico - Em logar das palavras

nas duas terças partes, diga-se - na metade.
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Ao art. 1.949 - Substitua-se pelo seguinte: « Na falta de
descendentes e ascendentes a herança será devolvida, por inteiro, ao
conjuge sobreoioente.» - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso.

Com parecer favoravel, salvo a seguinte sub-emenda, in-fine:-
não divorciado. .

Do relator:
Ao art. 1.954 - Accrescente-se:
« Paragrapho unico. A herança será recolhida pelo Thesouro

Nacional, si o autor della era domiciliado no Districio Federal,»

TITULO 1lI

CA.PITULO I

1911

Supprima-se o art . 1.96.2.- .lllloreira Alves.
Com parecer contrario.

CA.PITULO TI

2011

Ao art.1.963-Supprima-se o n . 4.-Alfl'edo Vcrela:
Com parecer favoravel.

Idem - Supprima-se o n. 4. - Adolpho Gordo. - Fausto Car
doso.

Prejudicada.

CAPITULO III

SECÇÃO I

22a

Ao art. 1.966 - Substitua-se pelo seguinte: « Este codigo reco
nhece como testamentos ordinarios : 1°, o publico, escriptopor tabellião;
2°, o cerrado ou mystico; 3°; o holographo ou particular.» -:- Adolpho
Gordo.--- Fausto Cardoso.

Com parecer favorável. '
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SECÇÃO II

23"

Do relator:
Ao art. 1.968 - Supprimam-se as palavras - varões maiores de

quatorze annos.

Ao art. 1.968 (1°)- Em vez de - cinco testemunhas, uarões e
maiores de quatorze annos diga-se- cinco testemunhas idoneas.
Adolpho Gordo.-Fausto Cardoso.

Com parecer contrario.

Ao art. 1.969- Supprimam-se as palavras: - declarando as
razões p01' que faz.- Moreira Alves.

Com parecer favorável.

26"

Do relator:
Ao art. 1.970 - Substitua-se a ultima parte do artigo pelo se

guinte:
Faltando alguma das sobreditas formalidades, será nullo o testa

mento e o olficial publico responsaoel civil e criminalmente.

SECÇÃO III

Do relator:
Ao art. 1.974 (4°)- Supprimam-se as palavras:- oarões e maio

res de quatorze annos.

Ao art. 1.974 (4°) - Substitua-se pelo seguinte:
« Que o testador o erureque ao olficial~ remnte testemunhas ido

neas , em numero, pelo menos, de cinco» - Adolpho Gordo,:-: Fausto
Cardoso.

Com parecer contrario.
c. c. - Vol. II 66

,
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SECÇÃO IV

29a

Do relator:
Ao art. 1.982, n, 2 - Supprimam-se as palavras i-s-- varões

e maiores de quatorze annos.

30a

Ao art. 1.982, n, 2-Em vez de-cinco testemunhas, uarões e
maiores de 14 an'1.OS - diga-se -cinco testemunhas idoneas:-:
.tidolpho Gordo.- Fausto Cardoso.

Com parecer contrario.

SECÇÃO v

Aos arts. 1.987 a 1.989-Supprimam-se.-Ado(pho Gordo.
Fausto Cardoso.

Com parecer favorável.

SECÇÃO VI

Do relator:
Ao art.1.990-Ao § 1° accrescentem-se as palavras: -de

ambos os sexos.

CAPITULO IV

Do relator:
Aos arts. 1.991 a 1.999-Substituam-se pelos seguintes:
« Art. - Por um simples acto particular, escripto, datado e

assignado por .pessoa capaz de testar, poderá ella deixar determinações
especiaes sobre o 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.·

Art.-Esses actos, salvo direito de terceiro, valerão como codi
cillos , quer o autor deixe testamento, quer não.

Art. - Do mesmo modo também se poderão nomear ou substituir
testamenteiros. .

\
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Art. - Os actos desta especie podem ser revogados por outros
iguaes, ou por qualquer especie de testamento posterior, que não lhes
faça referencia, confirmando ou modificando.

Art.- Si o codicillo estiver fechado, deverá ser aberto do mesmo
modo que os testamentos.

Art.- A alteração ou suppressão de um codicillo, contra a von
tade do seu dono, importa para quem a fizer a indignidade do
art. 1.927, n. D.

Sala da Commissão Especial, 14 de setembro de 1901.- Alf1'edo
Pinto, relator.

NOTA - Estava elaborado este pa1'eCe1', para ser entregue á Com
missão Especial, quando o illustre Dr. Villela dos Santos, membro da
Commissão do Instituto dos Advogados Brasileiros, encarregada de
estudar o projecto do Codigo Civil Brasileiro, dignou-se de offerecer as
suas observações sobre o Livro IV, arts. 1.898 a 2.020 (Dial'io do Con
gresso, de 15 de setembro de 190'1).

Ficamos, por isso, inhibidos de assignalar os pontos de concor
dancia e de divergencia em que nos encontramos com o douto collega,
cujas opiniões dependem, ainda, da decisão definitiva do Instituto.

Destaca-se, porém, uma censura formulada pelo digno relator,
que exige immediata contradicta.

A' epigraphe-DÍ1'eito das Successões-do Livro IV, prefere o
Dr. Villela dos Santos o termo - Successões.

Não ha motivo para esta substituição que quebraria a logica man
tida pelo projecto na denominação dos Livros anteriores, affectaria. a
classificação preliminarmente approvada pela Commissão Especial da
Camara ..

1.o Direito da Familia.
2.0 Direito das Cousas.
3.o Direito das Obrigações.

A epigraphe do projecto tem a melhor justificação nas seguintes
observações do seu illustrado autor. [Direito das Successões, pags. 11
e 12.)

« Os direitos civis distribuem-se naturalmente por duas grandes
categorias: direitos das pessoas, quando são attributos dos individuas
considerados isoladamente ou em suas relações de familia; direitos dos
bens, quando attributos dos individuos em relação mediata ou imme
diata com os objectos do mundo physico. Na primeira classe incluem-se
as modalidades diversas da personalidade em relação com a idade, o
domicilio, a nacionalidade, a saude do corpo e do espirito e a outras
circumstancias cuja influencia sobre as pessoas se reflecte na vida
jurídica.

Ainda na mesma classe estão comprehendidos aquelles direitos
que nascem das relações de familia, as quaes, por seu turno, modi
ficam particularmente a existencia das pessoas. Na segunda classe



- 1044 -

enquadram-se dous grupos outros de direitos: a propriedade com as
suas variedades e modificações para um lado, e as obrigações ou direito
de credito para outro.

Em rigor está completo o quadro dos direitos civis.
Porém, si attendessemos a que a successâo é um modo de adquiri?'

direitos reaes e obriqacionaes , e que o patrintonio é noção especial
do direito das cousas, mas que a sua transmissão mortis causa se
aclta intimamente ligada a esse mesmo direito das cousas ; ao da f'a
milia. ao das obrigações e ao das pessoas consideradas isoladamente,
reconheceremos a necessidade loqica de accrescentar-se um outro
membro á classificação. Será este o direito hereditario,

Direito hereditario ou das successões é o complexo dos principios
segundo os quaes se realiza a transmissão do patrimonio de alquem
que deixa de existir,»
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XVI

Parecer do Sr. Alencar GUImarães

Parecer sobre os arts. 2.021 a 2.203 do projecto do
Codigo Civil Brasileiro

Definindo e regulando as Disposições Testamentarias em geral,
a sua validade, nullidade e ineflicacia, e prescrevendo regras e pre
ceitos a seguir no inventario e partilha dos bens da herança, nos
arts. 2.021 a 2.203, o projecto do Codigo Civil, ora sujeito ao estudo
desta Commissão, manteve em geral as consagrações do direito patrio,
não obstante corrigir e melhorai' muitas e substituir ou supprimir
outras, de accõr'do com os ensinamentos da nossa jurisprudencia, as
lições dos mestres e a experiencia de outros povos, cujos códigos teem
sido moldados nos princípios da moderna sciencia jurídica..

Apreciando assim em conjunto esses artigos, não dizemos ne
nhuma novidade. Reproduzimos apenas o que o eminente autor do
projecto, em sua brilhante exposição de motivos, julgou conveniente
dizer sobre a orientação que seguiu no seu excellente trabalho. E'
assim que diz o egregio jurista :

« Segundo o conselho de Blüntschili, o actual projecto
procurou collocar-se no ponto de confluencia das duas forças,
de cujo equilibrio depende a solidez das construcções sociaes:
a conservação e a innovação, as tradições nacionaes e a
theoria das escolas, o elemento estavel que já se adaptou ao
caracter e ao modo de sentir do nosso povo, a maneira par
ticular pela qual elle estabelece e procura resolver os agros
problemas da vida, e o elemento progressivo insuflado pela
doutrina scientifica.

A tradição, ligando entre si os diversos estadios do
Direito, representando uma applicação da hereditariedade a
esse phenomeno de ordem social, é um principio organico
da vida [uridica. Quem se propuzesse a legiferar « 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.
O direito evolue, transforma-se, mas em uma sequencia

ininterrupa de fórmas que se desdobram prolificas.
Os Codigos antigos, como os modernos, jámais vieram

firmar direito inteiramente novo, estranho ás tradições que o
tempo argamassara. Assim procederam os legisladores da
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India, da Grecia e de Roma, assim se revelam as codificacões
civis da França, da Austria, de Portugal, da Allemanha é de
toda a parte ,»

Assim tambem devemos proceder, dizemos nós, e por isso mesmo
que é essa a melhor orientação a adoptar nas codificações; só nos me
rece louvores e applausos o empenho que se nota no autor do projecto
em manter os artigos que estudámos, as prescripções de direito que a
sabedoria dos nossos jurisconsultos e as determinações da nossa le
gislação haviam firmado ácerca dos diversos institutos juridicos nelles
definidos.

Só assim poderemos ter um Codigo Civil que se adapte perfei
tamente ás condições de vida de nossa sociedade, que se concilie com a
nossa cultura juridica e traduza o sentir e o pensar do povo brasileiro.

Si, porém, merece o nosso mais franco apoio a orientação do pro
jecto, principalmente na parte .que estudámos, e que mais de perto e
directamente interessa á quasi totalidade das relações de direito pri
vado, nem por isso achamos que estejam escoimadas de defeitos muitas
das suas disposições.

E como é o objecto principal do nosso trabalho o estudo dessas
disposições e o exame das emendas a ellas offerecidas por alguns
illustres Deputados, passaremos a considerar, de per si, cada um desses
artigos e emendas, fazendo sobre elles os nossos reparos, indicando as
nossas divergencias do autor do projecto e apresentando as modi
ficações que nos parecem acertadas, em simples notas á margem de
cada artigo, desprezadas todas as dissertações doutrinarias que os res
pectivos assumptos pudessem comportar, modificações que serão tra
duzidas em emendas devidamente colleccionadas no fim deste trabalho.

Indicado assim o methodo do nosso estudo, passemos a fazel-o.

CAPITULO VI

DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTARIAS EM GERAL

Art. 2.021

O pr~j~ctolIB~villaq:dua nãlo cconsigJ?-a~a Resta. dispoEsillÇãO, tCl?e aCfierta- ..
damente 101 ne e me UI a pe a ommissao evisora. a ~s a c?n o~me

com o direito vigente. (C. da Rocha, Inst., § 6~8, Lourerr~, DIr. Cr,;.,
§ 371, Gouvêa Pinto, Test., capo 19, Mello Freire, Inst., liv, 3°,. tít ,
DO, .§ 32, Bevilaqua, Dir. das Succ.,.§ 73); mas será conv~~Iente

.accrescentar depois da palavra - condição- a expressão -lzczta -
como fez O Dr, Coelho Rodrigues no art. 2.D32 do seu projecto.

As condicões íllicitas não devem ser autorizadas nem mesmo pelo
silencio da lei: El1as não se harmonizam com a integridade de juizo e a
capacidade civil, que são exigidas para o exercicio da faculdade de
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testar, além de prejudicarem a seriedade e solemnidade que devem
revestir acto tão importante quanto o testamento.

Nesse sentido redigimos a emenda sob n. 1.

Art. 2.022

Este artigo, complemento do anterior, dispõe:
« As condições impossiveis, absoluta ou relativamente,

ou contrarias ás leis teem-se por não escriptas e não pre
judicam as respectivas disposições ainda que o testador de
termine o contrario ,»

E' a doutrina do direito patrio (Bevilaqua, Dir. das Succ., § 73) e
a que se acha consagrada nos Codigos Civis Francez (art. 900), Italiano
(art. 849) e Portuguez (art. 1.743) entre outros.

De accórdo, porém, com as observações feitas sobre o artigo pre
cedente, nos inclinamos mais para a que é defendida por Mello Freire.
Inst., Liv, 3°, §'33; Gouvêa Pinto, Testamento, capo 19, nota 125;
Loureiro, Obr. cit ., § 371; Teixeira de Freitas, Cons., nota 22 ao
art. 1.008, que opinam pela nullidade da instituição feita sob taes
condições.

Demais:

« Repugna aos princípios de direito (Bevilaqua, obr.
cir., § 76, nota 3) que um facto illicito , uma torpeza, fun
damente uma liberalidade e esta possa reclamar em seu apoio
os benefíciosda lei. »

A emenda n. 2 põe a disposição do projecto de-accõrdo com esse
novo modo de ver.

Art. 2.023

A determinação deste artigo, incluido no projecto pela Commissão
Revisora, está justificada pelo seu proprio enunciado. O herdeiro ou
legatario não deve nem póde ser prejudicado pela falta de implemento
da condição adjecta á disposição que o beneficia, si esse facto fôr deter
minado por obstaculos creados por impedimentos sobrevindos por acto
de qualquer interessado no não cumprimento da condição. E' razoavel,
portanto, a prescripção do artigo, além de ser a mesma do art. 2.076
do CodigoAllemãc.

Art. 2.024

Este artigo corresponde ao art. 2.1H3 do projecto Coelho Ro
drigues, e consagra a doutrina do direito vigente (Bevilaqua, obr ,
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cit., § 76 e nota; Coelho da Rocha, id., e 703; Loureiro, id., § 428;
Gouvêa Pinto, id., capo 28).

Falsa causa non nocet . . . sed si conditionaliter enunciata fuerit
causa aliud [uris est . Inst., 2, 20, § 31.

Art. 2.025

A disposição harmoniza-se com a doutrina do direito patrio (C. da
Rocha, id., § 701; Bevilaqua, id., § 74; Gouvêa Pinto, id.,
Capo 19). O projecto Coelho Rodrigues, art. 2.534, tambem assim
dispõe.

Art. 2.026

O projecto primitivo, art. 1.838, dispõe:
« Para interpretação das disposições testamentarias attende-se á

vontaAde expressa ou presumida do tostador .» . •
Commissão Revisora, alterando a redacção deste dispositivo

para adoptar a do Codigo Allemão, art. 2.084, melhorou-a.

Art. 2.027

Este artigo corresponde aos art. 1.837 do projecto primitivo
e 2.535 do projecto Coelho Rodrigues. Trata-se nelIe das chamadas
disposições captatorias que, POI' importarem em pactos successívos ,
são prohibidas expressamente pelo direito patrio . (Ord., L. 40 , Tit. 70 ;

Lafayette, Dir , de Fam. , nota 4 ao § 54).

Art. 2.028

Este artigo foi additado ao projecto primitivo pelo Commissão Revi
sora e reproduz o disposto no art. 2.515 do projecto Coelho Rodrigues.

A nuIlidade ahi decretada encontra sua justificação na propria
natureza das disposições testamentarias que, para se constituirem,
carecem de tres elementos essenciaes: a) a designação do herdeiro
ou legatario ; b) a designação da cousa legada; c) a designação das
modalidades diversas sob as quaes a instituição ou legado é feito, os
encargos, as condições, etc.

Faltando o principal destes elementos - a designação do her
deiro ou legatario, é naturalmente insubsistente a disposição testa
mentaria ,

Árt. 2.029

O projecto primitivo cogitava no art. 1.838 das hypotheses aqui
figuradas. A Commissão Revisora, porém, preferiu a redacção do
art. 2.516 do projecto Coelho Rodrigues, e, a nosso ver, com acerto,

•
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porque esta com melhor precisão e maior clareza define o que o nosso
direito tem consagrado na especie.

Art. 2.030

Reproduz este artigo o disposto no art. 2 :517 do projecto Coelho
Rodrigues. A sua prescripção se concilia perfeitamente com os prin
cipios adoptados nos artigos anteriores e está de accórdo com as con
sagrações do nosso direito.

Art. 2.031

Corrigida a redacção deste artigo, que é a mesma do art. 2.519
do projecto Coelho Rodrigues e que se prestava a duvidas na sua
applicação pratica, a Commissão Revisora andou acertadamente pre
venindo o caso lembrado pelo iIlustrado Dr, Duarte de Azevedo em
suas observações ao artigo do primitivo projecto.

No mais a disposição não merece reparos, porque está de accôrdo
com a doutrina do direito patrio (Bevilaqua, C. da Rocha, Loureiro,
obs. cit .].

Art. 2.032

Este artigo sem nenhum inconveniente póde ser supprimido .
O seu dispositivo, que não se encontra no projecto primitivo, resulta
clara e logicamente do que se acha consignado no art. 2.028, que só
considera nul1a a disposição em favor de pessoa incerta quando esta
não possa ser determinada. A contrario sensu, quando pelo contexto
do testamento ou por outros documentos ou factos inequívocos possa
ser determinada essa pessoa, vale a instituição.

No sentido, puis, da suppressão está concebida a emenda n. 3.

Art. 2.033

A Commissão Revisóra substituiu as palavras - só annulla
do art. '1.8i2 do projecto primitivo e que se encontram tambem no
art. 2.520 do projecto Coelho Rodrigues, pelas - só t07']W inefficaz 
que se encontram no texto.

O substitutivo da Commissão, porém, não nos parece que melhor
tenha precisado o intuito da lei: só toma inefficaz é menos expres
sivo do que só annulla , Opinamos, pois, pelo restabelecimento destas
ultimas palavras.

Neste sentido está formulada a emenda sob n . 4.

,
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Art. 2.034

A' disposição do art. 1. 843 do projecto primitivo, a Commissão
Revisora accrescentou: nos termos do art. 3° da Parte Geral deste
Codigo.

A remissão era necessaria; mas ha erro na indicação do artigo,
que deve ser 30 em vezode 3°, como está.

A emenda n , 5, fazendo essa correcção, torna a remissão exten
siva ao art. 31 do projecto ,

No mais, a disposição está de accôrdo com o nosso direito.

Art. 2.035

Esta disposição conforma-se com o direito patrio (C. Rocha, Inst.,
§ 694; Loureiro, Dir. Civ., § 326) e com a do Codigo Civil Allemão,
(art. 2.091):

Art. 2.036

Do, mesmo modo que o anterior, reproduz este artigo o direito
vigente, e nada ha a objectar sobre o seu dispositivo.

Art. 2.037

Em contrario ao dispositivo deste artigo se pronuncia Coelho
da Rocha, Inst., § 694, que, fundado nas Institutas, opina no sentido
de serem os remanescentes da heranca, depois de satisfeitos os
quinhões hereditarios, accrescidos, e esses mesmos quinhões em pro
porção a cada um delles, opinião que se funda na impossibilidade de
concorrerem herdeiros legítimos com os testamentários pela regra
nemo paganus partim testatus et partim intestatus decedere potest,
que não tem applicação entre nós.

Bevilaqua, porém, com razão, em seu livro Direito das Successões,
§ 72, sustenta que esses remanescentes devem ser devolvidos aos
herdeiros legitimos, que as nossas leis preferem sempre, salvo si se
provar que a vontade do testador era que assim não se procedesse,
ou si não houver parentes successiveis ou conjuge, porque nestes
casos esses remanescentes devem ser attribuidos aos herdeiros insti
tuidos no testamento.

E' esta tambem a doutrina do Codigo Civil Allemão, arts. 2.088
e 2.089, com a qual nos conformamos.

Art. 2.038

Mantem-se nesta disposição o direito vigente, que, na hypothese
do artigo, quando determinados os quinhões de uns, não forem os de

..

..
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outros herdeiros, e depois de deduzidos os quinhões dos primeiros,
nada restar para fazer-se a distribuição aos demais, estabelece que
far-se-ha uma reducção proporcional das fracções determinadas, de
modo que cada herdeiro instituido sem quinhão certo receba tanto
quanto o herdeiro gratificado com a menor porção.

E' a prescripção também do Codigo Civil Allemão em seu
art. 2.092, 2a alinea. .

Art. 2.039

A' disposição do artigo nada ha que observar. Ella mantem
o nosso direito, e reproduz as prescripções do Codigo Civil Allemão
(art. 2.149).

A esse artigo, porém, foram apresentadas as seguintes emendas
additivas pelos illustres Deputados Srs , Adolpho Gordo e Fausto
Cardoso: Accrescente-se :

« Art. O testador que tiver descendentes ou ascen-
dentes ou conjuge successivel não pôde dispor de mais do
terço de seus bens em favor de qualquer corporação reli
giosa; as duas outras partes cabem aos descendentes ou
ascendentes ou ao conjuge, segundo o disposto no cap. 2°,
tit. 2° deste livro.

Paragrapho unico. Calcula-se a porção disponivel pela
somma dos bens existentes na época do fallecimento do tes
tador, deduzidas as dividas passivas e as despezas do funeral.

Art. Os filhos menores do testador excluidos da
successão terão direito a uma reserva, que será destinada
ás despezas com a sua ínstrucção, educação profissional
e manutenção até á época da maioridade. .

Paragrapho unico . Esta reserva será arbitrada pelo
juiz do inventario, depois de ouvir o tutor dos. menores
e o curador geral dos orphãos, tendo em attenção o valor
da successão e aimportancia daquellas despesas, que será
calculado por peritos ..»

Sem repugnar o principio liberal que a emenda consagra, sente
a Commissão não lhe poder dar o seu assentimento.

Seria, talvez, perigoso no estado actual da sociedade brasileira,
permitti.r a liberdade testamentaria tão ampla e tão J completa quanto
a querem e a desejam os illustres signatarios da. emenda.

As nossas tradições, os nossos costumes e a nossa educação tão
viciada ainda e dominada pelos preconceitos que nos legaram os
nossos maiores, são evidentemente incompativeis com reforma de tal
natureza, que tão fundamente affecta todas as relações de familia,
quebrando os laços de sangue, a aífeição e a sympathia que devem
existir entre seus membros.
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Ao sentimento publico repugnaria certamente que um homem
que recebeu de sua fam lia uma considerável fortuna, adquirida
e accumulada pelo trabalho e esforço das gerações que o precederam,
pudesse, esquecendo os seus filhos, legal-a a um estranho. Não se
veria tambem, como acto de justiça, um pae deixando a um filho pre
ferido toda a sua fortuna em detr.mento dos out.ros, que não souberam
ou não puderem despertar-lhe os mesmos sentimentos de affe.ção e de
car.nho que o irmão benet1ciado.

E a sociedade não teria igualmente a recr-iar que um grande
numero de filhos assim desherdados fosse constituir um poderoso exer
cito de desgraça.los, de desclass ficados, atirados a todas as aventuras ,
e a todos os cr.mes, que se tornasse per goso inimigo da communhão
que ass.m lhes arrancava o direito a urna porção da herança paterna
e tão inj usta e cruelmente os desapossava de seus bens?

A estabilidade das familias e a solidariedade de seus membros
não desappareceriam com um tal systema ? Não iríamos despertar
perigosas discordias , rivalidades e odios vi vazes entre irmãos feridos
pela injustiça paterna 't

Não são de somenos importancia as considerações que ahi ficam;
ellas preoccupamm os espiritos dos maiores jurisconsultos francezes
na elaboração do Codigo Napoleonico e determinaram as restriccões
que á liberdade de testar foram estabelecidas nos arts. 913 a 915
desse monumento legislativo que recorda a sabedoria do egrégio Con
selho de Estado do primeiro im perador elos francezes.

Dominava então o espírito de reforma, e a legislação obedecia
aos influxos das novas idéas e principies que a Revolução havia consa
grado.

No emtanto não foi possivel deixar de attender aos costumes e
ás tradições elo povo francez e aos melhores interesses ela conser
vação da familia, base e fundamento da sociedade. As restricções a
este direito foram decretadas e permanecem ainda hoje, um seculo
depois, no corpo da legislação, sem que o espírito reformista daquelle
povo se tenha revoltado contra ellas ,

Na Italia, na Hespanha, em Portugal, na Allemanha, no Chile,
na Argentina, em quasi todas as nações do globo, cujo estado de ci
vílisação vae acompanhando o desenvolvimento scientifico do seculo,
os mesmos sentimentos teem predominado; e a não serem a Inglaterra
e os Estados Unidos, que consagram a liberdade testamentária em
termos amplissimos, só o Mexico se afastou do systcma geralmente
adaptado, mas esse mesmo, reservando uma pensão alimentar para os
filhos menores, as filhas inuptas e ao conjuge emquanto se conservar
em viuvez, si fôr mulher, ou emquanto não puder trabalhar, si fôr
homem (Clovis Bevilaqua, obra cit., § 68).

Deante deste quadro que nos oíferecem as legislações de todos os
povos, não é certamente na Inglaterra c nos Estados Unidos que
devemos ir buscar ensinamentos para uma reforma de tal natureza.

,.
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Povos da mesma raça, e nos quaes ainda se fazem sentir a influencia
e os habitas da aristocracia do seculo XVIII, que encontrava na grande
propriedade os fundamentos do seu poder e dos seus pr vilegios, foi
um principio de ordem toda economica alliado á necessidade de res
peitar as suas tradições, que os levou a estabelecer o regimen da
mais ampla liberdade de testar,

A reserva hereditária em favor dos herdeiros de sangue traz ne
cessariamente como consequencia a divisão da grande propriedade em
pequenas partes, tornando-a accessivel ao maior numero de cidadãos
e impossibilitando deste modo a formação e a influencia predominante
das grandes fortunas Em lagar de conservar os bens na familia e
particularmente em poder do chefe de cada familia , ella facilita o seu
parcellarnento pelos respectivos membros para em seguida, em me
nores lotes, fazel-os entrar no curso geral das transacções ,

Um tal regimen, impedindo a conservação dos grandes dominios
patrimoniaes, que passavam de uma geração a outra sem se divi
direm, não se conformava com as tradições aristocraticas desses
paízcs.

Mais do que na Inglaterra, onde o privilegio da progenitura e o
regimen das substituições illudia e illude ainda hoje a ampla facul
dade de dispór, nos Estados Unidos que se organizaram sob o influxo
das idéas da Revolução franceza, profundamente incompativeis com
os privilegios da antiga nobi'ezaque então imperava, foi na liberdade
de testar que os seus grandes estadistas e legisladores encontraram o
meio de manter intactas as tradições e os costumes nacionaes sem
prejuízo dos princípios e idéas l.beraes que avassalavam todos os es
piritos.

Valia tanto conceder ao chefe de familia, educado sob os pre
juizos do feudalismo, habituado a vêr transmiuirem-se de geração em
geração, sem se dividirem, sem se parcellarem, os grandes patrimo
nios, as grandes fortunas, a faculdade de legar a um só de seus filhos
todos os seus bens, quanto conservar o regimen até então estabelecido,

Desnpparecia da legislação esse privilegio de primogenitura; elle
não poderia mais invocal-o para regulai' a disposição de S(~Us bens;
mas ficava-lhe em compensação a liberdade de manter todos os seus
costumes, todos os seus habitos, todas as suas tradições; emfim, tudo
aquillo mesmo que a propria reforma condemnava . Era uma trans
acção com os principias e idéas liberacs que a revolução prégava;
mas ella não abalava os fundamentos da familia, não prejudicava os
seus grandes interesses, não impedia, pelo reg men da liberdade que
inaugurava, que continuassem a ser privilegiados aquelles que o an
tigo systema garantira na successão dos grandes patrimonios e das
grandes fortunas. Os habitas continuaram os mesmos, os costumes não
se modificaram.

Não invoquemos, portanto, o exemplo desses paizes em favor de
uma reforma de tal natureza, porque mesmo considerada pelo seu lado

·,
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economico, diz-nos Le Play, em pouco ou nada ella tem contribuído
para desenvolver o espírito de emprezae a prodigiosa actividade dos
americanos.

Guiemo-nos antes pelos ensinamentos e pela experienciade outros
povos que mais approximados de nós estejam pelos sentimentos, pelas
tradições e pelos costumes.

Ora, todos esses, já o notamos, consagram em suas legislações
mais ou menos restricções ao direito de dispôr ,

Todos reconhecem pelos seus mais notaveis escriptores que si é
certo que o direito de dispór é uma resultante lógica do direito de
propriedade, não é menos verdade que a lei civil em um superior

.interesse do corpo social, qual o de assegurar a boa e regular organi
zação da família e prover á sua conservação, póde e deve prescrever
normas e regras para o exercicio desse direito sem ferir aquelle outro.

A questão está apenas em achar um justo meio que concilie esses
dous direitos igualmente fortes e não sacrifique inteiramente ou quasi
inteiramente um ao outro. Este justo meio é a quota disponivel que
varia de um povo para outro, mas que em geral tem sido determi
nada de accôrdo com o sentimento geral da nação e o interesse di
recto da familia ,

Entre nós, não ha duvida, já não correspondem mais ás idéas e
aos sentimentos do nosso povo as prescripções do nosso direito quer
sobre a liberdade de testar, quer sobre o systema successorio em si,
sentimentos e ídéas que o projecto bem traduziu pelas reformas que
propõe no capitulo 2° deste titulo, alterando a ordem da vocação he
reditaria .

.Mas não basta isto; é preciso ir além, elevando a quota dispo
nivel á metade dos bens da herança, e limitando ao pae e á mãe a
reserva hereditária dos ascendentes.

E' a combinação dos dous systemas dos codigos civis da Itália
(arts. S05 e S06)e da Allemanha (art. 2.203) e que melhor parecem
se adaptar ao nosso estado aétual de desenvolvimento.

A elevação á metade da quota disponível de que já cogitava o
projecto Coelho Rodrigues, art. 2.499, permittirá ao testador agir
com mais liberdade e franqueza na distribuição das liberalidades que
seus sentimentos affectivos possam determinar.

A restricção ao pae e á mãe do testador da reserva hereditaria
que o nosso direito confere aos ascendentes de qualquer grão, melhor
se concilia com as idéas dominantes em matéria de successões no que
diz respeito· á ordem da vocação. .

Modificado assim o projecto, teremos transigido com o principio
liberal que a emenda procura instituir no nosso paiz, sem os riscos, as
inconveniencias e os perigos que deixamos accentuados ,

Em emenda ao art. 2 OS6 offerecemos essas modificacões ao
projecto e com ellas teremos melhor attendido aos grandes interesses e
aos melhores sentimentos da sociedade brasileira.

•

•

•
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CAPITULO VII

DOS LEGADOS

Art. 2.040

Esta disposição, incluida no projecto pela Commissão Revisora, con
sagra a doutrina do nosso direito, que é a mesma do direito romano
(Dig., L. 30, FI'. 39, § 9° ; Inst. 2, 20, § 4°; Coelho da Rocha, Inst., § 705,
sc, ; Loureiro, Dir. Civ., § 419; Gouvêa Pinto, Tes1., capo 37).

. Os Codigos Italiano, art. 837; Portuguez, art. 1.801, e Allemão,
art. 2. '169, com ligeiras modificações, adoptam o mesmo principio.

O Dr.Bevilaqua, porém, em seu Direito das Successões, § 87, estu
dando essa modalidade dos legados, condemna-a nos seguintes termos:

( Não acho boa justificação para a tolerancia dos legados
de cousa alheia, pois que o legado é uma especie de doação e
repugna á razão jurídica que alguem possa dar o que não lhe
pertence. »

Conformando-nos com a opinião do emerito jurista, pensamos,
comtudo, que será conveniente deixar no corpo da legislação determi
nada expressamente a nullidade desses legados como fez a disposição
do artigo que analysamos na sua primeira parte.

A emenda sob n. 6, eliminando a segunda parte do artigo, o porá
de accórdo com o que enunciamos.

Art. 2.041.

O disposto neste artigo completa e explica o anterior, e, não
obstante a eliminação proposta pela Commissão, da ultima parte desse
artigo, não ha inconveniente em mantel-o no projecto, porque elle
previne uma das hypotheses em que o legado de cousa alheia deve
valer. A acquisição, posterior ao testamento, do objecto alheio gera a
presumpção de que o testador teve a intenção de realmente fazer a
liberalidade que faz o objecto do legado, e em taes condições não é
justo que uma vontade, assim manifestada, não seja cumprida.

Art. 2.042

Este artigo corresponde ao art. 2.522 do projecto Coelho Rodri
gues, e Bevilaqua, explicando essa modalidade do legado em seu livro
Direito das Successões, pag. 139, assim 5e expressa:

« Entende-se, neste caso, que o herdeiro ou legatario,
acceitando a herança ou legado, acceitou ipso facto, o gra
vame contido na disposição com que um ou outro era avan-
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tajado, porque a acceitação só póde ser pura e simples, ou
a beneficio do inventario. E', portanto, válido este legado
como uma modalidade imposta á disposição.»

Do mesmo pensar são Coelho da Rocha, Inst.; § 705, e Loureiro,
Dir. Civ., § 419.

Art. 2.043

Oprojecto primitivo, art. 1. 850, dispõe:
« Si a causa somente em parte pertence ao testador, ao herdeiro

ou ao legatário, somente vale o legado em relação a essa parte .»
A Commissão Revisora, de accórdo com a doutrina que adoptou

na segunda parte do art. 2.040, modificou a disposição para harmo-
nizal-a com este dispositivo. .•

As observações, porém, que fizemos sobre esse artigo nos obrigam .
a conciliar a emenda que offerecemos sob n. 6, com o disposto no ar-
tigo que analysamos, para pôr o projecto de accôrdo com a doutrina
que defendemos. Assim, pela emenda n. 7~ é restabelecido o artigo do
primitivo' projecto e satisfeita perfeitamente essa harmonia.

Ar1. 2.044

Simplificada a redacção para melhor, este artigo reproduz o dis
positivo do art. 2.524 do projecto Coelho Rodrigues e consagra a
doutrina vigente entre nós (Coelho da Rocha, Inst., § 808; Loureiro,
Dir. Civ ., § 425.)

Art. 2.045

Tambem com ligeira modificação de redacção, este artigo re
produz o disposto no art , 2.525 do projecto Coelho Rodrigues e con
sagra a doutrina do nosso direito (Coelho dá Rocha e Loureiro, cits.)

Art. 2.046

E' preferivel a disposição deste artigo á do art. 1. 853 do pro
jecto primitivo (art. 2.526 do projecto Coelho Rodrigues) a qual está
concebida em termos mais precisos.

Essa modalidade do legado, a que não alludem os nossos civilistas
é, entretanto, autorizada pelos códigos civis de outros paizes, como
o italiano, art. 842, e o portuguez, art. 1.817.

A. emenda sob n. 7 A restabelece a disposição do primitivo
projecto ,



;
Art. 2.047

o projecto Coelho Ilodrigues, art. 2.527, lambem consigna está.
disposição, que se harmoniza com a doutrina que o projecto adaptou
na primeira parte do art. 2.040.

Art. 2.048

A Commissão Revisora additou ao artigo 1.855 do projecto pri
mitivo, que é a reproducção do art. 2.528 do projecto: Coelbo Ilo-

I drigues, o paragrapho prescrevendo que este legado não comprehende .
as dividas posteriores á data do testamento, e o fez· acertadamente,
porque neste caso não se póde acreditar que estivesse na intenção do
testador fazer uma liberalidade que só posteriormente á feitura do
testamento podia ser justificada.

E nem se poderia em tal hypothese julgar que o testador, le
gando ao seu devedor um credito ou titulo de divida anterior ao tes
tamento, nessa liberalidade incluisse todas e quaesquer dividas que
posteriormente o mesmo devedor contrahísse para com elle.

Art. 2.049

A disposição deste artigo é uma das excepções ao principio esta"
belecido no artigo anterior e se justifica porque não é possível con
siderar que o testador, contrahindo divida com o seu devedor poste
riormente á feitura do seu testamento, tenha querido revogar a
disposição feita em favor daquelle.

Esse meio de revogação de disposições testamentárias não é
admittido entre nós. A compensação, portanto, não tem lagar neste

. caso e o legado deve valer. (Bevilaqua, obro cit., § 87.)

Art. 2.030

Tambem como no anterior, este artigo é uma das excepções ao
preceito do art. 2.048 e que os nossos civilistas geralmente con
signam. (Coelho da Rocha, Loureiro e Bevílaqua, obro clts.)

Art. 2.051

A disposição deste artigo, é perfeita e está de accôrdo com o
nosso direito. (Ord. 1.,10 , T. 88, §§ 11> e '16; Lafayette, Dir , de
Fam., § 32 e notas.)

Art. 2. OD2 .

E'· additivo da Commissão Revisora ao projecto primitivo, que não
cogitava desta hypothese. .

c. C. - 1'01. II G7
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A disposição elo texto que se applíca em regra aos legados de
uso, habitação e servidão, segundo as consagrações da nossa juris
prudencia , está bem concebida e se justifica na vontade presumida do
testador que, si outra cousa tivesse em vista no legado do usufructo ,
expressamente o deveria determinar no seu testamento.

O silencio delle a respeito elo prazo do usufructo concedido auto
riza a regra firmada pelo artigo que analysamos.

Art.2.0n3

A disposição deste artigo S0 concilia exactamente com as regras
de interpretação adoptadas pelos nossos civilistas para inteiro cum
primento das disposições de ultima vontade.

A designação do objecto legado denuncia bem claramente qual
a intenção do testador ao fazer a liberalidade, e desde que essa de-
sígnação é feita com todas as especificações, não 11a razão para o ac- •
crescimento á cousa legada das acquisições feitas pelo testador, poste-
riormente á feitura do seu testamento, muito embora essas acquisíções
estejam ligadas ou contiguas ao immovel legado.

O paragrapho unico, entretanto, abre uma excepçãc necessaria
e indispensavel e que á previdencía do legislador não devia escapar.

CA.PITULO VIII

DOS EFFElTOS DOS LEGADOS E SEU PAGA;\IENTO

Art. 2.054

Este artigo tem em si mesmo a sua justificação. Desde que a
successão abre-se pela morte do testador e só este facto determina a'

. transmissão dos bens de herança aos herdeiros legitimas e instituídos,
é claro que desde esse momento assiste ao legatário o direito de re
clamar a causa legada dos herdeiros do de cujos, Não poderá fazel-o,
.porém, por autoridade propria, pois que antes da partilha permanece
a heranca em estado de indivisão e na communhão dos successores.
Só pela 'autoridade competente que, no caso, é o juiz do inventario, ..
é que poderá ser o legatario immittido na posse e propriedade do

. objecto legado.

Art. 2.035

Tambem tem a SUê1 j ustiíicação em si mesma esta disposição
A legalidade e validade do testamento postas em duvida determinam,
necessariamente, a suspensão dos direitos que assistem aos legatarios
de pedir a cousa Iegada ; e isto porque, emquanto pender o litigio e
não fór reconhecida a validade da disposição, não póde absolutamente
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ser cumprida a vontade do testador. Do mesmo modo; si o legado é
condicional ou a prazo, só se torna elle efficaz cumprida a condição ou
vencido o prazo, e só desde esse momento é que realmente existe o
legado, e consequentemente, nasce o direito do legatario pedil-o.

E' invariável essa doutrina; consagram-na, entre outros, Lobão,
Notas a :Mello, § 13, liv. 3, tit. 6, Loureiro, Dir. Civ., § 330; Dig.
Port., art. '1'18; Bevilaqua , Dir. das Suc., § 88 e o Codigo Civil
Francez, arts. 1 .040 e 1.041.

Art. 2.056

odisposto neste artigo resulta do consignado no art. 2.054. Mas
a Commíssão Revisora, refundindo os arts. 1.861 e 1.862 do pro
jecto primitivo (2.546 e 2.M7 do projecto Coelho Rodrigues), afas
tou-se do que o nosso direito tem até hoje estabelecido.

O principio geral adaptado na especie e que se acha consagrado
nos artigos refundidos é que os fructos e rendimentos da causa deter
minada serão adquiridos pelo legatario somente depois que a pessoa
obrigada a entregal-a fôr constituída em móra, e isto porque o lega
tario ainda não é um proprietário, mas apenas um credor da herança.

Com excepção para o caso de não ter o testador estabelecido
prazo para o cumprimento do testamento, é que o legatario passa a
ter direito a esses fructos e rendimentos desde a morte do testador.

A Commíssão Revisora no artigo que examinamos torna a ex
ocpção regra, salvando, porém, o legado em dinheiro, que só vencerá
juros depois da mora.

Não nos parece melhor do que a do primitivo projecto essa dou
trina, além de tudo, contraria á regra do Dig. 30, Frag. n. 116,
§ 4°; fundas Ieqatus talis dari debet qualis relictus erit (Coelho da
Rocha, Inst., § MO; Bevilaqua, Suc., § 88; Cod. Civ. Franc., artí-

. gos 1.014 a 1.018; Port., 1.040 e 1.043 e Ital., 864, 835 e 876).
E assim pensando, a Commissão propõe a emenda sob n . 8.

Art. 2.057

A esta disposição, que reproduz o art. 2.548 do projecto Coelho
Rodrigues, não ha a fazer observações dignas de apreciação. Ella
combina com o principio estabelecido no art. 2.054, e mantem o direito
vigente. (Autores citados.)

Art. 2.058

Reproducção, como o anterior, do art. 2.549 do projecto Coelho
Rodrigues, a disposição que examinamos também está de conformidade
com o nosso direito e não se presta a nenhum reparo. (Obras citadas.)
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Art. 2.059

Harmonizando-se com as disposições dos artigos anteriores c fi
xando os prazos em que podem ser exigidas as prestações periódicas
legadas na conformidade do que está entre nós estabelecido, este artigo
abre uma excepcão natural e razoável quanto ao legado de alimentos
cujas prestações podem ser pagas adeantadamente. .

O art. 2.550 do projecto Coelho Rodrigues consigna a mesmadis
posição, não obstante restringir os adeantamentos ao caso em que o
testador não os tenha prohibido expressamente.

Embora o dispositivo do artigo que estudamos não tenha feito essa
restricção e permitta, pela generalidade de seus termos, que taes adean
tamentos possam ser feitos em qualquer caso, pensa a Commissão que
a disposição do artigo é boa e deve ser mantida.

Art. 2.060

Reproduz o art. 2.3õ4 do projecto Coelho Rodrigues a disposição
deste artigo, e contra ella não ha o que observar. Coelho da Ilocha ,
Loureiro c Bevilaqua definem nas obras citadas essa modalidade do pa
gamento do .legado nos termos mesmos deste artigo.

Art. 2.06'1

Concebido nos mesmos termos do art. 2.300 do projecto Coelho Ro..
drigues, o disposto neste artigo conforma-se com a regra acceita pelo
nosso direito, e, determinando a quem cumpre a escolha do legado,
quando o indicado pelo testador se recusar a fazel-o, estabeleceu um
justo meio para o cumprimento da disposição da ultima vontade, que
de outro modo poderia ser illudída ,

Art. 2.062

Mantendo como o art. 2.506 do projecto Coelho Rodrigues o di..
reito vigente, este artigo nenhum reparo merece.

AI't. 2.063

Reproducção do art. 2. õõ7 do projecto Coelho Rodrigues, esta dis..
posição providencia acertadamente sobre uma hypothese possível a que
{) nosso direito não dá solução. .

ATt. 2.064

Como o art. 2.õi'i8 do projecto Coelho Robrigues, este artigo está
deaccôrdo com os principies gemes de direito sobre a transmissão de
direitos successorios.

•

I
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Art. 2.0615

Igual disposição é a do art. 2.551 do projecto Coelho Rodrigues,
e sobre ella não ha o que objectar. Osilencio do testador quanto á in
dicação do herdeiro 3. quem cabe a obrigação de satisfazer olegado deve
autorizar a presumpção de que a sua intenção foi tornar todos os her
deiros solidariamente rcsponsaveis pelo cumprimento das disposições
de sua ultima vontade.

Art. 2.066

Este artigo, como o de n. 2.552 doprojecto Coelho Rodrigues,nada
mais consagra do que o respeito que é devido ás disposições de ultima
vontade e a contrario scnsu a elle se applica a consideração feitaquanto

~. ao artigo anterior ,

Art. 2.067

O projecto primitivo, como o projecto Coelho Rodrigues; aquelle no
art. 1.868 e este no art. 2.õ53, dispõe: Todavia si algum do{legados
consistir em cousa pertencente a um dos herdeiros, só a este incumbirá
pagaI-a, salvo disposição e:r;pressa em contrario.

A Commissão Revisora modificou a disposição para dar ao herdeiro
incumbido da entrega do legado o direito de rehaver dos demais co
herdeiros a quota de contrihuicão que a cada um couber no valor do
legado, salvo o caso do testador haver disposto expressamente em con
traria. A modificação nos parece perfeitamente justificada por se har
monizar com o principio geral da co-responsabilidade dosco-herdeiros
no cumprimento das disposições de ultima vontade e resultante elo pre-
ceito do art. 2.065. .

Art. 2.068

O projecto primitivo, art. '1.869, dispõe: As despesas necessarias
á satL,fação do legado presumem-se a caj'go dos herdeiros, respeitada
sempí'e na sua integridade a legitima dos necessarios . Nestas despe
zaspresumem-se incluidososimpostos de tramsmissâo. Disposição mais
ou menos identica é a do art. 2.1560 do projecto Coelho Rodrigues.·

A Commissão Revisora,como se vê, emendou aquelle artigo para
impor ao legatario a obrigação das despesas de que nelle se trata.

1\. emenda tem por si a autoridade do eminente professor do Re
cife, autor do projecto que, defendendo a boa doutrina no § 88 do seu
livro Direitos dasSuccessões, accrescenta, emnota, a critica seguinte aos
arts. 886, 3n alínea do Codigo Civil Hespanhol, 877 do Codigo Italiano,
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1.8~2 do Cocligo Portuguez, que fazem correr estas despezas por conta
da successao :

« Mas veem-se na contingencia de abrir uma excepção
á regra que adoptam, quando o legado abrange a porção dis
ponível inteiramente.
. Do contrario consentiriam em que defraudassem os legi-

ttmos,
Com a solução do texto, não ha necessidade dessa ex

cepção, além de que deve soffrer os incommodos aquelle que
tem a vantagem do acto.»

.Com ? ap?io de tão autorizada opiriião não é possivel dar prefe
rencia á dISpOSIÇão do projecto primitivo. ACommissão, pois, concorda
com a emenda da Commissão Revisora, dando-lhe o seu assentimento.

Art. 2.069

A disposição desse artigo está de accôrdo com o direito vigente
que assenta no cligesto 30, frag. 58; I Codex, 6, 52, 16 :

Predia, obligata per leqatum. vel fideicommissum relida Iieres
luere debet, cujo rigor a jurisprudencía dos nossos tribunaes tem abran
dado na conformidade do texto do artigo e das lições de Coelho da Ro
cha, Inst. 3.711 ; Loureiro, Direito Civil, e dos preceitos das legislações
de outros povos, como o Codigo Civil Francez, arts. 1.020 e 1.024 ;
projecto Coelho Rodrigues, art. 2.561.

Art. 2.070

Sendo o legado uma especie de doação, a disposição do artigo, fa
zendo remissão ao art. 1.3~1~ tem inteira applicação ,

CAPITULO IX

DA CADUCIDADE DOS LEGADOS

Art. 2.071

O projecto primitivo não cogitava em capitulo especial da cadu
cidade dos legados.

Não constituia isso uma omissão digna de reparos em trabalho de
tanto valor, porque em diversos artigos de outros capitules se estatuia
essa caducidade, ou se poderia deprehender de suas disposições pre
scripções contrarias á validade dos legados.

A Commissão Revisora, porém, incluindo-o no projecto, andou
acertadamente, porque definiu com clareza nos dous artigos que o con-

•
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stituem, alguns dos casos que o nosso direito reconhece como determi
nantes de caducidade (Coelho da Rocha, Inst., § 712 ; Loureiro, Direito
Civil, § 433; Bevilaqua, Succ., § 87), evitando por este modo duvidas
e controversias que o silencio do legislador sobre esses casos pudesse
trazer na pratica, com prejuízo não só dos herdeiros e legatarios, como
do respeito que devem merecer as disposições de ultima vontade.

A' disposição do artigo que analysamos, entretanto, será conve
niente accrescentar in fine: si o leçatario se tomou indigno nos termos
do art. 1.9.27.

Coelho da Rocha e Loureiro (obras citadas) consideram a indigni
dade como motivo de caducidade, e nada mais justificado do que isso,
quando nenhuma controvérsia se levanta quanto á legitimidade das
prescripções do art. 1.927, em relação ás successões em geral.

A Commissão, pois, apresenta a emenda sob on. 9..

Art. 2.072

Este artigo estatue uma regra salutar e conveniente que os nossos
escriptores e a jurisprudencia de nossos tribunaes teem consagrado
geralmente.

CAPITULO X

DO DI? EITO DE ACCl\ESCEIl E~TnE IlEl\DEll\OS E LEGATARIQS

Ar1. 2.073

O projeeto neste artigo como o de Coelho Rodrigues, art. 2.563,
trata do direito de aeereseer entre herdeiros e legatarios.

Instituto creado pelo direito romano, o accrescimento não existe
entre nós. .

MelloFreire, Inst., I. 3°, tit. 7°, paragrapho ultimo; GouvêaPinto,'
Test., capo 41; L. Teixeira, Dir. civ., t. 2°, pago 471 ; Lobão, Dissert.
8°, § 1° e 19 ao supprimento-Acçõessummarias; Dig. Port., art.1.890;
Corrêa Telles, Dout. elos Acc., § 164; Loureiro, Dir. CÍv., § 242; Tei
xeira de Freitas, Cons., nota 22 no art. 1.008 e annotações a Gouvéa
Pinto, § 342, são aecordes em affirmar a verdade do nosso asserto.

Só Coelho da Rocha, dentre os jurisconsultos portuguezes e bresí
loiros, foi o unico (Inst., § 697, e nota GG) que admittiu o direito de
accrescer na herança e nos legados ; mas fel-o em termos taes que a
definição por elle dada .reatringe-o ao concurso de herdeiros ou leqata
1'[OS conjunctos por solidariedade que chama socios, sem contemplar,
o concurso de herdeiros ou leçatarios não conjunctos em pluralidade
simples. (Teixeira de Freitas, cits. annotações a Gouvêa Pinto. )
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Clovis Bevilaqua (Dir. da Succ., § 77) suffraga com·ampliações, é
certo, a doutrina de Coelho da Rocha, mas também reconhece que não
tem legar entre nós a conjuncção 'L'cí'bis tanium que, caracterizada en
t~e os romanos pela expressão sequis partibus, exclue sempre o accres
cimento.

De accórdo, pois, com as lições de Coelho da Rocha, autoridade
em que se apoia o autor do projecto para justificar a disposiçãoque
analysamos, só a conjuncção, re et uerbis, isto é, aquella em que varies
herdeiros ou legatarios são chamados conjunctamente para a fruição
no todo dos bens do testador ou de uma certa porção delles,ad eandem
rem coca/e, deve ser admittida em nosso direito.

E' essa tambem a doutrina do Codigo CivilFrancez, art. 1. 0!~4, o
qual se permitte no art. 1.04;) o accrescimento entre Iegatarios,
quando uma cousa que não é susceptível de divisão sem deteriorar-se
tiver sido legada pelo mesmo acto a algumas pessoas ainda que em dis
posiçõesseparadas, firma, entretanto, para esse mesmo caso, como
condição essencial para o accrescimento a possibilidade da deterioração
da cousa legada in solidum .

O~ codigos italiano, art. 890, aUemão,2.094, e argentino, 3.812,
não se afastam destes preceitos.

Conformando-nos com as restriccões assim estabelecidas ao direito
de accrescsr nas heranças e nos legados, quer pelos nossos civilistas,
quer pelas legislações modernas de outros povos que o admittem e o
consagram e que se justificam porque, sendo a successão testamcn
taría a excepção de que a successão legitima é regra, só por disposição
expressa, em clausulas podem estranhos ser investidos nos direitos ú
herança, pela emenda sob n . 10, propomos que se concilie a doutrina
que acceitamos com a disposição do artigo cujo exame fizemos.

Art. 2.071.

Este artigo, que tem a mesma redacção do art. 2.564 do projectc
Coelho Rodrigues, define o que seja distribuição de qui?hões, e 3:ccr~s
centa que as expressões - pO'/' parles l(Juaes ou com "I(Juaes fjum/wes
- não importam distribuicão destes.
, A Commíssão entende, porém, que a ultÜD:a parte do artigo deve
ser. supprimida. As expressões - por partes iquaes ou com, zguaes
fjumh~es - evidentemente importam designação d~ partes. . _

E o cequie partibus dos romanos.que, caracterisando a conjunçao
rerbis tatuum, excluía sempre o accrescimento .

Mainz, estudando a forma da disposição fundwn ceçuis portio
nibus lego, (Frag. 10 , § 10 , fr . 20 , D. de.usofructo adscrescendo,
fr , 8 D. de legatis) , § 443, Dir , Rom., aSSIm a consídera :

« O accrescimento é determinado pela consideração de
que o testador que lega a mesma cousa a alguns sem a par~
tilhar entre elles manifesta a intenção de nomeal-os todos e

•

•
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cada um á causa inteira, fazendo depender do concurso
destes a questão de saber si ou em, que p7'op01'{;ões o le
gado será dividido.

Nada impedia ao testador de ordenar em um legado per
domnationem que, em caso de morte de um dos legatarios,
o herdeiro devia dar essa parte ao co-legatario ; no legado
pcr uendicationem bastava para excluir o direito de accrescer
designar partes c esta, intenção se lhe suppunlia quando o
testado» legava a cousa a alguns cequis partibus ou }J01'~
tionilnis,

Macheldey, Dir, Rom., § 724, também assim se pronuncia:
« São conjunctos pelas palavras somente (verbis tantwn)

aquelles aos quaes a mesma causa fór legada, mas com indi
cação de partes, por exemplo: eu lego a Titius e a Seius tal
propriedade por partes iquacs ou a cada um por metade ou
em outra qualquer proporção Titio et Seio fundum oiquis
partibus do lego (Frg. 32 e 38).»

Ortolan e Accarías, do mesmo modo estudando o assumpto, são
accordes em considerar que o cequis pardbus ou o ccouis portioniõu»
importa a conjuncção cerbis tantum que não permitte o direito de
accrcscer.

No direito francez que tem dado lagar a igual controvérsia, apesar
da claresa e precisão do Cocligo CivilNapoleonico, todos osjurisconsultos
9ue teem estudado o valor dessas expressões - p01' partes iquaes ou com
'lguaes quinhões - teem sido' uniformes em declarar que equivalem
ellas á designação de partes e por isso não dão lagar ao accrescimento ,

Nesse sentido se pronuncia Domat, ed. Carré, vai. 6°, pag. 242 ':
« Si uma cousa é legada a dous ou a alguns legatarios,

mas o testador a divide entre elles, como se lega por partes
içuaes ou designa a cada um a sua, não haverá entre elles
direito de accrescer, porquanto o seu titulo os divide e dá a
cada um o seu legado separado do dos outros e restringe a
sua parte ... »

E accrescenta mais adiante:
« Si o testador diz: lego a metade de meus bens a Pedro

e a outra metade a Paulo ou si diz: lego a Pedro e a Paulo
a universalidade ele meus bens por partes iguaes, não haverá
conjuncção mixta entre os ce-legatarios, porquanto tal con
juncção só existe quando o todo é legado a alguns sem desi
gnação de partes que devem tocar a cada um .

A consequencíade tal clausula seria não se ver em cada
legatário um credor solídario da totalidade dos bens; ao con
traria, cada um seria chamado a uma parte distincta e sepa-
rada da dos outros. !
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Haverá dous legados differentes porque havia duas me
tades distinctas legadas a duas pessoas; si, pois, faltava um
legatario, a sua parte não accrescía ao outro, ella seria defe-
rida á successão ab intestato. .

Defendem a mesma opinião, entre outros, Demolombe,Don. e Test.,
vol , 22, Prudhon, Dir. 'do Usufr , , vol , 2°, Dalloz, Bep., vol. 16.

Por sua vez os trihunaes francezes, por innumeras decisões que
se podem ver em Dalloz citado, teem consagrado na sua jurísprudencia
a opinião que defendemos. Assim, quer pelo direito romano, quer pelo
direito francez, em cujas fontes fomos buscar o instituto do accresci
men~o de que trata este artigo do projecto, não é 11 melhor a intelli
gencia que a disposição que analysamos dê ás expressões por partes
iguaes ou por iguaes quinhões: ellas equivalem á designação de partes,
e segundo o que deixamos dito, quer quanto a este, quer quanto ao
artigo anterior é conveniente supprimir a ultima parte do disposto
neste artigo.

A emenda n. 11 isso fará.

Art. 2.075

o projecto primitivo no art. 1.875, que a estecorresponde, dispõe:
« Si um dos herdeiros nomeados morre antes do testador ou renuncia
a 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 ,»

-A disposição do art. 2.565 do projecto Coelho Rodrigues é identica ,
notando-se apenas a substituição neste das palavras - salvo o direito
do substituto - pelas expressões - salvo o direito de representação.

A Commissão Revisora, emendando aquelle dispositivo, eliminou
do texto as palavras - como incapaz ou indigno; accrescentou
ou si não se realizar a condição sob a qual tiver sido instituido - e
substituiu, como oprojecto Coelho Rodrigues, o - salvo o direito do
substituto - pelo - salvo o caso de reprcsentaçâo : : .

Foram acertadas a primeira e segunda emendas; a primeira,
porque, determinando o projecto nos arts. 1.927, 2.082 e 2.083 os
casos de incapacidade e indignidade' para a successão , não ha neces
sidade de fazer no artigo que analysamos a especificação desses "casos
e muito menos fazel-a incompleta como a do primitivo projecto ; a se
gunda, porque preencheu uma omissão, referindo-se á instituição e ao
legado condícíonaes.

O mesmo não occorre quanto á terceira emenda; em nenhum dos
casos, neste artigo figurados, se poderia dar a representação. Só a
substituição poderia ter lagar.'. .

Ha na emenda um verdadeiro erro de technica jurídica.
}sto posto-a Commissão propõe pela emenda sob n. 12 que se

cOlTIJa este erro.

•

- I



• - '1067 -

Art.·2.076

Os projectos primitivos, art. 1.876, e Coelho Rodrigues, ar
tigo 2.566, consagram igual disposição, accrescentada, entretanto,
,in fine do seguinte: que pelo mesmo facto da addiçâo ficam sujeitos
ás obrigações e enCa1'gos correspondentes. '

A Commissão Revisora, supprimindo esta ultima parte,. evitou
uma repetição excusada no corpo da lei; ella já está prevista no
artigo seguinte.

No mais, a disposição é boa e necessaria como complementar das
prescripções dos artigos anteriores.

Art. 2.077

Este artigo reproduz o art. 2.567 do projecto Coelho Rodrigues
e á sua disposição nada temos que objectar , Quem aproveita do bene
ficio deve cumprir os encargos e obrigações delle resultantes.

Art. 2.078

Iteproducçao do art. 2.569 do projecto Coelho Rodrigues. Não 11a
observação a fazer sobre este dispositivo, sinão que elle se harmonizá
com a doutrina que a Commissão tem defendido e confirma a regra já
firmada nos arts. 2.066 e 2.067 quanto aos legados.

Art. 2.079

Os arts. 1. 878 do projecto primitivo e 2.568 do projecto Coelho
Rodrigues consignam a mesma disposição, mas fazem na sua primeira
parte referencía á partilha para autorizar que o accrescimento do
legado do usufructo tenha logar ainda mesmo depois della ,

A Commissão Revisora emendou o artigo para eliminar essa refe
rencia á partilha, e fez bem, porque, quando ha o direito de accrescer,
em qualquer tempo depois de aberta a successão, elle terá logar ; isso,
porém, sómente antes da partilha terminada.

No mais a disposição está conforme com a doutrina que vimos
defendendo na espécie.

Art. 2.080

Esta disposição é justificada. Herdeiros ou legatarios são benefi
ciados com o accrescimento resultante da caducidade da instituicão
ou do legado, e uns e outros teem e devem ter as mesmas obrigações
e encargos quê 'pesarem sobre elles.
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eAPITULO XI

DA CAPACIDADE PARA ADQUIRIR POR TESTAMENTO

Art. 2.081

oprojecto primitivo, art. 1.881, dispõe:
(( Podem ser nomeadas herdeiros ou legatarios as pes

soas já concebidas ao tempo ela morte elo testador.
Podem também sel-o os filhos ainda não concebidos de

certas e determinadas pessoas existentes ao tempo elaaber
tura da successão. »

Coelho Rodrigues, em seu projecto, prescreveu:
« Art. 2.395. Só póde succeder a outrem quem jú existe

ao tempo da abertura ela successão , . .
Ar1. 2.396. Não podem succeder :

§ 1.0 Aquelle que, embora já concebido ao tempo da
abertura da successão.mão chegou a nascer vivo.

Art. 2.398. A disposição do art. 2.395 não obsta aos
legados em favor de futuros descendentes immediatos e lo
gitimos ele uma pessoa determinada e viva ao tempo em que
se fez o testamento. ))

A Commissão Revisora, emendando e refundido esses dispositivos
para firmar as prescripções elo artigo que analysamos e elo seguinte,
com mais concisão e clareza, melhor attendeu aos princípios que esta
beleceu em outros artigos sobre a personalidade physica ou jurídica
geradora de direitos.

A primeira das condições necessárias para adquirir por testamento
é sem duvida a elaexístencia ao tempo da morte do testador, mas a lei
tendo reconhecido e assegurado direitos ao nascituro (art. 4° do pro
jecto), forçoso é reconhecer que os concebidos ao tempo da morte do
testador podem ser instituidos herdeiros ou legatarios.

Do mesmo modo nenhum principio se oppõe a que o testador
possa legar a um filho não concebido ainda, que nascer eleuma pes
soa determinada, existente ao tempo de sua morte, por isso que um
tal legado não equivaleria a uma liberalidade feita a uma pessoa que
não existe, mas um modo condicional de fazel-a em favor de uma pes
soa capaz, o que nenhuma legislação prohibe ,

A disposição elo artigo, pois, merece o assentimento da Commissão,

Art. 2.082

As observações feitas sobre o artigo anterior applícam-se inteira..
.mente a este e o j ustificam.

•



• -,1069 -

Art. 2.083

o projecto primitivo em seu art. J.882, n. '1, estatuia que não po
diam ser nomeados herdeiros ou legatarios o escriptor do testamento,
seus ascendentes, descendentes e irmãos.

O projecto Coelho Rodrigues, arts. 2.406 e 2.407, dispõe que:

« São nullas as disposições em favor da pessoa que es
creveu o, testamento cerrado, si não forem accrescentadas
pelo próprio punho do testador antes de assignal-o », e que
« a nullidade de taes disposições procede ainda que o testa
dor a dissimule por interposta pessoa, sendo considerada como
talo pae ou a mãe, qualquer descendente ou o conjugo da
pessoa impedida de receber directamente. »

Onosso direito vigente consagra apenas a incapacidade do escri
ptor do testamento, seus ascendentes e descendentes - (Coelho da Ro
cha, Inst., § 690), no que está de accórdo com as determinações dos
Codigas Civis do Chile, art. 1.065 e da Ilespanha, art. 754.

A Commissão Revisora, no artigo ora sujeito ao nosso estudo, não
comprehendeu os ascendentes e descendentes do escriptor do testa-o
menta no numera dos incapazes de adquirir por esse meio.

Não vemos vantagem na eliminação dessa incapacidade; ao con
. traria, ella irá permittir, como mui judiciosamente observa q egrégio
Tribunal de Justiça do Maranhão, a exploração que o escriptor do tes
tamento possa fazer junto ao testador em beneficio de seus' parentes.

Mantido o direito vigente, com as ampliações propostas nos pro
[ectos Bevilaqua e Coelho Rodrigues, mais previdente e cauteloso será
o legislador. .

Assim formulamos a emenda, soh.n . 13.

Art. 2.084

Este artigo é additivo da Commissão Revisora e reproduz,' com
alteração apenas de redacção, o art. 2.407 do projecto Coelho Ro...
drígues ,

Foi boa a emenda da Commissão, porque, não obstante ser a sua
disposição uma resultante logica do consignado nos artigos anteriores,
é de muita conveniencia determinar na lei que a nullidade de que se
trata não póde ser illudida por simulação, qualquer que ella seja.

Art. 2.085

o artigo só se refere à successão testamentaria, Só ha herança OU
legado depois de aberta a successão com a morte do testador.
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Não ha , portanto, razão
para exigir-se a capacidade do herdeiro

ou legatario sinão no momento em que lhe é transmittida a herança
ou legado. Não assim na successão legitima.

Nesta requer-se a capacidade do herdeiro ao tempo da morte do
testador, não se exigindo no momento 'da addição da herança, porque
os herdeiros legitimos já em vida do de cujus são considerados conse
nhores dos seus bens e por isso continuam por morte delle a proprie
dade que já tinham conjunctamente , A incapacidade sobrevinda não

, lhes póde tirar um direito antecedentemente reconhecido.

CAPITULO XII

DOS HERDEIROS xncssasnros

Art. 2.086

As observações que fizemos sobre a emenda oflerecida ao artigo
2.039 nos dispensam de mais demorada analyse sobre a disposição
deste artigo. _

Alterada, como foi pelo projecto, no capitulo II deste titulo, a
ordem da vocação hereditária para dar ao conjuge superexístente
situação mais adequada á sua posição na família; seguida a orientação
dos codigos modernos, notadamente os da Italia e da Allemanha, que
melhor se harmonizam e com mais segurança traduzem os principios c
idéas ora dominantes no seio das mais cultas noções do globo sobre as
reservas hereditarias, só nos resta, nos termos das considerações que
fizemos sobre a emenda ao citado art. 2.039, modificar esta disposição
do projecto, para pól-o de harmonia com os principios que defendemos.

A emenda sob n. 14 isto fará.
Pelas mesmas razões não é possível á Commissão dar o seu con

sentimento ás emendas suppressivas deste artigo dos Srs. Deputados
Adolpho Gordo, Fausto Cardoso e Alfredo Varela, e opina pela sua
rejeição.

Art. 2.087

. Este artigo mantem o direito vigente sobre o modo de calcular a
porção disponivel dos bens da herança (Ord. 1, 4°,tit. 82; Coelho da
Rocha, Inst., § 350; Teixeira de Freitas, Cons., nota 3 ao art. 1.198).

De accôrdo, porém, com as modificações propostas pela Com
missão, quanto ao artigo anterior, torna-se preciso harmonizar as suas
disposições, o que se faz pela emenda sob n. 1D•

Tambem, pelos motivos expostos, a Commíssão não póde prestar o
seu assentimento ás emendas suppressivas offerecidas a este artigo.

•
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Art. 2.088

Este artigo nenhum reparo merece ú Commissão ; ellc mantem o
direito vigente (Coelho da Hocha, Inst., § 351; Bevilaqua, Dir. das
Suéc., § 86). _.

A emenda suppressiva não deve ser acceita ,

Art. 2.089

Este artigo tambem mantem o direito vigente ; mas, como os
antecedentes, deve ser modificado no sentido das idéas defendidas peja
Commissão, que por isso oííerece a emenda sob n. 17.

No mais, elle prescreve uma garantia do quinhão hereditário do
herdeiro legitimo que mereceu ser favorecido pelo testador com uma
liberalidade. Esta não poderá ser computada naquelle quinhão.

As emendas suppressivas offerecidas, pelas razões expostas,
também não podem ser acceitas.

Art. 2.090

A disposição deste artigo é resultante da prescripção do art. 2.086
que considera tacita e forçadamente instituidos, quando não "expressa
e justamente desherdados, os descendentes, ascendentes e conjuge, os
quaes teem, pleno jure, direito a herança. Os collateraes estão ex
cluidos deste numero e por isso só lhes poderá caber direito á
successão si o testador expressamente o determinar.

As emendas suppressivas tambem não podem ser acceitas, pelos
motivos já expendidos.

CAPITULO XIII

DA REDUCÇ.:i.O DAS msrosiçõns TESTAMENTARIAS

Art. 2.091

Corresponde este artigo ao art. 2.507 do projecto Coelho Rodri
gues. Consagram ambos a mesma disposição.

Preferida pelo projecto a successão legitima á testamentaria
(art. 1.086); estabelecido que o quinhão hereditario do herdeiro legi
timo (art. 1.088) não póde ser onerado com encargos ou legados, o
projecto não podia deixar de preferir os herdeiros necessarios a quaes
quer outros instituidos para dar-lhes o direito aos remanescentes da
quota disponível, bem como de prescrever a reducção a essa quota
das liberalidades. que a excederem.
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Conciliando-se, pois, a disposição do artigo com os preceitos esta
belecidos pelo projecto nos artigos citados, só cumpre á Commissão,
de accôrdo com a emenda proposta ao art. 2.086, pedir, pela
emenda sob n. '17, que se substitua a expressão- terça, - que se
acha no texto, pela - metade. .

As emendas suppressivas, pelo mesmo motivo, devem ser rc
[citadas.

Art. 2.092

Corollario também dos princípios estabelecidos nos arts.' 2.086
e 2.088, citados, este artigo toma o n. 2.508 elo projecto Coelho
Iíodrigues , providencia sobre o caso de ser insufficientea reducção feita
nos quinhões dosherdeiros instituidos para integrar a quota garantida á
sua successão legitima, e prescreve que em tal caso se fará igual re
ducção nos legados em proporção sempre correspondente ao valor de
cada um.

E' essa a norma que nos indicam os nossos civilistas, que a nossa
[urisprudencia tem consagrado e que se encontra tambem nos arts. 926
e 927 do Codigo Civil Francez e 82/1 e 825 do Codigo Italiano.

No paragrapho, que corresponde ao art-.2.510 doprojecto Coelho
Rodrigues, se providencia com acerto e de accórdo com aquella
mesma norma e jurísprudencia, quando o testador por clausula ex
pressa preferir certos e determinados herdeiros ou legatarios.

A Commissão, condemnando pelas razões já expostas as emendas
suppressivas, pede a sua rejeição.

Art. 2.093

Este artigo está concebido nos mesmos termos elo art. 2. IH 1 do
projecto Coelho Rodrigues e em seus dous paragraphos dá soluções
justificadas pelas lições dos nossos escriptores e jurisprudencia dos
nossos tribunaes a questões que na pratica poderiam surgir com a
applícação dos artigos anteriores.

CAPITULO XIV

DAS SUBSTITmçÕES

Art. 2.094

A Commissão Revisora refundiu neste dispositivo os arts. 1.89'1
e '1.895 do projecto primitivo (arts. 2.B71 e 2.B72 do projecto Coelho
Itodrigues) accrescentando á parte final: Caduca esta substituição
desde que o Iierdeiro.acceuar a herança,

O additivo é incompleto e a refusão não nos parece que houvesse
sido bem justificada. O additivo é incompleto, porque, restabelecendo

..
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a doutrina do direito vigente sobre a caducidade da substituição vul
gar de que se cogita no artigo, não salva o caso em que esse mesmo
direito faz reviver o direito do substituto, tal como si o herdeiro é
menor e depois de acceitar a herança a retracta e a repudia, no uso
do privilegio que lhe concede a Ord. Liv. 40

, tit. 41.
A refusão não nos parece boa, porque reuniu e comprehendeu

no mesmo artigo todas as modalidades das substituições sem fazer a
distincção que a nossa legislação actual, omissa e obscura embora,
tem estabelecido quanto ás regras e preceitos a applícar e seguir em
cada uma dessas modalidades.

A indistincção do artigo permittirá talvez na sua applicação pra
tica maior confusão a respeito desse instituto do que a quP. a nossa
[urisprudencia tem assignalado. Melhor, pois, e mais acertado parece
manter as disposições do projecto primitivo sem o additivo da Com
missão Revisora, por isso que elIas melhor se conformam com a dou
trina acceita entre nós, sem dar logar ás confusões indicadas. Assim,
a Commissão, pela emenda n , 18, propõe o restabelecimento das dis
posições do primitivo projecto em substituição ás deste artigo, por
serem ellas mais conformes com a doutrina da Ord., L. 4, 'I'its. 83 e
87, §§ 10 e 20

, e com as lições de Coelho da Rocha, Inst., § 714. Tei
xeira de Freitas, Cons., arts. 1.036 a 1.040; Gouvêa Pinto, 'I'est .,
capo 22; Bevilaqua, Succ., §§ 89 e sego ; Carlos de Carvalho, N. Cons.,
arts. 1.787 e sego

Art. 2.095

Reproducção do art. 1.896 do projecto primitivo e 2.573 do pro
jecto Coelho Rodrigues. Este artigo não se afasta das prescripções do
nosso direito vigente (Ord. e auts. cits.) e se justifica o seu dispositivo
considerando-se a própria natureza da substituição que, sendo uma
instituição essencialmente condicional, traz ipso jacto em si mesma a
obrigação para o substituto de satisfazer o encargo imposto ao substi
tuído, salvo, entretanto, a declaração expressa em contracto do testa
dor ou a impossibilidade de satisfazer á condição da natureza perse
nalissíma imposta ao substituído.

Art. 2.096

Reproduzindo igualmente o art. 2.574 do projecto Coelho Rodri
gues, a Commissão nada tem a observar contra a disposição deste ar
tigo, porque, consagrando ella os preceitos do direito pátrio, se har
moniza com a doutrina acceita pelo projecto quanto á distribuição dos
quinhões dos co-herdeiros e co-egataríos instituidos em partes des
iguaes.

c. C.- Vai. TI es
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Art. 2.097

No art. 1.998 do primitivo projecto, que corresponde ao art. 2.575
do projecto Coelho Rodrigues, se estabeleceu que

« E' licito igualmente instituir o herdeiro ou legatario
fídei-commissariamente impondo-lhe a obrigação de trans
mittir a herança ou legado por sua morte ou em outro tempo
determinado ao seu substituto. »

A Commissão Revisora, alterando a redacção deste artigo para
tornar mais claro o seu preceito, accrescentou in-fine que essa sub
stituição poderá ainda ser feita sob certa condição.

O additivo é acceitavel, porque, si é certo que a substituição
Iidei-commissaria já é por si essencialmente condicional, nada obsta
que a uma tal substituição possa ser ainda apposta qualquer con
dição ..

Art. 2.098

O art. 1.900 do projecto primitivo, correspondente a este, dispõe:
« Os direitos e obrigações do fiduciario em relação aos

bens da herança são os do usufructuario .»

A Commissão Revisora alterou, como se vê, esta disposição para
firmar a doutrina de que ao fíduciario cabe a propriedade da herança
ou do legado, embora restrícto e resoluvel esse direito.

Parece-nos, entretanto, que melhor define em face do nosso di
reito a posição juridica do fiduciario na herança ou no legado o artigo
do primitivo projecto; porque, como muito bem observa Bevilaqua
no seu livro Direito das Successões, pag. 349, o fiduciario se assemelha.
ao usufructuario e, si os direitos deste são pessoaes e intransferiveis,
e limitam a sua acção ao uso e goso do objecto legado sem permittír
lhe alienação do vinculo real do usufructo, aquelle, embora agindo
com muito maior franqueza, e podendo dispor dos immoveis e dos
direitos reaescomo si fosse um proprietario livre, não póde, todavia, •
fazer taes alienações e constituições de onus reaes definitivas e per-
petuas, pois que tornam-se ellas inefficazes, quando se abrir a substi-
tuição, na porção em que diminuírem o direito do fidei-commissario ,

E' esta a doutrina que decorre do principio nemo plus ad alium
transfera potestquam ipso habet, que se deduz do Codigo Civil Allemão,
art. 2.113 ; e mais se conforma com a opinião da maioria dos nossos
eacriptores.

Pensa por isso a Commíssão que deve ser restabelecida no orojecto,
em substituição á do artigo que analysa, a disposição acima alludida ,

Nesse sentido está concebida a emenda sob n. 19.

t
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Art. 2.099

A Commissão Revisora alterou a disposição do art. 1.901 do pro
jecto primitivo para melhor, sem comtudo modifical-a em sua essencia.

A disposição é boa e conforma-se com a doutrina de nosso di
reito.

Art. 2.100

Não ha observação digna de apreciação a fazer sobre a disposição
deste artigo. Ella regula o caso da dualidade ou multiplicidade de gra
vados sem determinação de partes, caso em que ha o direito de accres
cimento.

Art. 2.101

Tambem quanto a este artigo nada ha que objectar, Elle se har
moniza com os princípios adoptados pelo projecto ,

Art. 2.102

Varia a opinião dos nossos escriptores sobre a doutrina definida
na disposição deste artigo, e discutindo-a no seu livro Direito das
Successões, o Dr , Clovis Bevílaqua pronuncia-se do seguinte modo:

« No conflicto de opiniões decido-me por aquella que se
mostra em consonancia com os princípios. geraes do direito
hereditario e da logica. E tal se me afigura ser a que declara
a caducidade do fídei-commisso, quando o fldei-commissario
morre antes do fíduciario, embora depois do testador.

Realmente, em qualquer substituição, morto o herdeiro
instituído para o 2° gráo, desapparece conjunta e conse
quentemente a substituição ; não ha motivo especial para
abrir-se uma excepção em referencia á substituição indirecta.
Por outro lado, O fidei-commissario é um herdeiro sob con
dição suspensiva que, na hypothese considerada, é a morte
do gravado. Não póde consequentemente transmittir aos
seus herdeiros um direito que ainda não adquiriu e que
não é mais possivel ser adquirido, desde que a sua morte
sobreveiu antes de verificar-se a condição. Finalmente, o
fiduciario é herdeiro e proprietario sob a condição resolutiva

.de transmittir em um dado momento os bens hereditarios ao
fidei-commissario ; mas essa condição presuppõe uma outra:
si o fidei-commissario existir.

E, si appellarmos para o direito romano, encontraremos
decisões positivas em favor da doutrina que affirmoser a:~ais .: -c
razoavel (em nota está transcripto o seguinte t~xtKd~,'l}ig()sto,~:;""

32, fr. 11, § 6° : Sed si fidei-c°rrlrrliss~1'i~l2t~~t{~n~ j!).~Z1"~2
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constiiuat, decessirit, ad heredem suum nihie transtulisse
»idetur : conditionaie enim esse leqaturn. nemine dubitum est,
et pendente conditione legati, »ideridecessissefidei-commis
sariums, o que é bastante para diluir todas as duvidas,
olhada a questão do ponto de vista de nossa legislação.

E', portanto, mais um caso de extincção do fldei-com
missa a morte do fidei-commissario, occorrida antes da do
fiduciario, no caso em que essa morte é o acontecimento
que vem determinar a abertura da substituição. Si outro é
o evento resolutorío do direito do gravado, dar-so-ha então
a extincção do fidei-commisso, quando fallecer o fiduciario
antes de realizado o evento.

Perempto o fidei-cornmisso em qualquer das duas hy
potheses, consolida-se a propriedade dos bens fidei-com
mettidos em favor do gravado, si outra causa não determinar
o testador.»

E' tão brilhante e tão lucída a explicação dada pelo
autor do projecto á disposição do artigo que analysamos,
que a Commíssão sente diffículdades em combatel-a para
adoptar a doutrina contraria.

Conforma-se, por isso, com a disposição do artigo.

Art. 2.103

Na doutrina deste artigo poderia distinguir-se os casos das sub
stituições chamadas vulgares e das substituições fielei-commissarias.

Estas são, em geral, prohibidas além do 2° gráo, porque não
convem conservar por mais tempo os bens fóra elo commercio, ha
vendo até legislações, como a italiana, em que ellas são absolutamente
prohíbidas. Não assim quanto á substituição vulgar em que se dá apenas
a troca de um herdeiro por outro, dada a falta do primeiro; não ha
vendo, portanto, inconveniente em que o. testador possa instituir a
Pedro seu herdeiro, na falta de Pedro, a Paulo, na fata de Paulo, a
Sancho, na falta de Sancho, a Martinho, etc.

Assim, pois, a Commissão propõe que a disposição do artigo seja
.substiruída na conformidade da emenda sob n. 20, e que, neste caso,
passe a constituir artigo á parte o paragrapho, por conter elle disposição
geral que abrange todas as substituições. .

CAPITULO XV
DA DESHERDAÇÃO

Art. 2.104-

O projecto primitivo não destinou capitulo especial ao instituto da
desherdação e apenas a elle se referiu no Cap. 7° deste Titulo que
se inscreve - Dos indignos de succeder ,

•

.,

•



- 1077-

Até certo ponto teve razão o illustre autor do projecto em assim
proceder.

Todos os casos de indignidade são de desherdaçãc , Mas ha, e o
. nosso direito reconhece (Ord. do L. 4, Tit. 88, § 1°), casos outros que

não sendo incluídos entre os de indignidade pleno jure, autorizam, no
emtanto, a applicação da pena de privação do direito hereditario a
quem nelles incidir, embora somente quando expressamente, em clau
sula, o testador manifesta intenção de applical-a ,

Nos primeiros, taes como os do art. 1.927, de declaração do tes
tador, qualquer herdeiro interessado póde provocar a intervenção
judicial para ser ella declarada. Nos outros, como os de que trata este
capitulo, é essencial a declaração do testador com indicação expressa
do motivo da desherdação, e só á vista della e em consequencia della é
que o interessado póde pedir a sua applicação,

Ha, portanto, conveniencia em tratar separadamente das duas
especies.

Questões interessantes poderiam surgir na pratica para as quaes
não haveria solução na lei, dada a indistincção do projecto.

, A emenda additiva, portanto, da Commissão Revisora preencheu
com acerto uma omissão que nelle havia.

A' disposição do artigo sobre que deixamos feitas estas consi
derações nada ha, por isso, a objectar.

Art. 2.105

Dadas as razões justificativas da acceitação do additivo da Com
missão Revisora, que ficaram enunciadas no commentarío ao artigo
anterior, a disposição do artigo que estudamos não precisa de maior
demonstração sobre a conveníencía da sua determinação.

Art. 2.106

Este dispositivo, como o do art. 1.928, nada mais consagra do que
a regra invariavelmente adoptada pela jurisprudencia pátria.

E' tão grave a pena da desherdação, tão rigorosa e dura a sua
applicação, que as causas que a determinam devem ser perfeitamente
conhecidas e provadas afim de evitar graves injustiças, e só o processo
judicial com seus largos e vastissimos meios de investigação é que
pódehabilitar o juiz a, com segurança, applical-a.

Art. 2.107

Quanto á disposição em si do artigo nada tem a Commissão a
considerar. Ella reproduz o direito pátrio na especie. (Ord. L. 4°., Tit.
88, § 1°; Coelho da Rocha., Inst., § 355; Teixeira de Freitas, Cons.,
arts. 982, § 8°, e 1.016, § 8°; Carlos de Carvalho, Cons., art. f. 784;
Bevilaqua, Dir. das Succ ., §§ 26 e seg.)

1
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Sobre o disposto, porém, no n. 3 do artigo, observa o egregio
Superior Tribunal de Justiça do Maranhão:

ClE' muito rigorosa esta disposição. O amor irreflectído
e a ínexperiencia da joven podem venceI-a e levar a deshonra
ao seio da família..

A victima nesta conjectura é mais digna de lastima do
que de desherdação.

A Ord. do L. 4,0, Tit. 88, § 1°, não considerava nesse
caso a filha desherdada expressamente ; e Coelho da Rocha,
loe. eit., considera isso um argumento ad terrorem contra
os seductores, a quem se tirava assim a esperança de herdar.
Parece á Commissão que uma tal disposição deve ao menos
ser attenuada.»

Procede, não ha duvida, a observação; mas como attenuar o
rigor da. disposição? .

Determinando que a desherdação será pleno jure somente quando
a filha que se deshonestar se mantiver em prostituição publica, filio: .
minorensis vita meretriita vel publicus concubinatus, como ensina
Mello Freire, seguido por Coelho da Rocha? Mas não será tambem pe
rigoso e arriscado não autorizar a punição da falta que commette a filha
família que se deshonesta, embora não tenha a vida Incontinenti da
meretriz?

Não fica em ambos os casos igualmente ferida a honra da família?
E' inquestionavel. E, si no primeiro a falta, por ser mais grave,

continua e permanentemente angustia e envergonha o chefe da família,
no segundo elia constitue uma mancha que ennodôa para sempre o
lar domestico, que póde não ser lembrada, mas que jamais será es
quecida.

E' rigorosa, sem duvida, a disposição da ahnea que analysamos,
applicada índistinctamente aos dous casos; mas, na impossibilidade de
poder o legislador com um criterio seguro bem julgar da intensidade
da dôr e do soffrimento do pae, que teve a infelicidade de ver uma
sua filha, creada e educada com carinho e desvelo, desviar-se, por
um momento de irreflexão e inexperiencia, do caminho da honra e

. do dever, para com justiça determinar a pena a applicar no segundo
dos casos figurados, mais prudente e preferível será manter a dis
posição do projecto.

Demais, como bem pondera Bevílaqua, Direito das Successões,
§ 30, essa incapacidade cessará, si os pais, perdoando a leviandade,
a luxúria ou infelicidade das filhas prostituidas, as instituírem
herdeiras.

Accresce que entre nós é geralmente consagrado que a inca
pacidade só póde e deve ser pronunciada judicialmente, e o projecto o
estatue nos arts. 1.928 e 2.106, intervindo no pleito os interessados,
aos quaes aproveita a desherdação e o reputado indigno.

..

.,

•
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Com a discussão das circumstancias e dos factos que determinam
a applicação da pena, esclarecidas e debatidas as questões i~cidentes,

se terá encontrado meio salutar e effícaz de abrandar os rigores da
disposição do projecto, sem os riscos e inconvenientes das distincções
indicadas.

Pensa, pois, a Commissão que a disposição deve ser adoptada tal
qual se acha concebida.

Art. 2.108

A disposição reproduz o direito vigente e sobre ella não ha
observações a fazer dignas de consideração. (Ord. e art. cits.)

Art. 2.109

A disposição deste artigo é um abrandamento ao rigor da lei na
privação dos direitos hereditarios e só por esta simples consideração ella
se justifica.

Art. 2.110

Quanto a esta disposição, também não ha nada a objectar. Ella
marca um justo prazo para a prescripção da acção de interessados ou
do desherdado para a prova ou impugnação da causa da desherdação,
e que não se poderia, pela excepcionalidade da hypothese, regular pelos
preceitos geraes da prescripção dos outros casos ordinarios.

CA.PITULO XVI

DA REVOGAÇÃO DOS TESTAMENTOS

Art. 2.111

A Commissão Revisora, emendando o art. 1.907 do projecto pri
mitivo para transformal-o no artigo que analysamos, não nos parece
que tenha melhor determinado os modos de revogação dos testamentos.

Ao contrario, tornando a disposição menos elegante na fórma,
nada adiantou quanto á ampliação que faz na alinea2a sobre a revo
gação por escriptura publica.

A Commissão, pois, entende que deve ser restabelecida a dispo
sição do art. 1.907 do projecto primitivo, que é mais ou menos a
mesma do art. 2.485 do projecto Coelho Rodrigues.

Apresenta neste sentido a emenda n. 21.
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•Art. 2.112

Tendo a Commissão Revisora restabelecido o testamento nuncupa
tivo, permittido pelo direito vigente e que o projecto primitivo pro
curou eliminar de nossa legislação, e a nosso ver acertadamente, é
natural que cogitasse também de encontrar um meio de revogação,
que, semelhantemente áquella modalidade do testamento, servisse in
eatremis, quando os outros meios regulares não pudessem ser utili
sados pelo testador.

Dahi a disposição do artigo que analysamos e que o projecto
Coelho Rodrigues, art. 2.488, consigna também.

A Commissão, porém, entende que tal modo de revogação de tes
tamento é perigoso e póde na pratica dar legar aos mesmos abusos
que o testamento nuncupativo, tão condemnado hoje por todos os
escriptores, apesar de mantido ainda nas legislações de alguns povos.

A Commissão, por isso, pela emenda sob n. 22, pede a sua ...
suppressão.

Art. 2.113

Mantem-se nesta disposição o direito vigente (Coelho da Rocha,
Inst., § 72q,; Loureiro, Dir. Civ.; Teixeira de Freitas, Cons.; Carlos de
Carvalho, Cons.; Bevilaqua, Dir. das Succ.)

Mais ou menos identica é a disposição do art. 2.486 do projecto
Coelho Rodrigues e a que se acha consagrada no Codigo Civil Francez,
art. 1.036; Allemão, 2.258 ; Portuguez, 1.756, e Italiano, 929.

Art. 2.114

Este artigo, conservando, como faz, as prescripções de direito
patrio, melhor e com mais clareza definiria o pensamento do legislador
si in fine accrescentasse: « por deficiencia de solemnidade ll, como
está determinado nos Codigas Civis Francez, art. 1.037; Italiano, 918 e
921, e Portuguez 1.757; e resulta das indicações dos nossos escrí
ptores e da jurisprudencia dos nossos tribunaes.

Por isso, a Commissão propõe a emenda sob n. 23.

Art. 2.115

A disposição deste artigo resulta necessária e logicamente do esta
belecido nos arts. 1.974 a 1.981, que prescrevem os requisitos essen
ciaes para a validade dos testamentos cerrados.

A disposição, portanto, nada mais é do que a sancção legal para
a falta desses requisitos e violação daquelles artigos.
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Art. 2.116

Tambem esta disposição é um corollario resultante dos preceitos
dos artigos citados.

Art. 2.1'17

E' razoável a solução que dá o disposto neste artigo para o caso
de ser o testamento cerrado encontrado aberto ou dilacerado em poder
de terceiro. Não seria justo que um tal facto, podendo talvez muitas
vezes ser resultado de um crime, viesse prejudicar os herdeiros insti
tuidos ou legatarios, privando-os do direito ás liberalidades com que

- foram favorecidos pelo testador, principalmente quando nenhuma cir
cumstancia ou facto inequivoco gerasse a presumpção de que fóra o
mesmo testador quem fez ou autorizou essa abertura ou dilaceração.

Art. 2.118

Igualmente não devem ser prejudicados os herdeiros ou legatarios
si por qualquer evento perder-se o testamento ou fôr supprimido ou
dilacerado por pessoa que não seja o testador, e em tal hypothese é
razoavel que fique garantido aos mesmos herdeiros e legatarios o di
reito de provarem, no todo ou em parte, o seu conteúdo, afim de dar
se-lhe inteiro cumprimento.

Art. 2.119

A primeira parte deste artigo, que é a mesma disposição do artigo
1.912 do projecto primitivo, é explicada por Bevilaqua, Direito das
Successões, § 100, pago 360, nos seguintes termos:

« Outro caso de revogação presumida occorre quando
sobrevem um filho ao testador, depois de feito o testamento.
Além do posthumo, cuja agnição rompe o testamento, com
prehende esta hypothese: 10, o filho legitimado por casa
mento de seus progenitores, acontecido depois da testamen
tificação paterna; 2°, o filho adaptado igualmente depois da
facçãodo testamento; 3°, o filho natural reconhecido em fórma
legal, dada a mesma circumstancia do tempo; 4°, e, com
maior razão, o filho legitimo, não posthumo ao testador, mas
posterior ao testamento.

Para que a ruptura se opere neste caso é necessario:
que os indicados descendentes sobrevivam ao testador; que
a sua existencia seja ignorada ao tempo da testamenti
ficação ; ou que os actos juridicos que lhes conferem direitos
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successorios occorram depois do testamento e o testador
não tenha feito referenda ao reconhecimento de adopção
que depois se verificara. Portanto, si a mulher do testador
achava-se gravida e essa circumstancia não era ignorada
por seu marido, o testamento será nullo sómente emquanto
suas disposições excederem á terça. E o mesmo deve dizer
se quanto ao reconhecimento do filho natural posthumo, o
qual, para ter logar, presuppõe o conhecimento de sua exis
tencia em estado embryonario. »

Quanto á segunda parte, que constitue um additivo da Commíssão
Revisora, julga a Commissão que ella foi convenientemente incluida
no projecto.

Pelo regimen da communhão de bens no casamento, todos os ha
veres do casal, moveis e immoveis, direitos e seções, permanecem
indivisos na propriedade commum dos conjuges, a cada um dos quaes
pertence uma metade ideal intransmissível durante a existencia da
sociedade conjugal (Lafayette, Dir. de Fam., § 55).

Si assim é, si este conceito do eminente jurisconsulto brasileiro
nenhuma duvida levanta, dado casamento posterior do testador, sob
o regimen da communhão, á feitura do testamento, e passando con
sequentemente por isso a mulher a ter iguaes direitos sobre a pro-
priedade dos seus bens, o testamento não póde valer. .

A ruptura, neste caso, é consoante ao conceito juridico da com
munhão.

Art. 2.120

Já a Ord. do Liv. 4°, Til. 82, §§ 3° e 4°, isso dispunha e os
nossos escriptores, entre outros, Coelho da Rocha, Loureiro, Luiz
Teixeira, Teixeira de Freitas e Bevilaqua, são accordes em acceitar as
prescripções.

A disposição do artigo, portanto, mantem o direito vigente.

Art. 2.121

A' disposição deste artigo não, ha considerações apreciaveis a
fazer depois do que ficou determinado nos artigos anteriores e das
observações que sobre elles fizemos.

CAPITULO XVII

DO TESTAMENTEIRO

Art. 2.122

O projecto primitivo, art. 1.915, dispõe:
« O testador pode nomear um ou mais testamenteiros para

darem cumprimento ás disposições de sua ultima vontade. »

•

•
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o projecto Coelho Rodrigues, art. 2.580, prescreve que póde ser
testamenteiro qualquer pessoa que gose da plenitude da sua capa

.cidade juridica, e no art. 2.581 faculta ao testador a nomeação de
um ou mais testamenteiros.

A Commissão Revisora, combinando estas disposições, adoptou,
entretanto, uma redacção menos elegante para o artigo. Corrigindo
esse pequeno defeito, a emenda sob n. 24 melhor traduzirá o pensa
mento do legislador.

Art. 2.123

A Commissão Revisora refundiu neste os arts. '1.916 e '1.917 do
projecto primitivo (arts. 2.582 e 2.583 do projecto Coelho Rodrigues)
e eliminou de suas prescripções a determinação do prazo durante o
qual podia ser pelo testador concedida ao testamenteiro a posse dos
bens moveis da heranca.

Essa eliminação éreíusão nos parece terem sido convenientes: a
primeira, porque não ha vantagem nenhuma em fixar o prazo
maximo dessa posse desde que ao herdeiro cabe direito de reduzil-o
ou illudil-o pedindo a partilha, assegurando consequentemente o
quinhão de cada um dos interessados e retirando-o assim da posse
do testamenteiro; a segunda, porque reuniu, no mesmo artigo, dis
posições que se completam e que se ligam como consequencia uma
da outra.

Art. 2. '124

Esta disposição é a mesma do art. 1.918 do projecto primitivo,
alterada, porém, para melhor, a sua redacção.

Confirma-se ella com o direito vigente (Ord. do L. 10
, Tit. 62, §

12; Lobão, Notas a Mello,L. 30, Tit. 60, § 'Ui; Coelho da Rocha, Inst.,
§ 721; Bevilaqua, Dir. das Succ. ,§ 102.)

Art. 2.125

Este artigo é additivo da Commissão Revisora.
O projecto primitivo não cogitava da hypothese nelle prevista,

hypothese possivel, e que na pratica poderia dar logar a duvidas
quanto ao modo de resolvei-a.

Acha, pois, a Commissão acertada a sua inclusão no projecto.

Art. 2.126

Tambem additivo da Commíssão Revisora, este artigo não era,
entretanto, indispensavel, como o anterior.

Decorre da acceitação do encargo da testamentaria a obrigação
para o testamenteiro de cumprir as disposições do testador no prazo
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que lhe fór assignado e a prestar contas do que receber e dispender
na execução do testamento.

Incluida, porém, como foi, esta disposição no projecto, a Com
missão não vê inconveniente em mantel-a,

Art. 2.127

A disposição deste artigo melhorou a do art. 1.923 do projecto
primitivo, correspondente á do art. 2.587 do projecto Coelho Rodrigues,
por accrescentar-lhe a determinação quanto ao tempo durante o qual
as despezas com a execução do testamento corre por conta da herança,
como já o fazia a Ord. do L. 10, Tit. 62, § 20.

Art. 2.128

E' additivo da Commissão Revisora.
Depois de estabelecidas quaes as despezas (art. 2.127) que para

execução do testamento podem ser levadas á conta da herança e o
tempo em que podem ser feitas, era preciso que se comminasse a
pena em que incorre o testamenteiro que as excede ou as faz illegaes
e fóra dos termos do testamento, ou ainda que não acode á intimação
para prestação de contas.

A determinação, portanto, do artigo combinando mais ou menos
com o que está estabelecido actualmente entre nós, é razoavel e con
veniente.

Art. 2.'129

Este artigo, também additivo da Commissão Revisora, está aqui
mal collocado.

A elle deve preceder o art. 2.130, que prescreve obrigações e de
veres do testamenteiro.

Sobre a sua disposição nada temos a considerar.

Art. 2.130

A determinação deste artigo decorre naturalmente das funcções
do testamenteiro e dos direitos que a abertura da suecessão garante
aos herdeiros instituidos e, pois, não ha que observar sobre e1la, tanto •
mais quando foi para melhor modificada pela Commissão Revisora a
redacção doart. 1.919 do projecto primitivo.

Art. 2.131

Já as Ords. do L. 10, Tit. 50 e Tit. 62. princ. , e §§ 1 a 8 e 19 e
23 prescreviam este prazo para o cumprimento dos testamentos, na
falta de determinacão em contrario do testador.

Mantém, portanto, a disposição o direito vigente.
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Art. 2.132

Este artigo foi additado ao projecto pela Commissão Revisora.
.A sua disposição, porém, modifica até certo ponto o direito

vigente, que nos casos nella figurados attribue o encargo da testamen
taria aos herdeiros: a) ao mais beneficiado, si as porções forem desi
guaes; b) ao principal legatario, si a herança fór toda dividida em
legados (Coelho da Rocha, Inst., § 720; Luiz Teixeira, Dir. Civ. , t. 2°,
§ 409; Alves. Leis da Provo , n. 4, § 140; Bevilaqua, Dir. das Succ, ,
§ 101. )

A disposição do artigo, entretanto, attendeu melhor á situação do
cabeça de casal e convenientemente estabeleceu que, na falta delle, o
testamenteiro deve ser nomeado pelo juiz dentre os herdeiros do tes
tador, como opina Teixeira de Freitas, Annotações a Gouoéa Pinto,
nota 287 ao § 137, e com que se conforma o eminente autor do pro-.
jecto (ob. cit.).

Art. 2.133

o art 1.921 do projeto primitivo dispõe simplesmente que as at-
tribuições do testamenteiro são personalissimas, .

A Commissão Revisora, modificando esta disposição para trans
formal-a no artigo que analysamos, melhor, a nosso ver, definiu o
intuito do legislador ao consagrar esta prescripção, e manteve com
mais precisão as consagrações do direito vigente, que permittem ao
testamenteiro, apesar do caracter personalíssimo de suas funcções,
fazer-se representar por procurador nos autos jucliciaes ou extra
judiciaes necessarios á execução do testamento.

Art. 2.134

A disposição-deste artigo completa e explica a do art. 2.122, e
está concebida de'modo a não suggerir duvidas da sua execução.

Além disso.vmantém as prescripções do direito vigente.

Art. 2.133

A disposição deste artigo é uma repetição do que está prescripto
no art. 2.127; deve, portanto, ser supprimído na conformidade da
emenda sob n. 23.

Art. 2.136

o projecto neste artigo mantem o premio que a legislação vigente
(decreto n. 1.403, de 3 de julho de 1834) concedeu ao testamenteiro.
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Art. 2.137

Desde que o testamenteiro obtem 'como legatario vantagens na
successão, é justo que elle não accumule o legado e o premio, porque
o contrario seria impor um novo encargo á herança, quando o silencio
do testador a respeito dessa accumulação deve ser interpretado como
si realmente elle não a quizesse, pois, si isso estivesse na sua intenção,
tel-o-hia-feito por declaração expressa.

. A opção, portanto, nesse caso, por um dos dous beneficios, se
impõe muito justificadamente.

Art. 2.138

A' disposição deste artigo não ha o que observar, por ser a sua
prescripção justa e razoável.

Art. 2.139

odisposto neste artigo inclue-se no do art. 2.132, que já regulou
o caso.

A Commissão por isso aconselha a sua rejeição pela emenda n. 26.

TITULO IV

INVENTARIO E PARTILHA

CAPITULO I

DO INVENTAR I o

Art. 2.1.40

Este artigo providencia sobre o modo por que se deve proceder
para fazer cessar o estado de communhão sobre todos os bens da he
rança e que resulta da posse civil dos successores.

A disposição, porém, que corresponde a do art. 1.933 do projecto
primitivo, nos parece defeituosa: 1°, porque, referindo-se á descrípção
e á avaliação dos bens, deixa de indicar a regra. a seguir nessa des
cripção e avaliação e que não póde ser outra sinão a determinada na
lei processual do logar do domicilio do fallecido; 2°, porque,deter
minando os prazos dentro dos quaes devem começar a ser ultimados
o inventario e partilha, não commina a pena que deve ser applicada,
si forem excedidos esses prazos sem motivo justificado, como o faz o
nosso direito vigente. (Ord. do L. 1., Tit. 88, § 8°.)

Para .preencher essas ommissões, a Commissão propõe a emenda
sob n. 27.
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Art. 2.141

Este artigo mantem a prescripção da Ord. do Liv. 1°, Tit. 84, §
4°, que a.nossa jurisprudencia observa rigorosamente, mesmo quanto
aos bens alheios, encontrados no espolio, os quaes são sempre des
críptos, para serem excluídos da partilha, si verificar-se que não per
tenciam ao de cujus, ou partilhado pelos herdeiros, resalvados os
direitos de terceiros, no caso de duvida.

Art. 2.142

Reunidos para formarem um só, os artigos 1.935 e 1.936 do
projecto primitivo, com ligeira modificação de redacção, foram pela
Commissão Revisora transformados na disposição que .estudamos, a
qual mantem as prescripções do nosso direito vigente. (Ord. do Liv.
1°, Tit. 88, § 5° ; Pereira de Carvalho, Proc. Orphan., § § 65 a 72;
Loureiro, Dir. Civ., § 464, e Teixeira de Freitas, Cons., art. 1.152.,)

Art. 2.143

Igual disposição é a do art. 2.652 do projecto Coelho Rodrigues e
sobre ella não ha o que observar.

Art. 2.14t

A disposição desse artigo regulando o processo do inventario em
seus detalhes minimos offende a nossa Constituição Federal" que no
art. 34, n. 23, deu competencia aos Estados para legislarem sobre
direito processual.

A Commissão, por isso, aconselha a sua. suppressão pela emenda
sob n . 28. .

Art. 2.145

Incorre tambem na censura feita ao anterior a disposição desse
artigo, por isso pede a Commissão a sua suppressão pela emenda n. 29.

. n

CAPITULO 11

DA PARTILHA

Art. 2.146

Entre os que podem pedir a partilha -- Bevilaqua , Direito das
Successões, §.105, inclue os credores do de cujus, de que o artigo, que
ora analysamos, não se occupa. .
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Entretanto, como bem observa o Dr. Duarte de Azevedo, é
conveniente assegurar ao credor a faculdade de requerer a partilha,
porque ella se funda no direito que elle tem de exercitar em seu pro-
veito as acções do devedor remisso. .

Igualmente procede a emenda do iIIustre Deputado Sr. Adolpho
Gordo, elevando a 30 annos o prazo de 20, fixado para a prescripção
do direito do herdeiro de pedir a partilha.

EUa concilia a disposição do artigo com a do 1.908, que regula a
prescripção da acção de petição da herança e mantem o principio do
art. 210, que conserva a prescripção trintanaria do nosso direito para
as acções pessoaes. -

No mais o artigo mantem as consagrações do nosso direito, garan
tindo aos herdeiros a faculdade de pedirem a cessação do estado de
indivisão em que ficam os bens da herança com a morte do de cujus.

A emenda sob n. 30 traduz a observação da Commissão quanto
á primeira parte.

Art. 2.147

A disposição é boa, está bem concebida c estabelece uma provi
dencia que já a nossa jurisprudencia havia adoptado, embora sob
forma diversa e com mais formalidades.

Art. 2.H8

As Ords. do L. Iv, Tits. 78 e 88, e do L. 4°, Tits. 96 e 103, isso já
dispunham quanto ao inventario em que fosse interessado menor ou
incapaz.

A disposição, portanto, não se afasta do que a nossa legislação e
a nossa jurisprudencia prescrevem a respeito.

Art. 2.:149

Estas disposições manteem as prescripções das Ords, do L. 1°, Tit,
88, § 4°, e L. 4°, Tit. 96, que recommendam a igualdade nas partilhas,
igualdade esta que se refere não só ao valor, quanto á natureza
e qualidade dos bens a dividi!' pelos herdeiros. (Pereira de Carvalho,
Proc, Orph., § 104; Coelho Rocha, Inst., §§ 250 e seg.; Bevilaqua,
Dir. das Succ., § 109.)

Os Codigos Italiano, art. 994, Francez, 832, Portuguez, 2.142,
dispõem de igual modo.

Art. 2.150

O projecto primitivo não consignava esta disposição, que foi nelle
incluída pela Commissão Revisora. .

O nosso direito reconhecia pela Ord. do D. 3°, Tit. 59, § 11, a
validade das partilhas que se effectuavam por actos entre vivos,

J

"c'



- f089-

entre pae e o filho, genro e nóra; mas na pratica essa prescripção da
Ord. foi raras vezes observada, de modo que não se póde dizer que
realmente existisse entre n6s esse modo do partilhar os bens da he
rança; eram em regra contractos de doação que se faziam entre pae e
filho; e só nesse caracter eram considerados.

A disposição, pois, do artigo vem firmar uma nova fôrma" de
partilha ~ por modo mais conveniente do que o prescripto na citada
Ordenação.

Alguns codigos modernos a admittem tambem e o projecto Coelho
Hodrigues nos seus arts. 2.726, 2.727 e ~L 733 della cogitou, regu
lando-a em seus menores detalhes e determinando os casos em que
poderão ser rescindidas as partilhas assim feitas.

E' conveniente, portanto, a disposição,
Considerando a emenda offerecida a este artigo pelos Srs. Depu

tados Adolpho Gordo, Fausto Cardoso e Alfredo Varela, a Commissão
reporta-se ao que disse sobre as emendas dos mesmos Srs. Deputados
aos artigos 2.039 e 2.086 parq aconselhar sua rejeição.

Art. 2. UH

Já pelos preceitos da Ord. do L. 4°, til. 96, estava estabelecido
entre nós que o immovel que não couber no quinhão de um só herdeiro
eu não admittir commoda divisão, será vendido e repartido o preço,
salvo si algum ou alguns dos herdeiros requererem que lhe seja adju
dicado, repondo aos outros em dinheiro o excesso de seus quinhões.
A hasta publica tem sido tambcm geralmente admittida como o meio
mais regular para essa venda.

A disposição, portanto, do projecto mantém o nosso direito. (Tei
xeira de Freitas, Cons., nota 26 aos arts. 1 .116 e 1 .118; Coelho da
Rocha, Inst., § 485, seg.; Bevilaqua, Dir. das Succ.,.. § 109, etc.)

Art. 2.152

Tambem não se afasta do direito vigente a disposição deste artigo.
(Coelho da Rocha, Inst., § 475 e nota; Pereira de Carvalho, Proc, Orph.,
§ 30 e notas; Ord. do L. 4°, Tit. 96; Bevilaqua, Dir. das Succ., ~ 109;
Carlos de Carvalho, Cons., arts. 1.853 e -I .854.)

Art. 2.153

Não se afasta tambem do direito vigente esta disposição. (Ord.
eit., auts, cits.)

c. c. - Vol. II 69
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CAPITULO III

DOS SONEGADOS'

Art. 2.154

A Ord. do L. l°, Tit. 88, § 9°, já determinava a pena consignada
na disposição deste artigo, embora aggravada com a do pagamento do
duplo valor dos bens sonegados da herança. Pereira de Carvalho, Proc.
Orph., § 28 e notas; Teixeira de Freitas, Cons., art. 1.155; Coelho da .
Rocha, Inst., §§ 431 e 496, e Bevilaqua, ob. cit., § 111, definem com
clareza todos os casos em que a acção de sonegados tem logar, deter
minando a fôrma do seu processo ordinario.

A disposição do projecto, pois, mantendo o nosso direito vigente,
não merece reparo, sinão para assignalar que a pena nella imposta é
mais branda do que a da Ord, e que era mantida nos arts. 1.939 do
projecto primitivo e 2.654 do projecto Coelho Rodrigues.

Art. 2.155

Alterada a redacção, este artigo corresponde aos arts. 1.94.0 do
proj ecto primitivo e 2.655 do projecto Coelho Rodrigues.

Mantem-se tambem com elle o nosso direito vigente. (Ord. e au-
tores citados.) '.

Art. 2.156

As observações feitas quanto' ao art. 2.154 se applicam á dispo
sição deste, pois que nellasse accentuou que já no nosso direito tem
a forma ordinaria o processo dessa acção ; nada, portanto, ha a accres-
cen tal' a essas observações. •

Art. 2.157

Além de manter tambem o direito vigente no que diz respeito á
materia comprehendida nesta disposição, ella assegura ao credor da
herança o direito de intentar acção de sonegados, o que é de equidade
e justiça. Pereira de Carvalho, Proc. Orph., let, G á nota 66, justifica.
com largas considerações esta concessão aos credores da herança, e
todos os nossos demais escríptores, entre os quaes Bevilaqua, a
defendem.

Art. 2.158

A prescripção deste artigo é justificada pelo seu proprio enun
ciado.

Só depois de feitas todas as declarações no processo do inventario
pelo inventariante, de que não existem mais bens da herança.
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a descrever e partilhar, é que se lhe póde. imputar qualquer sone
gação, porque só desde esse momento em diante é que os herdeiros
ou credores poderão conhecer exactamente si o mesmo inventariante
occultou bens pertencentes ao de cujus.

CAPITULO IV

DAS COLLAÇÕES

Art. 2.159

Este artigo foi additado ao projecto pela Commissão Revisora e a
sua disposição nada mais é do que a definição da collação segundo o
conceito dos nossos praxistas. (Coelho da Rocha, Inst., § 478; Loureiro,
Dir, Civ., § 488; Pereira de Carvalho, Proc. Orph., § 56; Bevilaqua,
Succ., § 142.) .

A emenda suppressiva apresentada pelos Srs. deputados Adolpho
Gordo e Fausto Cardoso, pelas razões expostas quanto ás emendas aos
arts. 2.039 e 2.086, deve ser rejeitada.

Al't. 2.160

A disposição deste' artigo se harmoniza perfeitamente com a dou
trina vigente no direito patrio e que decorre das prescripções da Ord.
do C. 4°, Til. 97, pelos quaes são sómente obrigados os descendentes
do de cujus a conferir os dotes, as doações e mais liberalidades que'
houverem em vida delle recebido, sendo isentos de tal obrigação os mais
herdeiros, ascendentes e collateraes ou estranhos.

O paragrapho deste artigo, que é additi vo da Commissão Revisora
ao art. 1.945 do projecto primitivo, tambem consagra disposição já
contida na citada Ord.

Não ha, portanto, que objectar sobre o artigo em si, mantido, como
está, o nosso direito (Ord. cit., Coelho da Rocha, obro cit., §§ 479 e
480; Pereira de Carvalho, id., § 57; Bevilaqua, id., § 103.)

Pelos motivos expostos quanto á anterior, não póde tambem ser
acceita a emenda suppressiva deste artigo.

Art. 2.16'1

Este artigo é tambem additivo da Commissão Revisora; na sua
primeira parte mantém do mesmo modo prescripções já conhecidas
entre nós e decorrentes dos preceitos da Ord. do L. 4°, citada.

Noparagrapho que corresponde ao art. 1.949 do projecto primi
tivo, igualmente se mantém o direito vigente (autores citados. )

A emenda suppressiva a este artigo, do mesmo modo que as an
teriores, deve ser rejeitada.
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Art. 2.162

Corresponde este artigo ao art. 1.947 do projecto primitivo e ao
2.688 do projecto Coelho Rodrigues, e consagra disposição já existente
em nosso direito. (Ord. e auts. cits.},

A' disposição, entretanto, devemos offerecer emenda substitutiva
das palavras - de sua terça~ pelas:"'- da metade disponivel-, para
harmonizai-a com a do art. 2.086, modificado, como propuzemos.

A emenda sob n. 31 isso pretende, e apresentando-a, acon
selhamos a rejeição das emendas suppressivas deste artigo.

Art. 2.163

A' disposião deste artigo nada tambem ha a objectar.

Art. 2.164

o disposto neste artigo funda-se !la Ord. do L. 4°, Til. 97, § 3°,
que para a hypothese nelle prevista determina que os bens doados
devem ser conferidos para se verificar si a liberalidade excede á
legitima e á terça, calculado o patrimonio do de cujus pelo valor que
tinha ao tempo da doação ou da morte, si o dotado assim o preferir.
Havendo excesso, reporá o dotado aos outros co-herdeiros a parte que
recebeu a mais.

São as prescripções, portanto, do nosso direito que o artigo con
sagra, comojá o fazia o art. 1.91)0 do projecto primitivo (autores citados):

A Commissão, porém, propõe que seja o artigo emendado para
substituir-se as expressões - mais a terça - pelas - mais a metade
- para harmonizaI-o com o art. 2.086, modificado, conforme propoz &

Commissão.
A emenda sob n. 32 visa esse fim.
Não devem ser tambem acceitas as emendas suppressivas,

Art. 2.161)

Este artigo é additado ao projecto primitivo pela Commissão Revi
sora e reproduz as prescripções da Ord. do D. 4°, Tit. 97, § 21 (autores
citados ). •

Pelos motivos já expostos quanto ás anteriores, não deve ser
acceita a emenda suppressiva.

Art. 2.166

Tambem additivo da Commissão Revisora, este artigo não altera
as pr escripções do nosso direito (Ord. e autores citados).

A emenda suppressiva deve ser rejeitada.
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Art. 2.167

A. disposição deste artigo, que a Commissão Revisora additou ao
projecto primitivo, tambem tem seu fundamento na Ord. do L. 4°, Tit.
97, a que temos alludido, e que faz diversas distincções sobre as
collações dos bens moveis e immoveis, prescrevendo regras que va
riam de um caso a outro.

Sobre os immoveís, por exemplo, eUa estabelece que podem elles
achar-se na época da collação ou no mesmo estado em que foram
doados ou melhorados com bemfeitorias ou damnificados. No primeiro
caso, eUes são apresentados como se acham e no valor em que foram
doados; no segundo caso, o herdeiro que os traz á collação, tem o direito
ou de apresental-os com as bemfeitorias e exigir que os demais herdeiros
lhe paguem a importancia deUas, ou de conferir, não os bens, mas o
seu valor no tempo da doação (hypothese do art. 2.168 do projecto ).
Mas, neste caso, a opção dada ao herdeiro só lhe confere o direito de
exigir dos demais co-herdeiros as bemfeitorias necessarias e uteis ; as
demais correm por sua conta exclusiva.

No terceiro caso, os herdeiros teem direito de opção ou pelos im
moveis taes como se acharem, indemnizando-os o herdeiro doado do
damno que apresentam, ou pelo valor dos immoveis ao tempo da
doação (hypothese do art. 2.169 do projecto ), Para a opcão, porém,
ter lagar, são indispensaveis duas condições essenciaes: a primeira
ter sido a damnifícação do immovel devida á culpa do herdeiro doado
(hypothese do art. 2.173, 1a parte); e a segunda - que a damni
fícação attinja ao valor da quarta parte-do immovel ao tempo da
doação (hypothese do art. 2.170 ).

No caso de não possuir mais o herdeiro os immoveis q~18 lhe
foram doados em casamento, deverá entrar com, o preço que elles
tinham ao tempo da morte do testador.

Quanto aos moveis, o herdeiro dotado é obrigado a trazel-os á
collação no estado em que estiverem, e, si os tiver alienado, terá
o preço que tinha ao tempo da doação (hypothese do art. 2.171).
(Cons. das Leis civis, arts. 1.2'11, nota 16, 1.214, nota 19, 1 .215,
nota 20,1.216, nota 21, 3aed,; Bevilaqua, Dir , das Succ., §§ 114
e 115; Pereira e Souza, Primo L. , nota 954, ed. , Teixeira de Freitas;
Pereira de Carvalho, Pr. Orph., nota 112, § 58; Coelho da Rocha,
Inst., §§ 478 e seg).

Estabelecendo, pois, o artigo que analysamos, como os demais que
se seguem, e que foram assignalados neste commentario, as pre
scripções do nosso direito, á Comrnissão parece que a sua disposição
deve ser acceita.

Não assim a emenda suppressiva, contra a qual procedem os mo
tivos já expostos sobre artigos anteriores.
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Art. 2.168

Additivo também da Commissão Revisora, applica-se a elle o que
foi dito sobre o anterior, occorrendo o mesmo quanto á emenda sup
pressiva, que deve ser rejeitada.

Art. 2.169

Do mesmo modo procedem sobre este artigo e emenda suppres
siva as considerações feitas a respeito do art. 2.167.

Art. 2.170

Igualmente quanto a este artigo e emenda suppressiva procedem
as observações sobre o anterior.

Art. 2.171

Este artigo e a. respectiva emenda suppressiva estão nas mesmas
condições dos anteriores. '

Art. 2.172

A primeira parte deste artigo reproduz o principio da Ord. do
Livro IV, citada, e tem sua explicação no commentario ao art. 2.167.

A segunda. parte, porém, é uma modificação do nos.so direito, e
para a sua acceítação convencem as razões com que o emmente autor
do projecto combate a doutrina de Th. Huc, Aubry et Rau, Demolombe
e Laurent, que opinam que a indemnização do seguro do immovel,
que se damnificou por caso fortuito, sem culpa do herdeiro, não deve
ser levada á conferencia.

« O que é incontestavel, diz o egrégio jurista, é que a indemni
zação do seguro foi percebida pelo herdeiro, porque elle se achava na
posse do immovel, que teria augmentado o acervo hereditario si não
tivesse intervindo a doação, ou si, intervindo esta, não tivesse occor-

. rido O perecimento. Portanto, si o immovel devia ser dado á collação,
ao premio do seguro não se deve assignalar outro destíno.»

A Commissão conforma-se com esse modo de ver, acceitando a
disposição do projecto; e, por isso, aconselha a rejeição .da emenda
suppressiva,

Art. 2.173

Additivo também da Commissão Revisora, este artigo reproduz
a Ord.do L. 4(), citado, §§ 7 e 8 (autores citados.)

A emenda suppressiva tambem deve ser rejeitada pelos motivos
expostos.
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Art. 2.174

Additivo da Commissão Revisora, este artigo lambem reproduz a
Ord, citada, § 16.

A emenda suppressiva não póde ser acceita.

Art. 2.175

. Domesmo modo que os anteriores, o additivo da Commissão Revi-
'sora reproduz este artigo a Ord. citada, principio. .

Na pratica tem-se entendido que a collação no caso previsto
nesta disposição deve ser feita por metades na successão do pae e mãe,
quando abertas, e prevalece para a segunda metade a avaliação dada
ao bem conferido por occasião da primeira conferencia. .

E' esta tambem a regra adaptada pelo Codigo Civil Francez,
art. 850, e os nossos escriptores são accordes em confirmai-a.

A' emenda suppressiva applica-se o que dissemos sobre as ante
riores.

Art. 2.176

Additivo tambem da Commissão Revisora, este artigo mantem
o direito vigente e se harmoniza perfeitamente com os principios eS
tabelecidos no art. 2.092, a cujo commentario nos reportamos.

De accordo com a emenda offerecida ao art. 2.086, devem ser sub
stituidas as expressões - a terça - que se encontram neste dispositivo,
pela - a metade - conforme propomos pela emenda n. 33, sendo
igualmente rejeitada a emenda suppressiva.

"
Art. 2.177

o autor do projecto primitivo, em seu livro Direito, das S'lU:
cessões, pag. 417, nota 1, assim fundamenta a disposição deste artigo:

II Pois que o principio da imputação das dividas, é geral para
todos os herdeiros e o instituto da collaçãose refere particularmente aos
descendentes, não se deve dizer que o caso é propriamente de collação,
embora com ella offereça notavel semelhança. Importará, entretanto, em
uma collação por estimação quando os herdeiros forem descendentes.

. Em systema jurídico em que a compra e venda, a troca desigual
e outros contractos onerosos, de que possam resultar prejuizos ás le
gitimas, se não celebram validamente, entre ascendentes e descen
dentes, sem o consentimento dos futuros herdeiros (Ord., 4. 12),
parece natural que as dividas se considerem adeantamento de legi
timapara, tambem nesta hypothese, se evitarem as simulações contra
as quaes levanta-se a prohibição alludida. »

Com taes considerações conforma-se a Commissão, acceitando a
disposição do artigo e pedindo a rejeição da emenda. suppressiva.
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CAPITULO V

DO PAGAMENTO DAS DIVIDAS

Art. 2.178

A disposição deste artigo tem seu assento na Ord. do livro t",
titulo 88, que recommenda que sejam descriptas as dividas passivas
como activas da herança, afim de se calcular exactamente o patrimonío
do de cujus e com igualdade se poder partilhar entre os seus herdeiros,
feitas as deducções para satisfação daquellas. .

Emquanto a partilha não é terminada, o acervo é responsavel
pelo pagamento das dividas do de cujus; feita, porém, ella cabe a:
cada um dos herdeiros, proporcionalmente ao quinhão hereditario que
lhe coube responder por esse pagamento. .

A prescripção, portanto, do artigo mantém o direito vigente
(Pereira de Carvalho, Proc. Orph., §§ 73 e seg., Bevilaqua, Dir. das
Succ., § 108 ).

Art. 2.179

A disposição deste artigo additivo da Commissão Revisora,
mantem na sua primeira parte o que entre nós já estava consagrado,
quer pelas Ordenações do Reino, quer pela jurisprudencia dos nossos
tribunaes.

Quanto á segunda parte, porém.' ella faz uma modificação ao di
reito vigente, e consiste em que só faz correr por conta da herança
ou da terça as despezas com suffragios por alma do fallecido, quando
isso fôr determinado expressamente em testamento ou codicillo.

Pelo que se acha estatuido entre nós, estas despezas, chamadas
de bem da alma, correm por conta da meiação do de cujus,
: A modificação nos parece acertada, porque representa uma home
nagem prestada ao preceito constitucional que garantiu a ampla
liberdade de cultos.

Acceitando, portanto, a disposição como ella se acha, a Commissão
propõe que se substitua a expressão - a terça - pela - a metade 
nos termos da emenda sob n. 3q,.

Art. 2.180

A. disposição deste artigo envolve materia do direito processual,
e como tal escapa á competencia do Congresso Nacional, ex-vi do
art. Mo, § 23, da Constituição Federal, e por isso deve ser supprimida
conforme propõe a emenda n. 35.

Não obstante, a Commissão deve declarar que o artigo está de
perfeito accordo com o direito vigente.
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Art. 2.181

Incide na mesma censura de inconstitucionalidade esta disposição,
e como tal deve tambem ser supprimida, conforme o propõe a emenda
n. 35.

Art. 2.182

00 mesmo modo este artigo regula materia processual e deve ser
pelo seu vicio de inconstitucionalidade eliminado do projecto, con
forme se pede na emenda n. 35.

Art. :2 .183

A disposição deste artigo comprehende-se na do art. 1.956 do
projecto primitivo e do art. 2.703 do projecto Coelho Rodrigues e
providencia com acerto, e de accordo com o direito patrio, sobre a li
quidação real e exacta do patrimonio do de cujus, e consequen
temente nenhuma consideração em contra.rio ha a fazer.

Art. 2.18~

Do mesmo modo que o anterior, este artigo comprehende-se na
disposição dos citados artigos dos projectos primitivos e Coelho Ro
drigues, e tendo seu assento na Ord. do L. ~o, Tit. 96 e seus para
graphos, nada innova no nosso direito; mantem todas as suas pres
cripções e definehypotheses que precisavam ser esclarecidas na nossa
legislação,

Art. 2.185

Este artigo, additivo da Commissão Revisora, completa a pres
cripção do artigo anterior, determinando a parte de responsabilidade
dos co-herdeiros pelo excesso que houver no pagamento do encargo
que onerava o immovel adjudicado a um dos herdeiros sobre o valor
dado a esse mesmo encargo por occasião da adjudicação, e asse
gurando ao mesmo tempo a esse herdeiro o direito de acção para re
haver dos demais a importancia desse excesso.

No paragrapho, previne a hypothese de insolvencia de alguns
dos co-herdeiros, e estabelece para esse caso que a parte do insol
vente deve ser repartida pelos demais co-herdeiros.

A disposição cogita, como se vê, da questão interessante que se
poderia levantar no processo do inventado e para a qual não havia
solução em nosso direito tão precisa e tão completa quanto a consi
gnada no artigo que analysamos, e que se concilia perfeitamente com
os principies geraes sobre a igualdade das partilhas. .
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Art. 2.186

Este artigo regula matéria de direito processual, incidindo na
censura de inconstitucionalidade, c, quando mesmo assim não fosse,
poderia ser perfeitamente dispensavel desde que pela disposição do
art. 2. i 78 já ficaram acautelados os credores do de cujus.

A Commissão propõe por isso a suppressão do artigo pela
. emenda n. 36.

Art. 2.187

Como o anterior, este artigo regula matéria de direito processual,
e por isso, deve ser supprimido, conforme propõe-se pela emenda n. 37.

Art. 2.i88

Additivo da Coinmissão Revisora, ,este artigo dispõe o contrario
do que estabeleceu o art. 2.714 do projecto Coelho Rodrigues.

A Commíssão inclina-se pela disposição do artigo que analysa,
porque ella melhor assegura os direitos do credor do de cujus, con
forme os principias geraes estabelecjdos a respeito.

Art. 2.189

Tambem additivo da Commissão Revisora, creando a inscripção "
das acções contra o espolio do de cujus, este artigo garante os direitos
dos credores 'na conformidade do que ficou dito quanto ao anterior,
assegurando ao mesmo tempo ao herdeiro direitos e regalias salutares.

"~ Commíssão, portanto, conforma-se com a disposição.

Art. 2.190

Tambem additivo da Commissão Revisora, este artigo' é comple
mentar dos dous artigos anteriores e, consequentemente, tendo a Com.
I!1issão prestado seu apoio áquelles, não póde recusal-o a este.

Art. 2.191

A determinação do praso de tres annos para os effeitos da ins
cripção, de que trata O art. 2.189, era necessaria, porque não se deveria
tornar indefinido o favor feito ao credor por aquelJa disposição.

Si nesse praso o credor não tiver liquidada o seu credito, entrará
na ordem geral dos credores, menos favorecido, é verdade, mas sem
maiores gravames para o patrimonio devedor, mórmente quando
não fosse por culpa dos herdeiros do de cujus que essa liquidação se
deixou fazer.
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Art. 2. f92

E' justa a prescripção deste artigo, porque o contrario seria per
. mittir que o credor do herdeiro cujo direito á herança ainda 'está de
. pendente de liquidação e verificação do monte partivel, possa garantir-
se em detrimento dos credores do espolio. .

CAPITULO VI

DA GARANTIA nos QUINHÕES HEREDITARIOS

Art. 2.193

Modificada para melhor a redacção, o disposto neste artigo é o
mesmo dos arts. 1.964 do projecto primitivo e 2.715 do projccto Coelho
Rodrigues. o .

A disposição se harmoniza perfeitamente com o que a Ord. do
L. 40

, tit. 96, § 20, prescreveu a respeito.

Art. 2.194,

Esta disposição corresponde á do art. 1.965 doprojecto primitivo
e sobre ella, na parte relativa á indemnização, ha a considerar o que a
respeito diz o illustre autor do projecto em seu livro Direito das Sue
cessões, nota 28

, pago 4,03:
« A indemnização deve ser calculada, penso eu, sobre o

valor da cousa ao tempo da partilha consummada e não' pelo
que apresentava na época em que o herdeiro é vencido, ape
sar do que affirmam em contrario Zaccharia, Aubry et Rau,
Duranton e Demolombe, pois que é o quinhão igual que se
procura garantir.

'. Pôde o objecto ter diminuido ou augmentado conside
ravelmente de preço no tempo decorrido entre a partilha e
a evicção. .

No primeiro caso, si se attendesse ao valor delle ao tempo
da evicção, prejudicar-se-hia evidentemente ao herdeiro
evicto contra ,o principio da igualdade. No segundo, seriam
os outros os prejudicados. »

Dado este esclarecimento sobre a disposição do artigo, nada mais
eabe á Commissão observar.

Art. 2.195

Este artigo é additivo da Commissão Revisora e estabelece, de
accôrdo com os princípios geraes de direito, prescripções salutares.

Está bem redigido e na. sua execução não se prestará a duvidas..



- 1100 -

Art. 2.196

A Commissão Revisora, alterando a redacção do art. i. 966 do
projecto primitivo, para dar-lhe a que analysamos, melhor e mais,
precisamente definiu a co-responsabilidade dos co-herdeiros nos casos
do artigo anterior.

Art. 2.197

Este artigo é additivo da Commissão Revisora.
Elle era perfeitamente dispensavel, porquanto apropria Com

missão Revisora não julgou conveniente abrir excessão ás regras
geraes do direito quanto á prescripção das acções pessoaes, e limi
tou-se apenas, 'no que diz respeito á de que trata o artigo, a fazer
applicação das mesmas regras geraes.

CA.PITULO VII

DA RESCISÃO DA PARTILHA

Art. 2.198

A Ord. do L. 4°, Til. 66, § '18, determina que a partilha legal
mente feita não se póde rescindir ainda havendo lesão; compõe-se,
porém, aos herdeiros os respectivos quinhões, salvo r 1°, por meio de
restituição ( Ord. citada, § 21); 2°, sendo insanavel a nullidade (Ord. do
L. 3°, Til. 7ã) como: a) falta de primeira citação ( Ord. do L. 3°, Til.
76 e C. 4°, Til. 96, § 2°); b) falta de avaliação; c) achando-se tão
desordenada que não se possa commodarnente emendar. .

E' este o nosso direito na especie de que trata o artigo ( Coelho
da Rocha, Inst., §§ 494 e 49ã; P. de Carvalho, Proc. Orph., §§ 10G
e 107; Bevilaqua, Dir. das Succ., 110).

O projecto primitivo, art. í • 967, o de Coelho Rodrigues, 2.719,
como o que estudamos, variando quanto á determinação do valor da
lesão que o segundo fixa na quinta parte da herança, e os outros
deus na quarta, autorizam a rescisão nos casos de violencia ou dólo,
generalizando assim a disposição a casos outros que não os especi
ficados pela citada Ord. e isto de accórdo com a jurisprudencia dos
nossos tribunaes a respeito.

Elevando á quarta parte do valor da herança a lesão determi
nativa da rescisão, a Commissão Itevisora andou bem, porque real
mente cp insignificante o valor que a Ord. fixava para esse caso.

Art. 2.199

Este artigo é additivo da Cornmissão Revisora e reproduz o dis
posto no art. 2.72'1 do projecto Coelho Rodrigues..
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A sua primeira parte, porém, torna-se perfeitamente dispensável,
porque ella trata de um dos casos do dólo a que genericamente se
refere o artigo anterior. Não assim a segunda parte que, como propõe
a emenda sob n. 38, modificada em sua redacção, ficará no projecto
para regular um caso possivel, que no silencio do legislador poderia
ser considerado como doloso p<).ra determinar a rescisão .

•
Art, 2.200·

.l' disposição deste artigo nada tem a Commissão que observar,
porquanto ella consagra uma providencia salutar e economica em
relação aos interesses da massa hereditária e dos successores do de
cujus.

Art. 2.201

A Ord. do L. 4°, Til. 96, já estabelece a providencia da sopre
partilha para o caso de omissão no inventario de algum dos bens de
herança, bem como para os bens illiquidos, que não puderem, por
litigio occurrente, ser partilhados em tempo.

A disposição, pois, mantém, o direito pátrio.

Art. 2.202

A' disposição desse artigo a Commissão nadatem tambem a ob
servar. ElIa providencia com acerto sobre o caso de haver sido es
quecido na partilha algum herdeiro do de cujus - determinando que
os herdeiros contemplados componham o quinhão do excluído pro
porcionalmente á quota que coube a cada um na herança e sem
necessidade de recorrer-se á rescisão da partilha.

E' boa a disposição, quando houver accôrdo entre os herdeiros na
composição autorizada, mas quando não se der esse accõrdo, qual a
solução?

A Commissão propõe que se estabeleça que o caso do artigo só se
applicaquando se der o accõrdo entre os herdeiros, regulando para
o caso contrario acção de rescisão. .

A emenda n. 39 isto visa.

Art. 2.203

Disposição final

A Commissão acceita a emenda do Sr. Deputado Julio Santos, subs
titutiva desta disposição final.

Terminando assim as observações que lhe suggeriu o estudo das
disposições dos arts. 2.021 a 2.203 do projecto do Codigo Civil Bra
sileiro, não pretende a Commissão, pelo seu relator, ter conseguido
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esclarecer a Camara sobre todas as interessantes e difficeis questões que
ellas envolvem e muito menos ainda tel-as resolvido com proficiencia,
sabedoria e acerto. .

A exiguidade do tempo que lhe foi concedido para esse estudo e
os minguados recursos scientificos de que dispõe o seu humilde relator,
insuíficientes, por certo, para trabalho de tanta magnitude, explicam
bem as lacunas e imperfeições do seu parecer.

Relevem-lhe por isso os senões e faltas do seu trabalho, tendo
em conta, porém, o esforço por elle empregado para corresponder á
alta confiança com que foi distinguido pela Commissão. . .

Sala da Commissão Especial do Codigo Civil Brasileiro, 14- de
setembro de 1901. --:- Alencar Guimarães, relator.

EMENDAS QUE A COMMISSÃO PROPÕE

N. 1

Ao'art. 2.021: depois de - Condição - accrescente-se -licita.

N.2

Ao art. 2.022: substitua-se pelo seguinte:
Art. As condições impossíveis, contrarias á lei e aos bons cos-

tumes annullam a instituição e o legado.

N.3

Ao art. 2.032: supprima-se.

N. t

Ao art. 2.033: ondese diz-Só torna inelficaz, diga-se-só
annulla.

N. 5

Ao art. 2.034: onde se diz -nos termos do art. 30
, etc., diga-se:

nos termos dos arts. 30 e 31, etc.

N. 6

Ao art. 2.040: supprimam-se as palavras - mas dotestamento..•.
até final. .
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N. 7

Ao art. 2.043: substitua-se pelo seguinte:
Art. Si a cousa somente em parte pertence ao testador, ao

herdeiro ou legatario, somente vale o legado em relação a essa parte.

N. 7 A

Ao art. 2.046: substitua-se pelo seguinte:
,Art. O legado de uma cousa ou quantidade, que deve ser

tirada de um logar determinado, só tem eífeito si ella foi achada no
referido legar e, achando-se em quantidade inferior, sómente a respeito
desta valerá o legado.

N. 8

Ao ,art. 2.056: substi tua-se pelo seguinte:
. Art. O legatario s6 tem direito aos rendimentos ou fructos

da causa legada, desde que o herdeiro ou testamenteiro é constituido
em móra; todavia, si o testador não estabelecer prazo para O cumpri
mento do legado, o legatario tem desde a morte delle direito aos fructos
ou rendimentos da cousa legada.

N. 9

Ao art. 2.071: accrescente-se in fine:
4.o - Si o legatario se tornou indigno nos termos do art. 1 .927.

N. 10

Ao art. 2.073: substitua-se a segunda parte do artigo pela seguinte:
Este direito compete igualmente aos legatarios nomeados conjun

ctamente em uma mesma causa individuada ou quando o objecto
legado fôr iususceptivel da divisão sem risco de se deteriorar.

N. 11

Ao art. 2.074: supprimam-se as palavras - As expressões, etc.
até final.

N. 12

Ao art. 2.075: substituam-se as palavras - salvo no caso de re
presantação - pelas seguintes - salvo o direito do substituto.
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N. '13

Ao art. 2:083: substitua-se o n. 1 pelo seguinte:
. _N. i - ~ escriptor do testamento, seus ascendentes, desc~~dentes,
lI'IllaOS e conJuge. .

N. H

Aoart. 2.086 : onde se diz - ascendentes - diga-se - pae e mãe;
- onde se diz - da terça - diga-se - da metade: - onde se diz
as duas outras partes - diga-se - da outra metade.

N. 15

Ao art. 2.087 : onde se diz, na segunda parte - aos dous terços
dos bens existentes - diga-se - á metade dos bens existentes.

N. 16

Ao art. 2.089: onde se diz- a terça - diga-se~ a metade.

N. 17

Ao art. 2.091 : onde se diz- da terça - diga-se - da metade.

N. 18

Ao art. 2.094 : substitua-se pelos artigos seguintes:
Art. 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 dous casos.

Art. E' tambem licito substituir muitas pessoas a uma só
ou vice-versa e ainda substituir com reciprocidade ou sem eIla.

N. 19

Ao art. 2.098: substitua-se pelo seguinte:
Art. Os direitos e obrigações do fiduciario em relação aos

bens da herança são -os do usufructuario.

N. 20

Ao art. 2. 103: substitua-se pelo seguinte:
Art. São nullos os fidei-commíssos além do 20 gráo.
O paragrapho passa a constituir artigo.
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N. 2'1

Ao art. 2.111: substitua-se pelo seguinte:
l~rt. Os testamentos podem ser expressamente revogados

por outro posterior ou por escriptura publica.

N. 22

Ao art. 2.113: supprima-se.

N. 23

Aoart. 2.1 '14 : accrescente-se in-fine - por deficiencia de solem
nidades.

N. 24

Ao art. 2.122: substitua-se pelo seguinte:
. Art. O testador póde nomear um ou mais testamenteiros,

conjunctos ou separados, para darem cumprimento ás suas disposições
de ultima vontade.

O nomeado, porém, só poderá exercer as suas funcções si ao
tempo da morte do testador estiver no goso da plenitude da sua ca
pacidade juridica.

. N. 25

Ao art. 2.1'35 : supprima-se,

N. 26

Ao art. 2.139: supprima-se.

N. 27

Ao art. 2.140: substitua-se pelo seguinte:
Art. O inventario e partilha judiciaes serão procedidos na

forma da legislação do logar do domiciliodo de cujus: deverão começar
dentro de um mez a. contar da morte deste e ser ultimados nos tres
mezes seguintes, salvo prorogação deste ultimo prazo concedido pelo
juiz a requerimento do inventariante e por motivo justificado.

Paragrapho unico. Quando o ultimo prazo deste artigo. fôr exce
dido sem que se tenha ultimado a partilha por culpa do inventariante
e qualquer herdeiro o reclamar, poderá o juiz destituir aquelle d~
cargo e privai-o do premio a que tiver direito, si fõr testamenteiro.

C.C.-Vol.H 70'- I



-'1106-

N. 28

Ao art. 2.1.44': supprima-se.

N. 29.

Ao art. 2.1.45: supprima-se.

N. 30

Ao art. 2.146: Depois de « herdeiros» accrescente-se « e do de
eujus ».

N. 31

Ao art. 2. '162: onde se diz - de sua terça - diga-se - da me
tade disponível.

N. 32

Ao art. 2. 164: onde se diz no paragrapho - e mais a terça
diga-se e mais a metade.

N. 33

Ao art. 2.176 : onde se diz - a terça - diga-se - a metade.

N. 34

Ao art. 2.179 : onde se diz - a terça - diga-se - a metade.

N. 35

Aos arts. 2.180,2.181 e 2.182 : supprimam-se.

N. 36

Ao art. 2.186 : supprima-se,

N. 37

Ao art. 2.187 : supprima-se.

N. 38

Ao art. 2.199 : substitua-se pelo seguinte:
Art. Não dará Jogar a acção de rescisão a transacção que

faça cessar entre os herdeiros a communhão dos bens da successão,
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quando feita para resolver difficuldades .ou questões supervenientes
á partilha anterior , embora não tenha sido ella precedida ou deter
minada por litigio.

N. 39

Ao art. 2.202: substituam-se as palavras - cada um dos outros
é obrigado - pelo seguinte:

Os outros, por accordo que fizerem, poderão - o mais como está.
Sala da Commissão Especial do Codigo Civil, U. de setembro de

1901. -Alencar Guimarães, relator.

EMENDAS QUE ACOMMISSÃO ACCEITA

Art. 2.146, paragrapho unico: em vez de « 20 annos » diga-se
« 30 annos : - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso. .

Art. 2.203: substitua-se pelo seguinte: Revogam-se as dispo
sições em contrario. - Julio dos Santos. .

Sala da Commissão Especial do Codigo Civil, 14 de setembro de
1901. - Alencar Guimarães, relator.

EMENDAS QUE A COMMTSSÃO REJEITA

Art. 2.039

Depois desde artigo, accrescente-se :
Art. O testador que tiver descendentes ou ascendentes ou con-

juge successivel não póde dispor de mais da terça de seus bens em favor
de qualquer corporação religiosa ou de qualquer membro de corpo
ração religiosa; as outras duas partes cabem aos descendentes ou as
cendentes ou ao conjuge, segundo o disposto no Capo II do Tit. 2°
deste livro.

Paragrapho unico. Calcula-se a porção disponivel pela somma
dos bens existentes na época do fallecimento do testador, deduzidas as
dividas passivas e as despezas de funeral.

Art. Osfilhos menores do testador, excluídos da successão, terão
direito a uma reserva, que será destinada ás despezas com a sua ins
trucção, educação profissional e manutenção até a época da maioridade.

Paragrapho unico. Esta reserva será arbitrada pelo juiz do inven
tario, depois de ouvir o tutor dos menores e o curador geral dos
orphãos, tendo em attenção o valor da successão e a importancia
daquellas despezas, que será calculada por peritos - Adolpho Gordo.
- Fausto Cardoso.
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Art. 2.086

Supprima-se. - Adolplto Gordo. - Fausto Cardoso. - Alfredo
Vareta.

Art. 2.087

Supprima-se. - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso. - Alfredo
Vareta.

Art. 2.088

Supprima-se. - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso. - Alfredo
Vareta.

Art. 2.089,
Supprima-se. - Adolpho Gordo- - Fausto Cardoso. - Alfredo

Varela.

Art. 2.090

Supprima-se. - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso. - Alfredo
Varela.

Art. 2.09f

Supprima-se. - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso.

Supprima-se. - Alfredo Vareta.

Art. 2.092

Supprima-se. -Adolpho Gordo. -Fausto Cardoso - Alfredo
Vareta.

Art. 2.UiO

Supprimam-se as palavras: comtanto que não prejudique a legi
tima dos herdeiros necessarios. - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso.

Supprimam-se as palavras: comtanto que, etc. - Alfredo Vareta.

Art. 2.159

Supprima-se. - Adolpho Gordo. - Fa!lsto Cardoso.
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Art. 2.160

Supprima-se. - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso.

Al't. 2.161

Supprima-se. - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso,

Art. 2.162

Supprima-se, - Adolpho Gordo. - FatÍsto Cardoso.

Art. 2.163,

Supprima-se. :- Adolplio Gordo. - Fausto Cardoso.

Art. 2.164

Supprima-se. - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso.

Art. 2.165

Supprima-se. - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso.

Art. 2.166

Supprima-se. - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso.

Art. 2.167

Supprima-se. - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso.

Art. 2.168

Supprima-se. - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso.

Art. 2. f69

Supprima-se, - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso.
, ...----~.

Art. 2.170 H;t>.r A L'OS fiE!'
,~ '-o' -...

Supprima-se. - Adolpho Gordo. - F,auf~o Cardoso.

\ /
''J/!J' '-0-

" {:'!YI'H EcF;./
~''''.'__.--o
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Art. 2.171

Supprima-se. - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso.

Art. 2.172

Supprima-se, - Adolpho Gordo, --:- Fausto Cardoso.

.Art. 2;.173

Suppríma-se. - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso.

Art. 2.17~

Supprima-se. - Adolpho Gordo . .....:- Fausto Cardoso.

Art. 2.175

Supprima-se. - Adolp!w Gorda. - Fausto Cardoso.

Art. 2.176

Supprima-se. - Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso.

Art. 2.177

Supprima-se.~ Adolpho Gordo. - Fausto Cardoso.

Sala da Commissão Especial do Codigo Civil, U. de setembro de
1901. - Alencar Guimarães.
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