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DECRETO LEGISLATIVO N. 3.095 - de 12 de janeiro de 1916

Autoriza o Poder Executivo a mandar ccnecctcner todos os trabalbos
referentes ao Codigo Civ:l,desde o jn-ímelrc pr-ojectc, e publical-os
em uma edição de mil exemplares.

o Presidente da Republlca dos Estados Unidos do Brasil:

Faço sa ber que o Congresso Nacional decretou e eu sancclonc
a resolução seguinte:

Artigo uníoo, Fica o Poder Executivo autorizado a mandar
collecclonar todos os trabalhos referentes ao CodigoCivil, desde .o
primilivo projecto, e publical-os em uma edtçüo de mil exem
plares, que serão impressos na Imprensa Nacional, podendo, para
esse fim, abrir os necessarios credítos ; revogadas as disposições
em contrano.

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

WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.





Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Dírectoria da
Justiça-1' 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, Eu
genio Padilha de Oliveira, João Pedro de Carvalho Vieira e Ernesto
da Costa Alecrim, para, sob vossa presídencía, eolleccionar todos
os trabalhos referentes ao Codigo Civil, desde o 'primitivo projecto,
afim de serem publicados na Imprensa Nacional, esperando do
vosso patriotismo que não recusareís essa tncumbencta ,

Saude e fraternidade. - Carlos Maximiliano.





DECRETO LEGISLATIVO N. 3.223 - de 3de jane~o de 1917

Jilleva a tres mil exemplares a edição autorizada pela 181 n, 3.095, de
12 de janeiro de 1916~

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil :

Façosaber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccíono
a seguinte resolução:

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

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1917. 960 da Independencla e
2\lO da Republlca.

WENCESLAU BRAZ P. GOMl!S.

Carlos Ma:cimiliallo Pereira dos Samos.





TRABALHOS DA COMMISSÃO ESPECIAL

DISCUSSÃO DO JIfIJIfU10 PIUÜdMINAR

(ARTS. 1 A j 4)

5' reunião em 1 de outubro de 1901

(PRESIDENCIA DO 8R. SEABRA)

A's 3 horas da tarde, presentes os Srs. Seahra, Francisco Tolen
tino. Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domingues, Frederico Borges,
Tavares de Lyra, Carnillo de Hollanda, Teixeira de Sá, Sylvio Ro
mero, Araujo Góes, Monjardim, Oliveira Figueiredo, Sá Freire, Aze
vedo Marques, Alfredo Pinto, Alencar Guimarães, Rivadavia Corrêa,' .
Hermenegildo de Moraes e Benedicto de Souza (20), abre-sê a sessão.

o Sr.. Francisco Tolentino (secretm'io) communíoa que
o Sr. Anisio de Abreu deixa de comparecer por enfermo.

E' lida e approvada a acta da reunião anterior.

ORDEM DO DIA.

Discussão unica do parecer do Sr. .Azevedo Marques sobre o
"Titulo preliminar", arts. 1 a 14 e "Parte geral" arts. 1 a 96.

Comparecem, a convite da Commissãd, os Srs . Andrade Figueira,
Coelho Rodrigues, Clovis Bevilaqua, Manoel Francisco Corrêa, Fabio
Leal, Carlos Perdigão, Azevedo Segurado e. Bandeira de Mello.

o Sr. Presidente - De accórdo com as disposições regi
mentaes que regulam a discussão'e a votação do projecto do Codigo,
o prazo para apresentação do parecer da Commissão terminou no dia
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28 do' rnezpassado ; por isso, pedi á Camara uma ,pl'orogaçito de
, 60 dias para, dentro deste prazo, a Commissão desempenhar-se do seu
~~ .

Acho que, para regularidade dos trabalhos, é impossível entrar
todo o parecer em díscussão ; devemos subdividir o parecer ê podemos
fazol-o , Submetto, pois, á discussão os arts. 1 a 14 do Titulo Preli-
minar e respectivas emendas. ,.. '

Acho que assim, por partes, o nosso trabalho será mais provei
toso. Si a Commissão não se oppõe, vou pôr em discussão o parecer
nessas condições. (Pim~a.)· ,

Estão, portanto, em discussão os arts. 1 a 14 do-Titulo Pre
liminar - e as respectivas emendas.

o Sr. Andrade I-i"igueira (*), depoisde indagar doSr. Pre
sidente qual a matéria em discussão, diz que vae fazer observações
geraos, não só a respeito do art. 1', como de outros que estão em dis
cussão.

Acceita que se faça um Codigo Civil, não por umas tantas razões
que se acham exaradas no relataria que precede a sua apresentação ao
Congresso, mas, por uma razão, para o seu espirito, dominante, que
vae passar a expôr.

A lei civil presume-se conhecida de todos e é obrigatoria para
todos, e, assim sendo, deve ser reduzida a regras claras, precisas e
simples, aO alcance de todos. '

Realmente, é um cplgrnmma exigir que se conheça a legislação
de um povo, que a tem em mais de mil volumes; 'para esse conheci
mento, não basta a vida inteira de um jurisconsulto.

Reduzir a legislação civil a uma lei simples e clara, que possa
ser lida e comprehendida pelo povo, uma vez que por elle deve ser
conhecida e que a ignorancia do direito não aproveita a ninguem,
é-não ha quem conteste-uma necessidade palpitante.

Partidario deste conceito, não póde acceitar umas tantas propo
sições ambiciosas, com que se procura alargar a esphera do direito
civil.

Uma dellas , que vê no relataria do Ministro, apresentando o pro
jecto organisado pelo Sr. 01'. Clovis Bevilaqua, é que o Codigo Civil é
o verbo creador do direito.

Isto não é exacto ,
O art. l' do projecto, na parte geral, refuta essa asserção, dizendo

que a lei civil reconhece e regula as relações entre as pessoas, quer
jurídicas, quer naturaes, entre si, com relação ás causas,

O direito civil não crêa causa alguma; reconhece relações ;'pre-
existentes. '

fi) Este discurso não foi revísto pelo nadar.



UrríW!JtlJbroda Convenção Francesa, distinçtosectario da escola
physiocratic;t,a l'"Oposito de questões ahi-travadas sobre finanças,
disse: « Todas ess»o vossas leis não produzirão um grão de trigo »•.

O orador dirá: "Toda essa codificação é incapaz do crear .0
menor direito » .

Portanto, á legislação civil- continua o orador - deve ser mais
modesta; e não é em vão, sem motivo, que faz osta observação.

Não é sem motivo esta observação, porque vê que a prctcnção de,
por meio de Codigo Civil, crear direitos, influiu na redacção do pro-
jecto , .

O Titulo Preliminar tem uma amplitude que um codigo não pôde
comportar: é um tratado sobre os effcítos obrigatorios de todas as'
leis, sobre a sua publicidade e applicação, e ahi veem também, a .
respeito do direito internacional privado, disposições que, não Só
men te teem logar no Codigo Civil, mas lambem no CudigoCommercial,
no Codigo do Processo,

No próprio art. 1o da parte geral, a que fará referencia, apezar
de não estar em discussão, pOl'quenão se pôde tratar desses assumptos,
sem fazer considerações geraes; nesse proprio artigo - repete - é
dado ao Codigo um effeito muito maior do que o que elle póde ter em
vista, porquanto ahi se diz que o Codigo reconhece e regula todas
as relações entre as pessoas, quer naturaes, quer juridicas, entre si
e em relação ás cousas, quando não é isto exacto.

Ha muitas relações entre as pessoas, quer naturaes, quer juri
dicas. C dizendo respeito ás cousas, que não são assumpto privativo
do direito civil; são reguladas por outras leis de todas as ordens.

Outra pretcnoão ambiciosa e que se verifica no rulatorio do Mi
nistro é de que a legislacão anterior fundava as suas previsões sobre
o direito dos individuas isolados.

Confessa que não sabe o que é isto.
Estudou direito natural, por um compendio de Sauler, o qual

estabelecia, como uma das suas theses fundamentaes, que o direito se
revela na co-existencia de seres intelligentes e vivos, no mundo sen
sivel.

Si isto é verdade, parece ao orado I' que não póde haver direitos
de individuas isolados.

Não é exacto que a legislação anterior se fundasse em direitos. de
individuas isolados; clla sempre considerou a communhâo .

A legislação anterior attendia mais aos interesses da solidariedade,
do que a actual.

Outra grave injustiça é dizer-se que todo o mundo tem codigo, salvo
o exemplo da Inglaterra. quo não vem ao caso, porque ahi a legislação
é, como refere Taylor, de um caracter medieval.

A legislação ingleza tem este caracter, porque o espírito conservador
é própriodaquella nação.
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. Depois, não é exacto que o trabalho da codificação não se tenha feito
sentir na Inglaterra. . .

Essa nação não reduziu a sua legislação civil a um monolitho ;
mas tem reformado a sua legislação,fazendo actos de consolidação.

Raro é o parlamento, na Inglaterra, que não faça no que cha
mam acto de consolidação, reformas profundas na legislação civil.

E' assim que, naquelle paíz, se teem verificado actos de conso
lidação, sobre sociedades, sobre testamentos, sobre numerosos insti
tutos de direito, emfim.

Elles preferem este methodo ao de uma codificação completa e
acha o orador que teem razão. .
. Outro não tem sido o processo adoptado neste paiz.

Tratando-se de questão vencida, não adduzirá considerações no in
tuito de demonstrar Oque mais convém adopiar aqui.

Diz ainda o relatorio que a legislação civil tem tres séculos, o que
se reputa um grande peccado, quando, para o orador, é uma grande
fortuna porque mostra que ella é solida,

Solon, o legislador de Athenas, dizia que seria muito feliz si a le
gislação, que elle aconselhava ao seu povo, durasse um seculo.

O povo brasileiro, pois, é mais feliz do que aquelle, porque tem
uma legislação, cuja existencia ascende a mais de três seculos.

Pocleria dizer que ella tem mais de 20 seculos, porque é cópia cio
direito romano, e o projecto mesmo, apezar cle sua ambição reformista,
não tez mais do que traduzil-o.

Do" dous mil duzentos e tres artigos do Codigo, dous mil são cópia
da legislação de tres seculos; apenas duzentos e tres conterão innova
ções e, dentre estes, cem não conveem, porque são até menos liberaes
do que as Ordenações.

Quer que se saiba que se acha aqui por dous motivos: primei
ramente, para corresponder ao convite que lhe fora feito, e depoispara
fazer vingar os princípios da legislação patria, os princípios liberaes
que nella se conteem.

Diz-se ainda que a nossa legislação tem o defeito de ser enxertada
de leis extravagantes, o que muito prejudica o seu methodo.

O orador dirá, por sua vez (e nisso vae uma resposta ao topico do
relatorio, quando affirma que a legislação brasileira tem mais de tres
seculos) que esta legislação tem sido modificada, sem prejuizo algum,
por essas leis extravagantes, ou, como se denomina na Inglaterra, por
actos de consolidação successivos.

Cita, com relação aos tempos coloniaes, a aurea lei, assim cha
mada, de 18 de agosto de 1769, reformando as Ordenações, e com
que o grande Ministro Pombal iniciou os lineamentos dessa legislação
denominada - Josephina, do nome do rei de Portugal D. José. E'
uma legislação completa, que introduziu reformas profundas nas Orde
nações.
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Nos tempos modernos,,são innumeros os actos de consolidação de
partes do direito civil.

Já se não refere ao direito político- que importou notavel alte
ração no direito civil, porque, acabando com a dístincção das classes
dos nobres e plebeus, passou uma rasoura em todas as disposições das
Ordenaçõesque presuppunham essa distincção entre as pessoas.

O Codigo Penal é uma reforma completa do livro 1)0 das Orde
nações.

Quanto ás leis especiaes - diz o orador - temos a lei hypothe
caria vigente, que é uma reforma completa da legislação hypothe
caria, publicada em 1864 ; temos a lei das sociedades, feita em 1882,
que é um acto de consolidação da legislação antiga, sobre o assumpto ;
temos a lei ultima, de casamento civil, que innovou profundamente as
antigas.

Acha que este seria o processo a seguir, em vez de se fazer uma
obra inteiriça.

Entretanto - repete - trata-se de uma questão vencida e não
fará considerações nesse sentido.

Quanto a esse direito antigo, que prevalece ha tres seculos, dei
xe-se que elle vigore, porque é bom, e não se fará melhor, tanto que
o Projecto claudicá quando delle se aparta, como pretende o orador
demonstrar.

Isto, porém, como disse a principio, são apenas razões de ordene,
para mostrar que o P~'ojecto pre~ende,:, ~azer mais do que lhe cabia,
isto é, ultrapassar as raias do Codigo CI VII, re formando umas cousas
que não devem ser reformadas e tratando de outras que não teem
cabimento em um Codigo Civil, mas em outras leis-- commerciaes,
processuaes, etc.

Estas considerações geraes teem utilidade, porque está lançando
os principios que vae applicar.

A primeira observação que fez, sobre a latitude do Projecto, diz
respeito exactamente ao Titulo Preliminar.

Ahi a intenção é seguir as legislações modernas procurando ante
ceder o Codigo de uma lei que se intitula de - introducção .

E' a imagem tirada da architectura.
Todo o edifício tem o seu pórtico, que é a introduccão para o

mesmo, e osallernães, muit.o amigos dessas imagens artísticas, porque
teem mais o sentimento da esthetica, dizem que o portico do direito
deve ser uma lei introductiva, preliminar, onde se devem mostrar os
limites da applicação do direito civil, no tempo e no espaço,

No tempo, quanto ás questões de publicação, obrigatoriedade,
regras interpretativas, etc. ; no espaço, quanto á extensão em que a
lei é obrigat.oria, si é só no paiz, ou Ióra tambem, nas relações que se
desenvolvam.

Portanto, aqui se quer fazer uma separação que não convém e
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que indica que não se teve uma noção completa e nítida sobre as regras
do direito internacional privado.

Tanto é assim que as regras sobre o direito internacional privado
estão separadas do artigo em que se manda que as leis tenham exe
cução em todo o terruorio nacional, e, além disso, no exterior, ate
onde a extra-territorialidade o permiuir.

Este artigo devia estar immediatamente ligado ás regras sobre
direito internacional privado; mas no relatório do autor, parece que
se faz a separação entre normas de applicacão quanto ao espaço, e
normas de applicação de direito internacional privado.

O segundo def"ito que nota é que os quatro primeiros artigos não
se referem especialmente, como convinha, ás leis do Codigo Civil, e
sim a todas.

Falla-se nestes artigos da promulgação, da publicação, formali
dades para todas as leis, e não ha regra especial nenhuma,

,No artigo seguinte veem as regras sobre a applicaçao, regras que,
a serem uteis, devem ser applicadas em lei especial, e não no Codigo ,
e assim os demais artigos.

Lê uma emenda com que concorda, mandando substituir este
artigo por um mais generico, determinando que o Codigo seja exe
cutado dentro de seis mezes,
, Entende que mais conviria um lapso de tempo maior, porque se
~rata de uma legislação nova, e é preciso tempo para ser publicada
em todos os municlpios, o que hoje se tem tornado mais difficil,

Um prazo maior traria não só essa vantagem, como daria legar
talvez a alguns cornmentarios, comoaconteceu com o Codigo Francez.

Ao orador parece isto melhor, porque essas regras especiaes que
se estabelecem perturbam em logar de simplificar.

Entretanto; a emenda a que acaba de alludir, e que approva, ca
rece de duas corrccções, sendo a primeira na parte em que diz que o
Codigo começara a vigorar seis mezes após a publicação, no território
da Rcpublica.

Entende que isto deve ser retirado, porque o Codigo não ha de
vigorar sómente no torritorio da Ropublíca, uma vez que, com as
regras de direito internacional privado, vae reger innumeras re
lações.

Uma outra consideração, que lhe parece necessarla , é relativa á
disposição que providencia sobre a publicação nos Estados e Muni
cípios,

Corrigido o prazo, torna-se isso escusado.
Suppriminclo assim esse artigo, resta considerar os outros, a

respeito elos limites da applicação da lei em relação ao tempo.
lia ahi disposições que não podem passar como se acham, umas

porque não são necessarias, outras porque estão mal collocadas no
Codigo Civil.
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Entre as primeiras, isto é, as desnecessárias, está um artigo que
declara que a lei de interpretação de uma lei ambígua, carecedora de
interpretação, reputa-se ter a mesma data que a lei interpretada.

Isto é um principio muito velho em jurisprudencía, mas, infeliz
mente, muito falso.

Lembrará que, por occasião de ser o projecto de Codigo Civil
submettido aos tribunacs em França, um dos ultimos tribunaes de
província impugnou essa disposição, que, não obstante, foi conservada
na doutrina e na jurisprudencia e tem sido invocada mesmo em al
guns codígos.

Entretanto, ella é falsa e para demonstral- o basta o próprio ar
tigo que a consigna, porque ahi se diz que a lei de interpretação terá
a mesma data que a lei interpretada, sal vando os direitos adquiridos,
as sentenças proferidas é os actos consumrnados ou perfeitos.

Isso exactaruente é o que toda a lei nova produz.
O que confunde os espíritos é essa magia de cfleíto retroactivo.
Applaude muito ao autor por ter prescripto essa palavra, que só

causa confusão nos espíritos e não esclarece cousa alguma; fez bem
em limitar os efleiios retroactivos ao que consignou.

Si a tal lei de interpretação, a que se pretende dar a mesma
data da lei interpretada, produz os mesmos efleitos, é claro que não é,
necessária, porque a lei nova produzirá os mesmos effeitos.

Mas, além disto, basta auender á natureza das cousas ,
A lei de interpretação é necessaria, porque a lei antiga é duvi

dosa. Ora, corno é que se ha de dizer que uma nova lei ha de ter a
mesma caia da lei antiga?!

E' O mesmo que dizer que a treva vale a luz, a certeza vale a
incerteza.

Isso é uma víolencía. E essa violencia é escusada, porque essa
lei não será applicada sempre que tiver havido direito adquirido.

O SR. PRESIDENTE- V. Ex. deve formular as suas emendas.
O SR. ANDRADE FiGUEIRA diz que isso é mais difllcil, porque teria

de emendar quasi todo o CodigD.
Já eliminou os tres primeiros artigos e, si for assim, eliminará

tudo.
O SR. PRESIDENTE - V. Ex. póde íazel-o.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA declara que não deseja, porque quer

que o Codigo seja feito.
O SR. PRESIDENTE - Nós acceítaremos ou não as emendas de

V. Ex.
O SR. ANDRADE FiGUEIRA já foi mais amigo de codiflcação do que

é; todavia, reconhece a sua necessidade, está prompto a collaborar
nella e para isso é que se acha presente.

O SR. PUESIDENTE - E a Commissão agradece a V. Ex.
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA deseja um codigo; mas, por isso que
este paiz é o ultimo a fazel-o, ao meDOS que seja seu codigo o mais
perfeito.

O Titulo Preliminar está redigido em 4i artigos; mas poderia ser
reduzido a 14, no maximo, consubstanciando tudo quanto ha de util
nessa parte.

Assim, poderá ser retirada a materia estranha, como é a desses
primeiros artigos de que tem tratado, e de outros de que tratará a seu
tempo.

Esses artigos não adeantam, não são da codificação civil.
Poderia fazer referencia a outras emendas necessarias; mas pa

rece-lhe que está finda a meia hora que lhe fóra concedida para fallar,
O· SR. PRESIDENTE r-r- Está; mas V. Ex. ainda terá occasião de

fallar ,
O SR. ANDRADE F,GUEIRA diz que, nesse caso, fallará outra meia

hora sobre o direito internacional pri vado. (Muito bem.)

O Sr. Clovis Bevilaqua - Sr. Presidente, acabamos de
ouvir a palavra de um dos mestres mais respeitados do fôro desta
cidade, e, embora tenha eu recebido deUe as criticas que acabou de
fazer, sou muitissimo grato ás ponderações que fez, porque o meu
maior empenho é, agora como em todos os momentos, alcançar a
maior proximidade possivel da verdade.

Por maior que fosse o meu empenho de acertar, por mais intenso
que fosse o esforço empregado para traduzir o pensamento juridico
que a minha razão buscava, é muito natural que nem sempre tivesse
trilhado o melhor caminho.

Devo, portanto, agradecer a intervenção de S. Ex., porque,
guiado por luminar de tanto prestigio, não posso sinão me approximar
desta verdade que almejo.

Infelizmente, porém, as considerações, que acabames de ouvir, se
estenderam mais sobre o relatorío do illustrado Sr. Ministro da Justiça
- a quem nós os brasileiros devemos ser gratos pela grande somma
de esforços que elle desenvolveu no sentido de se obter a codificação
do direito civil- e esse relatorio que, por um critico insuspeito já
foi denominado de brilhante, parece-me que não está em discussão.

Seria de muito mais proveito que S. Ex. restringisse as suas
observações, sempre proveitosas, sempre ouvidas com a maxima
attencão, pois que são o transumpto da expcriencia e de uma intel
ligencia muito culta, ao objecto preciso, em debate.

Assim, nós teriamos tido occasião, certamente, de ouvir criticas
sobre alguns outros artigos do projecto, criticas que nos iIIuminariam
e melhor mostrariam á ill ustrada Commissão O caminho que ella deve
trilhar.

Entende S. Ex., restringindo-me eu agora ao assumpto preci
samente em discussão, entende S. Ex. que os primeiros artigos do
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Titulo Preliminar devem ser exc!uidos por considerações que supponho
poder resumir no seguinte: esses artigos hão de ser applicados, não
exc!usivHmente ao Codigo Civil, á lei civil, que tratamos de codificar,
mas a todas e quaesqucr leis que se publicarem no Brasil.

Foi justamente este o intuito que leve o autor do projecto, intuito
que el1c já encontrou no projecto anterior do 81'. Dr. Coelho Rodrigues,
intuito que el1e viu em diversas outras legislações.

Aproveitou-se ou tentou-se aproveitar o momento da codificação
das leis civis, para se estabelecerem regras geraes, que-se applicassem,
não só a esta lei, mas a todas as mais.

E' incontestável que nós necessitamos de regular o assumpto ou,
pelo menos, de retocar o que já existe, incorporando-o naturalmente"
reforma em elaboração.

O Titulo Preliminar não é uma parte componente, que se deva
considerar um todo homogeneo com o Codigo Civil: é, por assim dizer,
uma lei annoxa, uma lei que se publica juntamente eom o Codigo para
preparar e facilitar a sua execução. Apezar de que, com a codificação,
nós tenhamos obrigação de fazer, por assim dizer, uma parada no
movimento legislativo, é natural que, mesmo no dominio do direito
civil, se publiquem leis, e é preciso que regulemos, desde já, o modo
por que essas leis hão de se tornar obrigatorias.

Conseguintemente, não se faz mais do que aproveitar a opportu
nidade, lançar mão da occasíão para regular O assumpto, que, embora
actualmente regulado, não devia ser posto de lado.

Um outro artigo sobre o qual S. Ex. fez observações foi o art. 6",
que se refere á lei interpretativa.

Diz este artigo:

« Salvo a disposição do artigo antecedente, a lei interpretativa se
considera da mesma data da interpretada .»

Acha 8. Ex. inutil esta disposição, porque a lei interpretativa.
não procede de modo diflerente das outras leis, tendo de respeitar o
acto juridico perfeito, a sentença passada em julgado e o que se chama
direito adquirido.

Sem duvida alguma que isto é assim, e o art. 6" não diz nem
mais nem menos do que isto mesmo.

Porém, por isso que existia, na sciencia, este principio, dizendo
que a lei interpretativa deve ser considerada como tendo a mesma
data da lei interpretada, era preciso affirmar que esta ficção não iria
absolutamente ao ponto de annullar os direitos adquiridos, os actos
jurídicos perfeitos e a sentença passada em julgado.

Foi para resolver, por consequencia, esta duvida, foi para limitar
esta ncção, que existia na scicncia, que houve necessidade de incluir
esta disposição, que é salutar, que é necessaria, em vez de ser uma
disposição ociosa, eomo pretendeu provar S. Ex.

c. o. - Vai. III a
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Creio que sobre o assumpto em discussão foi isto o que disse
S. Ex .: o mais, foram considerações realmente preciosas, porém que
não se applicavam directatnente á matéria em debate.

Agora seja-me licito examinar o parecer.
Sr. Presidente, si por trabalhos anteriores, eu já não soubesse que

o illustre relator do parecer é dotado de um talento de analysta dos
mais prefundos ...

O SR. AZEVEDO MARQUES - Muito agradecido. E' generosidade de
V. Ex.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - ... servido, que é, por um desejo
forte, muito louvavel, de conseguir sempre o melhor e por uma bella
educação litteraria e [uridica, o trabalho, agora subrnettido á apre
ciação da Commissão, seria sufficiente documento, para me provar que
isto era assim.

S. Ex. submetteu o Projecto a um exame rigoroso e detido, e
foram estes os resultados do seu estudo: as emendas apresentadas são
em numero crescido, mas todas dignas de reflexão.

Essa reflexão fil-a eu, com calma, sem prevenção, e vou procurar
consubstancial-a no menor numero de palavras possivel e, si nem
sempre, hei de estar de accórdo com o illustre relator, não é porque
me sinta invadido pelo sentimento, de receio que conturbava Bayle, o
qual dizia que era sceptico por evitar a vergonha de parecer inconstante.

Eu não me arreceio de confessar que me engano; não me peja
mudar de opinião, quando me convenço de que a verdade não está
commígo.

Para não abandonar a agradável companhia dos scepticos de
egregia stirpe, repetirei com o grande I1ume que a philosophia tem
por melhor resultado fazer-nos conhecer a nossa propría ignoraucia,
nos convencer de nossa insufficiencia. E eu me sinto saturado em dóse
sufficiente, de philosopho, para opinar com o illustre pensador escassez.

Si, portanto, me afastar, como ides ver que me afasto, do illustre
relator, é porque continuo convencido de que, como preparador deste
projecto, encontrei soluções, sinão as mais perfeitas, as que me pa
receram mais razoaveis.

Sigamos uma ordem mais natural. Vamos ao art. 10 •

Censura o illustre relator que se tenha usado da formula - a lei
promulgada na f6rma da Constituição - porque lhe pareceu isto
dispensavel; mas a fórma usada pelo projecto tem um alcance para
o qual chamo a attenção da illustrada Commissão. Serve para declarar
que as ordens emanadas de qualquer autoridade, embora se nos
apresentem como leis, desde que não passem pelos tramites determi
nados pela Constituição, desde que se não formem de accórdo com as
prescripcões constitucionaes, não são o verbo sagrado do direito, a voz
com que a alma collectiva falla aos individuas traçando-lhes as normas
.a que teem de submetter a sua conducta.
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o SR. TEIXEIRA DE SÁ - Está desmanchada a differença; lei pro
mulgada na fórma constitucional.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Não ha duvida que, quando o Codigo
emprega a expressão lei, refere-se a uma regra social obrigatoria que
emana do poder competente; mas, quando se trata, como no momento
presente, de determinar o ultimo momento da formação da lei, é licito
que recordemos as phases anteriores,

A lei, depois de passar pela Camara e pelo Senado, pela discussão
legislativa, vae ao Poder Executivo, que a sanccíona, que a promulga
e depois a faz publicar.

Esta é a ultima phase,. este é o ultimo estadio da preparação da
lei, nelle é que o projecto a foi apanhar.

Havia, pois, mais do que utilidade, havia necessidade logica de
invocar as phases anteriores, para mostrar-se que este era o alvo a
que tendiam ellas ,

Assim, creio que não merece a increpação que fez o illustre relator
do projecto a formula -lei promulgada na [ârma da Constituiçâo .

Uma outra censura feita a este art. l' é a phrase-a lei será
obrigatoria. Creio que não tem razão o illustre relator aflirmando que
se trata de um axioma. Não é, mas que o fosse, essa phraso não está
isolada e deve ser entendida na sua concatenação com as anteriores
e as posteriores.

Ella está collocada no meio de outras como ponto de transição
entre o que se estabeleceu anteriormente e o que se vae estabelecer
em seguida.

Outra censura ainda é a que se refere ao termo prazo, que não
é mais que o lapso de tempo decorrente entre dous momentos dados.
Consequentemente, entre a publicação da lei e o momento em que
começa ella a ser obrigatória, ha um prazo, porque ha um lapso do
tempo, e si eu não estivesse convencido de que o projecto havia usado

.correctamente desta expressão, convencer-me-ma depois da leitura do
parecer onde a vejo empregada, e, sob egide tão sympathica, creio
que o projecto está a salvo dos golpes da critica.

Ao art. 2' O relator faz apenas emendas de redacção, ás quaes
não opponho, por systema, ohjecção alguma.

Ao art. 3' ha uma emenda que manda supprimir as palavras
desde que a lei é obriçatoria.

Não vejo motivo, não vejo razão para essa suppressão, porque é
preciso que nós indiquemos o momento em que começa a presumpção
juris et de jure de que a lei é conhecida. EUa se presume conhecida
desde que se torna obrigatoria , e torna-se obrigatoria desde que é
publicada e se vence o prazo estabelecido para esse e/feito.

Ao art. 4' diz o illustre relator que, embora conveniente a dis
posição nelle contida, não póde amoldar-se a um Codigo Civil por ser
materia criminal.
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Não ha duvida, Sr. Presidente, de que o assumpto do art. 4° é, de
alguma Iórma, matéria criminal.

Mas esta lei do - Titulo Preliminar - não se restringiu ao di
reito civil, as suas disposições são de direito constitucional. em grande
parto, e teem uma certa alliança com o direito administrativo e com o
criminal.

A objscção, pois, que se levanta, affírmando que não se deve in
cluir essa disposição por SOl' de direito outro que não o civil, parece
que não procede.

Mas, accrcscenta o illustre relator, que o artigo pretende crear
uma figura nova do crime previsto pelo art. 109 do Codigo Penal em
vigor. Si assim fosse, devíamos considerar essa disposição como um
aviso ao legislador penal, para formular esta nova figura de crime,
afim de que ficasse resguardado o interesse que a disposição pretende
garantir. Ainda assim, não havia necessidade de eliminar-se o art. 4'
do Titulo Preliminar. .

Mas desconfio, Sr. Presidente, que não tem inteira razão o ilIus
tradorelator, quando assevera que o art. 4' do Titulo Preliminar creou
uma figura nova do crime previsto pelo "rt. 109. Este artigo está su
bordinado á epigraphe do capitulo 3', titu.; \', livro 2' do Codigo
Penal- Dos crimes contra o liore ezercicio aos poderes publicos - e
determina que se realize por diversos modos o facto punível de que
vae tratar.

O primeiro: « Oppór-se alguem directamente, ou por factos, ao
exercício das leis e decretos do Congresso».

Nos paragraphos deste artigo vae indicando o legislador as moda
lidades que pócIe receber na pratica esta figura de crime.

« Oppór-se directarnente e por factos á reunião do Congresso,
entrar no recinto do Congresso ou influir na maneira de exercer as
funcções constitucionaes ,»

Refere-se o legislador penal, neste primeiro caso, ao momento da,
formação da lei no seio das assembléas populares e distingue-se entre
o Poder Legislativo Estadual, o Federal e o Municipal. No art. 110 já
vae alcançar a formação da lei, não mais considerando as asscmbléas
em globo, mas sim em cada um dos seus membros: « Usar de vio
lencia ou ameaça contra qualquer dos membros do Congresso, no
exercicio de suas funccõcs »,

No art. 111 considera a lei como tendo sahido preparada do
Congresso e indo transitar pelos dominios sujeitos a outros poderes
politieos: « Oppõr-se alguém direciamente e por factos ao livre exer
cicio dos Poderes Executivo e Legislativo Federacs, obstar ou impedir
o elfeito das determinações desses poderes, que forem conforme á
Constituicãc e ás leis."

Sr. Presidente, é attribuição constitucional do Poder Executivo
fazer com que se publiquem as leis: « aquelle que obstar ou impedir,
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por qualquer modo, que as leis se tornem publicas», como quer a
Constituição e como é indispcnsavcl para que ellas funccionoin, in
cide sob a sanccão do art. U 1. Conseguintcmcnte o art. 4' do Titulo
Preliminar não fez mais do que esclarecer o juiz para que applique o
dispositivo do Codigo Penal.

O art. 5' soffreu apenas uma objeccão da parte do illustre relator.
S. Ex. acha Impossível que o Titulo Preliminar se refira aos actos
juridicos, já perfeitos, porque não ha duas classes de actos jurídicos,
uns perfeitos e outros imperfeitos, e, pensando assim, manda eliminar
um dos numeras do artigo em que se dá a definição do que é acto ju
ridico perfeito.

Eu penso, ao contrario, que ha actos perfeitos e imperfeitos, isto
é, que ha actos que estão completos e acabados, e actos para os quaes
ainda é necessarlo algum complemento. alguma causa que os ultime e
os faça creadores de relações [uridicas e são estes ultimas os actos juri
dicas Imperfeitos. Imagine-se, que é praticado um acto jurídico qual
quer, na vigencia de urna lei que exige certas e determinadas formali
dades, mas que a execução deste acto seja suspensa por algum tempo.

Neste meio tempo intervem uma lei nova alterando os disposiLivos
referentes á fórma do acto ,

Supponhamos que a lei nova é mais rigorosa, ou simplesmente,
que seja dlífercntc. O interessado, apoiado nas prescripções da lei
nova poderia talvez querer fugir ao cumprimento de seus deveres,
allegando que a lei nova considera aquelle acto irrito, illegal, nullo,
O Titulo Preliminar vem declarar que assim não é, que desse acto,
como já acabado, hão de ser deduzidas as suas naturaes consequcncias
e a obrigação que elle fez nascer ha de ser forçosamente cumprida.

Estes e outros casos que se podem figurai' mostram que é preciso
que nós digamos que a lei nova não póde prejudicar ao acto j uridico
que está consummado ,

Acho que esta disposição do art. 7° não merece as expressões, por
assim dizer, de menospreço qoe lhe consagra o parecer, quando in
terroga: « a que pessoas poderá ser applicavel sinão áquellas previstas
pela mesma lei; ou, por outra, áquellas pessoas que se acham nas
condições cstalecidas pela lei?",

O intuito deste artigo creio que não se patenteou inteiramente ao
espírito arguto do illustre relator do parecer

A disposição não se refere a toda e qualquer lei; trata espe
cialmente de uma certa e determinada categoria de leis; das que re
gulam o estado das pessoas.

Imaginemos diversos exemplos, que poderão elucidar melhor o
meu pensamento, e digo meu pensamento, porque esta disposição não
foi intercalada pela Commissão Revisora, nem se achava no projecto
anterior do Sr. Coelho Rodrigues,

Supponha-se que o projecto, agora em discussão, é convertido
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em lei e que os prodígos deixam de ser considerados incapazes; é
eliminada a curatoria, por motivo de prodigalidade. Desde o momento
em que o Codigo se tornar obrigatorio, os prodigos actualmente sob
curatela serão reconhecidos como capazes, e desprezada será toda a
intervenção de outra pessoa sobre a administração de seus bens.

Mas, assim não seria, ou só por effeito de interpretação talvez,
nós alcançariamos esse resultado, si tivessemos de applicar, em rigor,
O principio da não retroactividade das leis.

Nós dissemos que a lei não tem effeito retroactivo, Conseguin
temente, esses individuos que jaziam sob curatela, por effeito de
uma lei, talvez se pudesse julgar que mudariam de situação com a
lei nova, que, para não ter effeito retroactivo, respeitaria o estado de
cousas que encontrara ao ser publicada.

Foi para evitar duvidas a esse respeito que o art. 7' veiu de
clarar que as leis relativas ao estado da pessoa se applicam, desde o
momento em que se tornem obrigatorias, aos que se acham nas
condições por ellas estabelecidas.

Um outro exemplo.
Imagine-se que a idade nupcial, estabelecida pelo Codigo Civil,

é a proposta pelo projecto primitivo, isto é, 16 annos para as mu
lheres e 18 para os homens, e que um homem, maior de 16, porém,
meuor de 18 que, no momento em que o Codigo se toruasse obri
gatorio, já tivesse preparado tudo quanto a lei exige como formalidades
preliminares para o casamento. Apezar disso, apczar de allegar .mesmo
que os editaes estavam publicados, não se poderia casar, declara a
disposição do art. 7', porque foi essa pessoa alcançada pelo Codigo,
que a ella se applica immediatamente,

Essa pessoa, pelo Codigo, não teria capacidade nupcial, embora
a tivssse pela lei anterior e, por isso, não seria attendido quando
allegasse que, baseado na lei anterior, tinha dado aquelles passos
preparatórios, para a celebração legal de seu casamento.

Vé-se, pois, que não é uma disposição ociosa; é uma disposição
que vem garantir interesses, resolver direitos, essa que consagra o
art. 7'.

Diz o art. lOque as leis federaes são obrigatórias em todo o ter
ritorio brasileiro, nas suas águas territoriaes e no estrangeiro, até onde
se estender a sua extraterritorialidade, reconhecida pelo direito ou
pelas eonvenções internacionaes. '

Propõe o relator do parecer que este artigo seja deslocado de onde
está, para encabeçar o Titulo Preliminar.

Para que não pareça que no projecto se andaram accumulando
disposições, sem obediencia a uma' concatenação logica de idéas, vou
tentar explicar-me a este respeito.

O Titulo Preliminar, como já tive occasião de observar, apanhou
a lei no ultimo estadio de sua formação, no momento da sua publicação;
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depois deduziu a consequencia que immediatarnente resultava desta
publicação, que era a obrigatoriedade, declarou que a obrigatoriedade
abrangia a todos os individuos ausentes e presentes, presuppondo que
todos conheciam a lei publicada; mostrou, porém, que esta lei, ainda
considerada abstractamente, em si, nas suas disposições, no seu con
teúdo, não podia offender os direitos adquiridos, os actos juridicos per
feitos e a sentença passada em julgado; apresentou em seguida as
relações dessa lei nova com as leis anteriores e com as posteriores
que pudessem vir interpretai-a, revogal-a ou alterai-a em parte, e
sómente depois de haver encarado a lei em si, por todos esses as
pectos, é que entendeu ser chegado o momento opportuno de expol-a
como norma reguladora da conducta dos individuos, só então é que'
ella apparece, actuando no espaço, e somente nessa occasião é que se
torna conveniente determinar os limites politicos da soberania da lei.

E' preciso que nós primeiro determinemos que a lei existe, como
existe, para depois affirmarmos até onde se estendem, no espaço, os
seus effeitos.

Acode-me agora uma observação, na qual me vejo em desaccõrdo,
tanto com o illustre relator do parecer, quanto com o illustre Sr.
Dr. Andrade Figueira.

Ambos entendem que a lei brasileira obriga em território estran
geiro e, para isso, deve lá ser publicada, e eu acho que essa propo
sição não está em condições de ser acceita sem algum reparo, que não
nos é licito dizer assim com essa facilidade que, em um momento dado,
a lei brasileira começa a ser obrigatoria uos paizes estrangeiros.

O que acontece em direito internacional privado é que as leis
pessoaes acompanham o individuo, por onde quer que elle transite;
porém a lei brasileira, em rigor, não vae actuar sobre o território
estrangeiro.

A- lei pessoal, por isso mesmo que o é, attinge exclusivamente a
pessoa do subdito nacional, nenhuma outra influencia exercendo sobre
as outras pessoas que com elle habitem no territorio estrangeiro.

Por esta razão acho que se não deve consignar no art. i', como
propõe o douto relator, que a lei começa a ser obrigatória no estran
geiro, desde um momento dado. Parece que não é de bom effeito
affírmarmos nós que a lei brasileira começará a vigorar, na Inglaterra
ou na França, por exemplo, em tal ou tal dia; devemos apenas dizer
que os brasileiros que lá estiverem estão sujeitos á lei brasileira.

Tenho necessidade de abreviar as minhas observações, e passarei
ao art. i 4. A emenda a este artigo propõe que se condensem mate
rias differentes em uma só disposição.

Não me .posso conformar com a emenda, porque os assumptos de
que tratam as duas disposições que se pretende fundir são diversos,
e devem, por isto, por um preceito de lógica jnridica, apresentar-se
destacados.
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E' verdade que ha uma id6a que apparece em ambas as dispo
sições, mas, não sendo principal e sim accessoria, a idéa que vem
modificar a extensão da norma não deve ser uosso guia, não deve
ser o principio determinante da fusão projeciada ; e tanto isto é ver
dade, que a emenda teve necessidade de forçar os conceitos logicos
para reunir em uma mesma disposição idéas que se sentem mal por
se verem ajoujadas no mesmo posto.

Assim, diz a emenda:

."Não obstante as disposições dos artigos precedentes, em nenhum
'caso os actos, os direitos, as convenções particulares e as sentenças,
occorridos ou adquiridos no Brasil ou nos paizes estrangeiros, bem
como as leis destes uliimos, poderão derogar as leis prohibitivas, ou
quaesquer outras brasileiras concernentes á soberania nacional, ás
pessoas, á constituição da familia, aos bens, á ordem publica e aos
bons costumes. »

Estes epithetos com que o illustrado relator procurou harmonizar
idéas dilTerentes, idéas que difficilmente se podem reunir no mesmo
conceito, estão. a meu ver, indicando a impossibilidade em que nos
achamos de reunir as duas disposições em uma só.

Tenho concluído. (Muito bem.)

O Sr. Coelho Rodrigues diz que, devido á restricção
que muito bem foi imposta ao debate para obrigar a economizar o
tempo, será breve, tratará apenas dos pontos principaes.

Repugnam-Ibe as expressões - titulo preliminar e a que se lhe
segue: «Lodigo Civil»,

. O titulo de urna lei é parte della e o titulo preliminar não faz
parte do codigo, é um titulo á parte.

Chama-se lei de introducçüo, corno tem denominado a maioria
dos códigos que seguiram o Codigo Francez.

Pensa que se poderia s1Jpp rirnir parte do direito, mas não a
parte relativa ao direito internacional privado.

A parte do direito publico, na qual tem grande responsabilidade,
era uma necessidade de occasíao.

Odecreto do Governo Provisorio, de 12 de julho de 1890. foi a
base do seu trabalho e lambem da obra do SI'. Clovis. E' conservador
e conservou o que lhe parecia dever ser conservado. Foi o que deter
minou a introduccão da parte preliminar e a censura não tem razão.

Insiste na modificação do titulo por um outro que mostre que é
uma parte distincta do Codigo..

Não acha motivo para a emenda doart. 1', porque a lei, em regra,
é feita pelo Poder Legislativocom a sancção do Presidente da Republica,
mas pode haver lei sem sancção, o que não é lei sem promulgação.

Como a obrigatoriedade da lei tem prazo, não vê inconveniente
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em declaral-o, As mesmas razões o induzem a contrariar a censura
nesta parte.

Não vê igualmente motivo para a modificação do art. 2'; nem
todas as leis são regulamentadas pelo Poder Execut] vo, O orador ar
gumenta com a própria Constituição para provar o seu assorto .

. Tambem não apoia a emenda ao art . 3'. Lei póde haver que não
obriguo , Refere-se á necessidade de dar um prazo especial para a
obrigatoriedade do Codigo Civil; parece-lhe que o prazo minimo deve
ser de seis mezes.

As considerações que faz sobre o titulo preliminar justificam a
disposição do art. 4'. Póde parecer inutil, mas acha que não. Melhor
é prevenir que reprimir.

Parece que as expressões - actos juridicosjá perfeitos - em vez
de serem demais, são insufficientes, porque como está no projecto
não fica muito fóra de duvida o que srja direito adquirido.

Quanto aos actos jurídicos perfeitos, sabem todos que elles ficam
perfeitos pela assígnatura da oscríptura, mas, para produzir effeitos
contra terceiros, carecem transcripção.

Entre a escriptura e a inscripção pode vir uma lei que altere a
substancia da hypotheca ou a fórma da Inscripção,

Por isso justifica a expressão « actos juridicos perfeitos».
O art. 6' não deve ser suppresso. A lei é feita para o povo, para

'ser conhecida e, portanto, deve ser conservada; ao menos por isto,
Tres são os casos de interpretação: quando a lei é obscura, quando

é dubia e quando é omissa. Quando se trata de interpretar lei omissa,
pode-se considerar que a lei é nova; nos outros dous casos, não,
.porque não se pode separar o corpo de uma lei da outra.

Citam o exemplo da lei de 2 de setembro de 181,1, que foi inter
pretada pela lei de 24 de janeiro de 1890, como exemplo de inter
pretação do segundo caso; e a lei de 1892, interpretativa da Constituição
com relação ás accumulaçõcs dos cargos retribuidos, como exemplo
.do primeiro caso, O orador acceita o art. 6'. '

Não vê razão para que se supprima o art. 7'.
Apezar de não dar a esse artigo a intelligencia que lhe deu o

autor do projecto, julga-o acceitavel.
Quanto iL collocação do art. 10 deixa-a ao critério esclarecido da

Commíssão.
Adapta, em grande parte, as considerações adduxidas pelo Sr.

Clovis Bovilaqua com relação ao art. 14.
Não ha innovação no direíto ; apenas amplia-se o texto romano,

pondo-o de accõrdo com as necessidades actuaes, (Muito bemj muito
bem.)

o §r. Azevedo Ma"ques - Esperava que fosse brilhante,
'como foi, a defeza que o íllustre Sr. Clovis Bevilaqua viria fazer do
seu trabalho.
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Brilhantes tambem foram as considerações feitas pelo Sr. Coelho
Rodrigues, autor do projecto que inspirou a maior parte dos artigos do
titulo preliminar em discussão.

Sente não ter tempo para tornar em consideração todas as obser
vações de SS. EEx. e bem assim as que entendeu adduzir o illustrado
Sr. Andrado Figueira.

Fará a defesa do parecer em rapidas palavras.
Não póde concordar com a lição adduzida pelo Sr. Clovis Bevi

laqua para justificar a redundancia contida na phrase - lei promul
gada na [ôrma da Constituição.

Explicou S. Ex. que, além das leis a que se refere o Codigo,
existem ordens emanadas de quaesquer autoridades que podem estar
sujeitas a prazo differente daquelle que o artigo estabelece.

Pensa que o Codigo não deve legislar sínãoa respeito de leis
civis e que o intuito do art. l' é estabelecer o inicio da obrigato
riedade unicamente das leis civis.

Quanto menor fór o numero de palavras empregadas em uma
disposição de lei, melhor será a sua applicacao e mais facil a sua
interpretação.

Desde que o Codigo se refere tão sómente ás leis civis emanadas
do Poder Legislativo e não ás ordens a que alludiu o illustre autor
do projecto, torna-se supérflua a phrase que a emenda manda sup
primir.

Ha ainda uma consideração de muita importancia, e é que a
Constituição já determinou a característica da lei civil, que é a pro
mulgação.

Igualmente, para que dizer que a lei será obriqatoria't Bem
sabe que está phrase não está isolada, nem foi incluída como repe
tição de um axioma.

Mas O art. l' do projecto não cogita de affirmar a obrigatoriedade
da lei, sinão o inicio dessa obrigatoriedade, razão pela qual se oppóz
ao prazo.

Prazo é um lapso de tempo que tem inicio e fim, e o Codigo deve
fixar o momento, a occasião em que a lei se torna obrigatória. Assim
é de maior rigor technico juridico dizer que a lei começará a vigorar
em certo momento.

Julga que o art. 4' trata de materia de direito penal, crêa uma
figura de delicto já definido no art. 109 do Codigo Penal.

A brilhante explicação do autor do projecto, confessa-o com pezar,
não levou a convicção ao seu espirito ,

Continua por isso a pensar que a disposição contida neste artigo
cuja conveniencia, aliás, reconhece, é estranha á matéria do código
civil; ella deve constar de uma lei penal que terá de ser votada pelo
poder competente.

Não lhe pareceu feliz a expressão do art . D' - acto juridico já
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perfeito, que poderá gerar duvidas no espirito dos que não são ver
sados na sciencia.

Todo acto jurídico é perfeito, porque si não está acabado, não é
acto, é inicio de acto ,

A observação feita pelo illustre Sr. Coelho Rodrigues, também
não convenceu o orador.

Disse S. Ex. que a hypotheca é acto juridico imperfeito, em
quanto não fór feita a inscripção ,

Considera a hypotheca um acto jurídico e a inscripção outro
acto : um fica perfeito sem o outro. A inscripção não é condição
essencial da hypotheca..

O art. 7' precisa ser modificado, não só porque o seu intuito
não é facilmente comprehendido, como porque poderá trazer conse
quencias graves.

E' uma medida de prudcncia retiral-o do titulo preliminar, para
incluil-o na parte que lhe é propria, uma vez, como explicou o illustre
autor do projecto, que o seu intuito é evitar a retroactividade ,

Não faz grande questão da collocação do art. 10; deixou bem claro
no parecer a razão por que propunha que este artigo passasse a ser o
primeiro do Codigo.

O ponto importante deste artigo é o que se refere á vigencia da
lei brasileira, no estrangeiro.

Em these, a lei brasileira é obrigatoria no estrangeiro, assim
como a lei estrangeira obriga no Brasil.

E' evidente que o brasileiro que estiver em França, ou outro
qualquer paiz, conhecerá a lei brasileira muito mais tarde do que
outro que esteja no paiz, dahi a necessidade de ser determinado no
Codigo o inicio da obrigatoriedade.

Na emenda ao art. 14 o orador enfeixou todas as idéas do autor
do projecto, contidas nos arts. 14, 15 e 34 A, preferindo o criterio do
Codigo Italiano.

Ligeiramente, tem assim procurado justificar as emendas que
apresentou. (Muito bem .]

Veem á Mesa e são lidas as seguintes emendas:

« A inscripção do « Titulo Preliminar» substitua-se por « Lei Pre-
liminar». - A. Coelho Bodriçues. Alencar Guimarães. - Arthu»
Lemos. - Seabra, »

« Ao art. 1'. Em vez das palavras - publicada na folha official
- diga-se: officialmente publicada. - Sylvio Bomero .»

« Ao art. 5.' Em vez das palavras - já perfeitos - diga-se:
consummados. - Sylvio Bomero .»

« Ao § 2' do art. 5.' Em vez das palavras - juridicoperfeito 
diga-se: consummado, - Sylvio Bomero,»
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o Sr. Presidente - Estando adiantada a hora, fica adiada
a discussão. A ordem do dia para amanhã é a mesma:

Discussão do parecer do Sr. Azevedo Marques sobre o « Titulo
Preliminar", arts. 1 a 41 e Parte Geral, arts. 1 a 96.

Termina a reunião ás 5 horas e 45 minutos da tarde.

ARTS. 1 A 14 DO TITULO PRELIMINAR

6a reunião em 2 de outubro de 1901

(PRESIDENCIA DO SR. SEABRA)

Comparecem os Srs. Seabra, Francisco Tolentino, Sá Peixoto,
Arthur Lemos, Luiz Domingues, Frederico Borges, Tavares de Lyra,
Teixeira de Sá, Sylvio Homero, Oliveira Figueiredo, Sá Freire, Aze
vedo Marques, Alfredo Pinto, Alencar Guimarães, Rivadavia Corrêa,
Rermenegildo de Moraes e Benedicto de Souza (17).

Deixam de comparecer: com causa participada, o Sr. Anizio de
Abreu; e sem causa participada, os Srs , Araujo Góes, Camillo de Rol
landa e Monjardim (4).

Dos convidados pela Commissão, comparecem os Srs , Clovis Bevi
Iaqua, Coelho Rodrigues, Coelho e Campos, M. F. Correia, Carlos Per
digão, Bandeira de Mello e Andrade Figueira.

E' lida, posta em discussão e approvada a acta da reunião anterior,
depois de declaração do Sr. Sylvio Homero, corrigindo engano seu em
uma das emendas que apresentou: no § 2', do art. 5', pretende sub
stituir apenas a palavra « perfeito" por « consummados » e não as pa
avras « jurídico perfeito" por « consurnmados »,

O Sr. Presidente - Communico que o Sr. Dr. Nina Ro
drigues, distincto lente da Escola de Medicina da Bahia, oífcrccou á
Commissão um exemplar da sua monographia intitulada, O alienado, e
que, em nome da Comrnissão, agradeci a offerta ,

O Sr. I-Ierllleneg;Hdo de Moraes pede a palavra para
submetter á consideração da Cornmissão uma proposta.

Sendo as sessões da Camara demasiado prolongadas, além de fati
gantes, tiram quasi que completamente o tempo necessário ao estudo
das mais sérias questões de que é necessário tratar no seio da Com
missão; e, nestas condições, propõe que seja modificado o Regimento,
no sentido de só haver sessões da Cornmissão nas segundas, quartas e
sextas, ficando, entretanto, o Sr. Presidente autorizado a convocar para
os outros dias sessões extraordinarias, sempre que tive!' de votar ma
teria cuja discussão tenha sido encerrada. (Muito bem; muito bem.)

O 8r. Presidente - Si não ha quem faça observações
sobre a proposta, vou dal-a por approvada ,

Está approvada.
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ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do parecer do Sr. Azevedo Marques:
Titulo Preliminar - arts. 1 a 41 e Parte Geral, arts. 1 a 96.

O e-a- Presidente - Continúa a discussão até o art , 14 do
«Titulo prelirninar , ))

Tem a palavra o Sr. conselheiro M. F. Correia,

O §lI'. M. F. Correia - Senhores, em uma das muitas con
ferencias minhas, que correm impressas, lé-se : "OS brasileiros sa
bemos que, para O serviço da Pátria, o cidadão só perece quando a luz
se lhe apaga nos olhos." .

Convidado para, em tão illustrada companhia, tomar parte em
importante trabalho, de interesse maximo para toda a Nação, acudi
pressuroso.

Como não fazel-o, si se trata de decretar o Codigo Civil para o
Brasil, a minha; como a vossa Patria, Patria para mim insnbstituivel ?
Ao seu serviço não posso negar o meu concurso tanto mais quanto
senti que me faltava compet.encia para, no tempo em que tive a honra
de representar a Nação, apresentar o trabalho exigido pela nossa
primeira Constituicão, que dizia: « organlzar-se-ha, quanto antes, um
Codigo Civil fundado nas sólidas bases da justiça e da equidade .»

Sou inteiramente adepto da promulgação do Codigo Civil. Para
mim está demorada esta providencia, pois que, trasladada da Consti
tuição do Brasil para a de Portugal a disposição a que me referi, Por
tugal já possue o Codigo Civil, e nós lutamos ainda para consoguil-o,

Entro na matéria sujeita á nossa apreciação com o sentimento que
inspira áquelles que, não dominados pela inveja, sabem tributar o
louvor que merecem os que realizam competentemente trabalhos de
vulto, que não lhes é dado realizar.

Não é, pois, para trazer luz ao assumpto, sinão para demonstrar
a minha deferencia para com os ilIustres membros da Commissão e o
meu empenho para que o Brasil possua um magnifico Codigo Civil, re
velador de adeantada civilísncão, que aqui vim e que ouso tomar por
algum tempo a vossa aucnção .

O SR. PRESIDENTE - A Commissilo agradece a V. Ex. a honra
de comparecer.

O SR. M. F. CORREIA - A primeira parte da matéria em dís
cussão sllggere-me a observação de que a lei sobre a maneira de
promulgaçilo das leis deve ser geral, comprehensiva de todos os casos,
e não especial ao Codigo.

Mal andaríamos si até o presente não a possuíssemos. O que, a
meu ver, ha que resolver neste particular, é quando o Codigo deve
entrar em execução, si de accórdo com os preceitos a que estão su-
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jeitas todas as outras leis ou por força de disposição especial, como
me parece.

O Codigo não póde ser executado no limitado praso de tres dias
que o projecto concede para esta Capital, nem no que marca para as
capitaes e municipios de toda a União.

Para ver a difficuldade do caso, basta que o illustre relator,
quando se referiu á execução no estrangeiro, se achou embaraçado
para estabelecer as mesmas distincções, limitando-se a dizer que co
meçaria no dia seguinte ao da chegada do primeiro correio.

O que se me afigura melhor é fixar um dia certo, não muito
próximo, para que o Codigo comece a ser executado aqui, ou fora, na
parte appllcavel a território estrangeiro.

Merecem a maior consideração os artigos referentes ao direito in
ternacional privado.

Esta parte é, como bem pondera o Dr, Azevedo Marques,
difficil, e poderemos dizer sujeita, si houver algum desacerto, a
arrastar-nos, como direi ? á humilhação, em presença de nações mais
poderosas.

Cumpre não esquecer que, para evitar calamidade maior, tivemos
de celebrar certas convenções consulares, que não podem deixar de
estar ainda na memoria entristecida dos brasileiros, revestindo os
consules de funcções judiciaes.

Coube-me a honra de denunciar no Governo todas essas con
venções, contra as quaes sempre me havia pronunciado no Parla
mento.

Talvez, neste ponto bastasse affirmar a execução da legislação bra
sileira, salvo o caso de ajuste internacional, que o Congresso de certo
só approvaria si em nada ferisse o sentimento nacional.

Temos a este respeito um decreto referendado pelo visconde de
Uruguay, creio que de 8 de novembro de 1851, em que o assumpto
está, em meu conceito, resolvido de modo satisfactorio e honroso para
o Brasil.

Com estas observações tenho implicitamente me pronunciado
a respeito de varios artigos, que entendo mais proprios de lei
especial.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. formulará emendas nesse sentido.
O SR. M. F. CORREIA - Já me referi ao curto prazo para

a execução do Codigo, que contém mais de dous mil artigos.
UMA voz - Existe emenda marcando o prazo de seis mezes,
O SR. M. F. CORREIA - A' vista disso, V. Ex., Sr. Presidente,

dispensar-me-há de apresentar emenda. •
Ouvi honrem o Sr. Dr, Clovis Bevilaqua, tão competente,

e a quem dirijo tambem os meus cumprimentos, louvar o trabalho do
relator daCommissão da Camara dos Deputados, o Sr. Dr, Azevedo
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Marques, e por minha parte, até onde póde chegar a minha compe
tsncia, não tenho sinão que subscrever esse elogio.

OSR. AZEVEDO MARQUES - Muito agradecido.
O SR. liI. F. CORREIA - Tratando-se das formalidades do casa-

mento em paíz estrangeiro ...
OSR. PRESIDENTE - V. Ex. permitte uma pequena observação?
OSR. M. F. CORREIA - Certamente.
O SR. PRESIDENTE - A discussão vae somente até o art. 14"

e V. Ex. agora se refere ao art. 22, que trata de casamento cele
brado em paizes estrangeiros.

Eu pediria a V. Ex. que interrompesse as suas considerações
nesse ponto, reservando-se para a occasião em que se tratar deste
assumpto .

O SR. M. F. CORREIA - Heserva-me-hei então para occasião
opportuna.

A emenda ao art. l' termina com estas palavras: « O Governo
Federal providenciará sobro a publicação .»

Noto a latitude destas palavras.
O que significa e no que importa a obrigação de providenciar

o Governo Federal sobre a publicação do Codigo, particularmente no
estrangeiro? Significa que mandará publicar no estrangeiro o Codigo
que fór votado?

Parece que não é isso que se pretende; o que seria, alem de
dispendioso, exigir para a sua execução prazo muito maior, que
o da emenda que mais o alonga.

A emenda ao art. 2' diz: Quando a execução da lei depender de
regulamento, o começo de sua obrigatoriedade só terá logar depois de
feita a publicação do regulamento.

Si não estou em erro, ha, em nossa legislação, disposição que
restringe a dous annos o prazo concedido ao Governo para expedir
regulamentos, em virtude de lei. Neste caso, passado o prazo, caduca
o direito de expedir o regulamento.

Parece-me, Sr. Presidente, que a hypothese deve ser acautelada
como melhor fór, em caso de natureza tão especial.

Concordo com a suppressão, que o Sr. Azevedo Marques propõe,
do art. 7' assim concebido:

As leis relativas ao estado das pessoas applicam-se, desde que se
tornam obrigatorias, aos- que se acham nas condições por ellas
estabelecidas.

Com effeito, tal artigo nada adeanta ,
O Sr. Dr Azevedo Marques, apreciando o art. 10, disse que

o que nelle se dispõe deverá ser collocado como primeiro artigo, pas
sando o actual art. l' a ter o numero 2.
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Em meu pensar, podem ambos ser fundidos em um.
O art. 13 dispõe que, nos casos omissos, se applicam as dispo

sições reguladoras dos casos analogos e, na falta destas, os principias
geraes de direito.

Parece-me supcrfcctação incluir no Codigo esta regra geral de
herrncneurica ,

Sr. Presidente, si tomei um pouco de tempo á illustrada Com
missão, foi no desejo, que manifestei ao principiar, de demonstrar toda
a minha deferencia para com ella, havendo já confessado que só
me anima o proposito de ajudai-a no pouco que estiver ao meu al
cance.

Os Srs. membros de Commissões acceitem esta declaração, que,
demais demonstra que para o serviço do Brasil, podem contar com
migo. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - A Commissão agradece a V. Ex.
Eu pedida a V. Ex que formulasse as suas emendas, desde que

se referiu á necessidade da suppressão de diversos artigos,
O SR. M, F. CORREIA - Vou satisfazer a V. Ex.
O Sr. Bandeira de Mello será breve, mesmo porque

estas discussões não devem ser academicas.
Vem apresentar uma sub-emenda á emenda do art. 3' e uma

emenda suppressíva do art. 8'.
O projecto diz - actos juridicos já perfeitos- e a emenda manda

accrcsccntar - e consummadoe.>- A sub-emenda que apresenta
substituo consummados por acabados, que lhe parece mais conforme
com a technica juridica , .

R"spondendo a um aparte, diz que no casamento O acto póde
estar já perfeito e acabado, sem estar consummado, o que algumas
vezes não é. Os dous adjectívos exprimem, pois, causa muito di
versa.

A emenda suppressiva refere-se ao art. 8', que diz que uma lei
só pôde ser derogada e revogada paI' outra lei.

Este artigo póde trazer questões de doutrina. Um interpretador,
çomo os ingleses que se apegam á lettra da lei, á sua mat.erialidade,
poderia dar lagar a serias ditllculdades, porque muitos outros inter
pretadores diriam que os usos e costumes tambom pódem revogar
as leis, que, aliás, já conteem uma disposição - revogam-se as dispo
sições em contrario - quasi identica á disposição do Codigo. E', pois,
um artigo que se presta a ambiguidades, e nenhum incon veniente
haverá com ser supprimido.

No mais, está de pleno accôrdo com o relator do parecer.
(Muito bem.)

o Sr. Julio Santos felicita ao Sr. Presidente da Com
missão do Codigo Civil e a esta, pelo modo brilhante por que iniciou
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os seus trabalhos, conseguindo aggremiar em torno de si, com\Se~,'<":';"j..c'i/c- \" /
auxiliares, tudo quanto possue o Brasil de mais íllustre nas suas_\~&L Io' C,·~/
juridicas, e aproveita-se da occasião para render preito de admiraçao""'~ "'/
e respeito ao illustre autor do projecto do Codigo Civil,

Tendo acceitado o plano geral de distribuição das matérias do
Codigo Civil, limitou-se a apresentar duas emendas aos primeiros
14 artigos,

A primeira é substitutiva dos arts. 1', 2', 3' e 4', que tratam da
obrigatoriedade das leis e sua publicação, Entende que a materia
é de direito publico e impertinente, mesmo em um titulo preliminar,
porque este só deve conter matéria que se ligue proximamente ao
codigo e ás suas disposições, e não formular preceitos que respeitem
a todas as leis, Acha, entretanto, que a doutrina dos arts. 10 , 2' e 3'
do projecto ê verdadeira, pois lei sanccionada, promulgada e publicada
São cousas differentes , A emenda é a seguinte:

« Art . 1', O presente codigo entrará em vigor em toda a Repu
blica, seis mezes depois de sua promulgação» e não - publicação,
como está na emenda,

A 2° parte da emenda providencia sobre a publicação, que deve
ser feita pelo Governo,

A segunda emenda é ao art , 1O, Esse artigo diz que as leis são
obrigatorias em todo o território brasileiro, nas suas aquas ter
riioriaes 1 etc.

A emenda constitue um addendo, definindo o que são as aguas
territoriaes e diz:

« Nas aguas territoriaes da União se comprehende uma faixa-o
de 15 kilometros de mar, a contar do ponto das altas marés ,»

A vantagem dessa disposição ou determinação é clara, pois não
sendo assim ficaria indeterminado o território maritimo em que se dá
a obrigatoriedade,

Aproveita a occasião para dizer que discorda do seu illustre
mestre Sr. conselheiro Bandeira de Mello, sobre o modo por que con
sidera O art. 8' do projecto, que S, Ex, julga poder ser supprimido.

Muito pelo contrario, entende necessario esse artigo, sabiamente
inscripto, para que se firme a doutrina de que só o Poder Legislativo
póde invalidar as leis.

Esse artigo virá significar que o Corpo Legislativo não entende
ser da competencia do Poder Judiciario a derogação das leis, nem
mesmo em relação ao caso julgado.

E' convicção que sempre teve de que tal competencia, que se tem
arrogado o Poder Judiciario, não lhe é dada pela Constituição e que
por isso não póde subsistir.

Limita-se a estas observações e entrega á Commissão os destinos
de suas emendas. (Muito bem; muito bem,)

C.C-Vol.III s
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Veem á Mesa e são lidas as seguintes

EJtlENDAS

"Sub-emenda á emenda substitutiva aos arts. 1° a 4° do Titulo
Preliminar: - Ao art. 1°, in-fine, em vez de ,< publicação», diga-se
«promulgação» .

Sala das Commissões, 2 de outubro de 1901.-Julio Santos.
F. Tolentino.

Supprima-se o paragrapho unico do art. 9°.-Clovis Beoilaqua.
- S. Bomero.

Supprirna-se o art. 13. Redijam-se em um só os arts. 1° e 10.-
M. F. Correia.- F. Tolentino.

"Ao art. 1° : Redija-se assim: A lei civil, se não fixar outro
momento, será obrigatoria: nas capitaes, tres dias depois de ofllcial
mente nellas publicada; nos municípios e no estrangeiro, em relação
a brasileiros ahi residentes, quando se tratar de lei pessoal, 40 dias
depois da alludida publicação. - Arthur Lemos .»

« Supprima-se a alinea do art 1°.-0 Governo Federal, etc.
Teixeira de Sá. - Frederico Borges.- Benedicto de Souza .»

Ao art. 5° - Sub-emenda: accrescente-se a "perfeitos» as pa
lavras" e acabados».- Bandeira de Mello.- Tavares de Lura,»

Ao art. 8°-Supprima-se.-Bandeira de Mello.- Tavares de
Lyra.

O §r. Cito-e-te Beviiaqua-Seria impertinenciada minha
parte insistir sobre as ponderações já feitas hontern, em relação ás di
versas emendas apresentadas e brilhantemente sustentadas pelo Exm.
81'. Dr , Azevedo Marques.

O SR. PRESIDENTE - Observo a V. Ex. que as emendas de hoje
estão em discussão.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Agradeço a observação de V. Ex.
Acabamos de ouvir a palavra autorizada de trcs oradores: O Exmo.

Sr. Dr. Correia, o meu digno mestre o Sr. Dr. Bandeira de Mello e o
illustre Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Julio Santos.

Mas as observações por elles apresentadas, creio eu que serão mais
cabalmente respondidas pelo ilIustre relator, e cu, apenas, apresentarei
umas observações muito geraes a respeito.

Parece-me que o Exmo. Sr. Dr, Correia laborá em um equivoco
que, aliás, já hontem foi desfeito aqui.

O Titulo Preliminar, como o denominou a Commissão Revisora,
não é uma parte integrantedo Codigo: é uma lei em separado, que vae
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acompanhar o Codigo, para providenciar sobre as necessidades occur
rentes á sua publicação.

Podiamos nós dispensar perfeitamente este Titulo Preliminar, si
os principios ahi expostos já estivessem definitivamente assentados
entre nós.

Sendo assim, parece-me que todas as considerações por elle addu
zidas são improcedentes, porque partem de um falso supposto,

Quanto ao que affirmou o ExmoSr. Dr. Bandeira de Mello, de quem
guardo as mais sympathicas recordações dos tempos academicos, creio
que é igualmente improcedente, porque, si ha disposição salutar no Ti
tulo Preliminar, é esta que S. Ex. impugnou.

Trata ella justamente de evitar as interpretações cavilosas ; trata
de evitar que se procure, allegando desuso, declarar que a lei se atro
phiou em alguns dos seus elementos; e não era descabido que entre
nós se estabelecesse urna disposição nesse sentido, quando sabemos que
havia, na [urisprudencia patria, um dissídio a respeito, sustentando
alguns autores que o desuso podia revogar a lei (e se apoiavam na
chamada lei da boa razão, de 18 de agosto de 1769) pensando outros
que assim não era (e se apoiavam no aicará de 4 de julho de 1789).

Era, pois, indispensavel que, ao se promulgar o Codigo Civil Bra
sileiro, viesse o legislador e solvesse definitivamente a questão.

Em referencia ao que disse o illustre Deputado pelo Rio de Janeiro,
o Sr. Dr. Julio Santos, direi simplesmente, quanto ao art. I', além
do que já affirmei em relação ás considerações do Sr. DI'. Correia: esse
artigo podia ser eliminado, não ha duvida, sem grave inconveniente,
mas não me parece licito contestar que haja vantagem em declarar
mos - quando a lei começa a ser obrigatoria; e cumpre insistir, a dis
posição do art. 1o Titulo Preliminar, não se refere particularmente ao
Codigo: essa disposição é geral e refere-se a todas ás leis que fOI'Bm
apparecendo depois da publicação do Codigo.

Si o prazo (e vae aqui tambem a resposta ao Exrno, Sr. Ilr. Correia)
si o prazo estabelecido no art. l' parece diminuto, tratando-se de uma
lei de tanta magnitude, como é um Codigo Civil, é fácil obviar Oin
conveniente, e creio que é este mesmo Ointuito de todos, por meio de
lei especial, promulgado o Codigo, na qual se determine o prazo de
seis mezes ou um anno, para depois delle entrar o Codigo em vigor.

Em vista disto, parece-me que as suas considerações perdem um
pouco da força que a principio pareciam ter.

Em parte, estamos de accordo, porque com elle penso que uma lei
destas não póde absolutamente entrar de chofre em execução: é pre
ciso que seja estudada, examinada, conhecida por todos.

E, para concluir essas observações, direi que não sei si o legislador
patrio teve açodamento em possuir um codígo, Acho que deve ter
grande interesse; mas, si tivesse açodamento, não estaria este noprazo
marcado ou no prazo a marcar para a obrigatoriedade da lei.
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o açodamento que se poderia censurar seria simplesmente o que
nos impedisse de possuirmos uma lei convenientemente preparada,
porque esta é que é a tarefa grande, difficil - a do preparo do Co
digo, que, si não deve ser precipitada, tambem não deve ser retardada.

Depoisdessas ligeirissimas considerações, seja-me permittido voltar
os olhos sobre alguns dos pontos já observados honrem, e, si me fór con-'
cedido, apresentar mais algumas consideraçoes sobre mataria ainda não
propriamente discutida.

Em relação ao art. 2' do Titulo Preliminar, o illustrado relator
do parecer em discussão apresentou uma emenda, determinando o mo
mento em que a lei brasileira se tornava obrigatoria no estrangeiro.

E' o art , 2', na ordem estabelecida pelo relator. Diz a emenda:

« Quando a lei não fixar outra occasíão, a sua obriga
toriedade começará... e nos paizes estrangeiros, no dia se
guinte ao da chegada do primeiro correio expedido da Capital
Federal, depois de nesta publicada. »

51'. Presidente, as leis são emanações da soberania, necessaria
mente limitada, territorialmente limitada. E' dentro dos limites do ter
ritorio, base physica do Estado, que se pode exercer a soberania da
Nação. O territorio da Nação, a sua base physica, se compõe da região
sobre a qual está assentada a Nação, dos mares territoriaes, dos navios
nacionaes em alto mar, dos navios surtos nos portos nacionaes, dos
vasos nacionaes de guerra onde quor que se achem. Além destas raias,
a Nação encontra outras soberanias juridicamente iguaes, e não po
derá absolutamente fazer sentir além das fronteiras dessa soberania as
suas ordens, sem que os poderes competentes façam que se abram as
fronteiras e com a penetração dos nacíonaes vá O influxo das leis brasi
leiras.

As nações, porém, não vivem isoladas; a expansão do commercio,
das artes, das industrias, das sciencias, faz que, dia a dia, se estreitem
mais as relações entre os povos cultos, e os indivíduos, tangidos por
motivos de ordens diversas, transpondo as fronteiras da sua propria
nação, vão buscar meios de vida, modos de cultura, satisfação de mil
necessidades em paizes estranhos. E', pois, de necessidade para os
Estados acompanharem seus subditos, por essas peregrinações, com a
sua protecçao e com a autoridade de suas leis; e como este interesse é
commum a todas as nações, acontece que todas' fazem entre si reci
procas concessões. E' nisto que consiste a extraterritorialidade das leis
de ordem privada - nesta concessão reciproca que entre si fazem as
nações; e si, para que o brasileiro leve, atravez dos outros paizes, a in
fluencia da lei pátria, é necessaria, em geral, a concessão das sobe
ranias estranhas, é peccar contra a cortezia, quando não injuridico,
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affirmar que nessas nações, por autoridade brasileira, as leis brasi
leiras se tornarão obrigatorias.

O SR. COELHO RODRIGUES - Além de indelicado, é injuridico.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Depois, Sr. Presidente, ha duas ordens

de leis - ha leis pessoaes e ha leis territoriaes , Chamam-se pes
soaes as leis que se referem ao individuo e que teem por fim, preci
puamente, a garantia e protecção das pessoas em todos os casos occur
rentes; a outra ordem de leis é a daquellas que não se dirigem directa
ou immediatamente aos individuas, mas sim, tratam da collectividade,
procurando cercar das necessarias garantias os principias sobre os quaes
assenta a coexistencia humana por meio de organizações politicas.

Estas leis são geralmente denominadas de ordem publica; appli
cam-se exclusivamente ao territorio da soberania que as promulgou;
não se projectam fóra, mas applicam-se a todos, nacionaes e estran-
geiros. . "

As leis pessoaes, ao contrario, visam directamente os nacionaes,
acompanhando-os mesmo em suas peregrinações pelo estran(íeiro.

Si é assim, parece que a expressão usada pelo relator viria trazer
a confusão, a perturbação nos principias.

Ainda mais, Sr. Presidente, convém considerar que as leis no
mundo antigo eram preponderantemente territoriaes, ao passo que no
mundo moderno tendem a se tornar dia a dia mais pessoaes. Em vez
de ser o progresso marchar para a territorialidade exclusivamente das
leis, é o progresso marchar para a sua pessoalidade, porque o Estado,
embora adstricto a um territorio, é um complexo de pessoas que não
podem estar mais, como servos da gleba, adstrictas a um territorio unico.

E, sendo assim, ainda vejo uma razão contra a innovação intro
duzida pelo íllustre relator.

Parece-me que essas ponderações são de ordem a calar no espírito
culto da illustrada Commissão, que me está ouvindo, e a fazer com
que seja eliminada essa emenda additiva, apresentada pelo sympathico
Sr. Dr , Azevedo Marques.

Uma outra emenda, Sr. Presidente, sobre a qual desejava exter
nar-me um pouco, é aquella em que se faz a juncção de diversos ar
tigos, os de ns. 14 e 15 e parte do 34.

Eu cornprehendo o intuito do illustrado relator. A preoccupação
de S. Ex. é mais de ordem esthetica do que de ordem jurídica, e neste
ponto dou-lhe razão.

Acho que devemos nos esforçar para termos, tanto quanto pos
sivel, um Código expurgado de defeitos; parece-me, entretanto, que,
tal como está, a emenda não é estheticamente superior ao artigo emen
dado.

Acceitando o seu pensamento, eu eliminaria da emenda certas
palavras que me parece prejudicarem a apreciação do dispositivo, sem
darem maior nitidez á. idéa ,
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Inspirando-se no art. 12 das disposições preliminares do Codigo
I taliano, começa S. Ex. dizendo:

« NãO obstante as disposiçõesdos artigos precedentes, em
nenhum caso os actos, os direitos, as convenções particulares
e as sentenças, occorridos ou adquiridos no Brasil ou nos pai
zes estrangeiros, bem como as leis destes ultimos, poderão
derogar as leis prohibitivas ou quaesqucr outras brasileiras,
concernentes á soberania nacional, ás pessoas, á constituição
da família, aos bens, á ordem publica e aos bons costumes. »

Creio que obteriamos o mesmo resultado si elimmassemos as pa
lavras - acto - eosadjectivos - occorrídos ou adquiridos no Brasil
e - bem como as leis destes ultimos - e a expressão prohibitioa
como epitheto de lei. As outras suppressões são simplesmente de
ordem redaccional ; esta ultima acarreta um pouco de doutrina jurídica.

Sei que, desde os romanos, ha a celebre divisão das leis em impe
rativas, prohibitivas, permissivas e punitivas; mas, sei tambem que
a critica já sentenciou de modo definitivo que o critério desta divisão
não era digno de acatamento e que servia ella apenas para uma certa
orientação em dados casos.

Como pondera Rousset, na sua Sciencia Nova das Leis, todas as
leis são prohibitivas, e todas as leis são imperativas; desde que a lei
é uma ordem emanada do poder competente, ordem que a todos
obriga, parece claro que todas as leis são em regra imperativas.

Na sociedade podemos distinguir duas categorias de homens, sob
o ponto de vista juridico : os funccionarios publicos e os parti
culares.

Quando a lei se dirige ao funccionario publico, é necessariamente
imperativa; quando a lei se dirige aos particulares, é quasi sempre
facultativa. E, sendo assim, vê-se que o critério romano é fugidio.
Uma lei que, sob uma relação, nós poderemos considerar imperativa,
será considerada, sob outro aspecto, uma lei prohibitiva ,

Creio que devemos evitar mais este elemento do confusão em
nossa lei. Além desta observação, sem duvida deficiente, que acabo
de fazer, desejava dizer alguma causa sobre um dos artigos em dis
cussão, em que ha um accrescimo da illustrada Commissão Revi
sora.

Refiro-me ao art. 9', paragrapho unico ,
A Commissão (inspirando-se no Codigo Italiano, disposições pre

liminares, art. 5°) additou a este artigo o seguinte:

« Tambem se considerara revogada a lei anterior
quando a posterior regular por completo a mesma ma
teria» .



- 39-

Esta determinação não é mais que uma dispensável repetição do
inicio do art. 9', onde se diz que a lei posterior revoga a anterior em
tudo que lhe fôr contrario.

Creio que o pensamento dos revisores foi dizer que, quando uma
lei nova regula por completo uma matéria, se entende que estarão re
vogadas todas as disposições que existem esparsas na legislação, a re-
speito do assum pto, '

Só assim se comprehende o accrescimo, porque de outro modo
teremos uma simples repetição do começo do artigo.

A lei posterior revoga a anterior, em tudo que lhe fór contrario;
tambem revogará a anterior quando a posterior regular por completo
a mesma materia ,

O SR. COELHO RODRIGUES - Este Codigo acabará com as Ordena
ções e com todas as extravagancías de Portugal.

O Sa , ANDRADE FIGUEIRA - E nossas tambem .

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Sendo assim que se deve interpretar
o paragrapho unico, parece-me que será necessario dizer a cousa por
outro modo. Eu diria, por exemplo: quando a lei posterior regular
por completo a materia da anterior, considerar-se-hão revogadas todas
as disposições de leis anteriores, que a ella se referirem.

Este systema tem uma vantagem - facilitar o conhecimento das
leis; mas, não sei si as vantagens trazidas serão taes que compensem
as desvantagens que hão de occorrer forçosamente.

As leis de um paiz formam um vasto e harmonioso systema que
se desenvolve naturalmente, por desdobramento logico, por expansão
da propria força, que não é mais do que a repercussão da vitalidade do
organismo social.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Y. Ex. está dissertando contra a
codificação.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Este pensamento foi traduzido pelos
romanos, quando disseram: - non est nooum ut priores leçes ad
posteriorestrahantur, querendo significar que as leis antigas e as leis
novas fazem um todo harmonico, para dellas se tirarem as divisões
necessarias , para se proverem as necessidades occurrentes ,

Os modernos traduziram este principio, transportando para o di
reito a noção do organismo.

Si não eliminarmos o paragrapho uníco, teremos uma ruptura
nas partes integrantes deste vasto e harmonioso systema das leis, ím
pediremos a formação deste organismo jurídico.

E', pois, em attenção á necessidade que temos de possuir uma
concepção completa, exacta, harmonica, de todo o direito nacional, que
peço a supprossão do paragrapho uníco do art. 9',

SI'. Presidente, nada mais tenho que dizer.



- 40-

o Sr. Azevedo Marques diz que, por melhor que seja
a memoría, seria ímpossivel a qualquer homem responder por com
pleto a todas as considerações dos diversos oradores que teem analy
sado o parecer. Pede, pois, desculpa da insufficienciada resposta. Vae
ser breve e pratico.

O Sr. conselheiro Correia, em sua brilhante exposição, emittiu
!limagrande verdade, dizendo que já era tarde para se fazer o Codigo
'Civil. E' por isso mesmo que se devem deixar de parte as questões
-de pequeno valor, de opinião e de fórma, afim de levar a cabo a
'(ib""" .

Não concorda com a idéa de enfeixar os arts. 10 e 10. Si não é
proprio de um codigo tratar da publicação e obrigatoriedade das leis,
não ha razão para eliminar estes assumptos do seu texto.

Respondendo ao Sr. Bandeira de Mello, diz que estudou expres
samente o assumpto debatido de ser preciso dizer- actos juridicos já
perfeitos - o que dá a idéa de que os ha imperfeitos, e chegou ao re
sultado de não conhecer nenhum em tal caso, para exemplo.

Respondendo a um aparte, diz que a inscripção não é parte inte
grante da hypotheca.

De preferencia, dá o seu voto á emenda do Sr. Sylvio Homero, que
manda accrescentar áquellas palavras - e consummados - e não á
sub-emenda do Sr. Bandeira de Mello, que é uma redundancia .

Não concorda com as emendas do Sr. Julio Santos, com excepção
da primeira parte da que manda supprimir os arts. 10

, 20
, 30 e 40

•

Não a aceeita, porém, como suppressiva destes artigos, mas como
additiva, constituindo um novo artigo das disposições transitórias do
Codigo, ou sendo collocada onde melhor convier.

Diz o orador que o Sr. Clovis Bevilaqua começou analysando o
art. 10 do projecto, que pela emenda do orador deveria ser o pri
meiro, e sua critica versou sobre a ultima parte.

Como these, nada mais verdadeiro; mas éS. Ex. mesmo quem
lhe dá razão com a emenda proposta ao art. lOdo projecto revisto, na
qual se dispõe que as leis federaes são obrigatorias no estrangeiro,
sem 2J. restricção necessária, que é a regra de direito criminal.

O orador, no exame que fez, procurou antes de tudo ser pratico
e foi por isto que propoz o prazo para a obrigatoriedade da lei no es
trangeiro. E' o dispositivo do art. 34 sobre obrigações contrahidas no
estrangeiro, que responde á objecção do autor do projecto , Asleis
que regem as obrigações não são leis pessoaes.

Foi deante da consideração dos contractos celebrados no estran
geiro, para serem exequiveis no Brasil, que o orador propoz sua
emenda, porque lhe parece que nestes casos é necessário que os con
tractantes conheçam qual a sua lei reguladora.

Póde estar em erro e não terá duvida em propór á Commissão
que acompanhe o autor do projecto ,
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Com relação ao art , 14, a preoccupação do orador não foi antes
esthetica que j uridica, mas foi de uma e de outra especie.

Dos dispositivos dos arts. 13,16 e 34,lettra b, seria forçoso
concluir que só nos casosnelles taxados dar-se- hia o effeito pretendido.
Entretanto, parece-lhe que ha outros casos, taes como os do art , 11
do Codigo Italiano, que o orador acceitou, procurando condensal-os
com os que pudessem surgir.

Acceita a sub-emenda que manda supprimir as palavras « actos
occorridos ou adquirido» no Bmsil » •

Acredita ter respondido aos pontos capitaes , Subordina á Com
missão uma emenda que foi apresentada pelo Sr. Deputado Alfredo
Varella, sobre regras de interpretação.

O Codigo não trata desta matéria e o orador não concorda com a
emenda, que poderá ser objecto de uma lei especial. (Muito bem;
muito bem).

o Sr. Presidente - Fica encerrada a discussão dos arts.L«
'3.14 e entram em debate os restantes arts. Ia a 41, do Titulo Pre
liminar, relativos ao direito internacional privado. Tem a palavra o
Sr. Andrade Figueira.

o Sr. Andracle Figneira (') acredita que faz mais jus
tiça ao trabalho do distincto Sr. Dr, Clovis Bevilaqua, do que o seu
proprio autor.

Defenderá o Titulo Preliminar do projecto com mais vigor do que
S. Ex. e, opportunamente, defenderá tambem outros pontos desse
trabalho importante contra criticas e censuras, que parecem injustas.

Por isto mesmo, pede a S. Ex. lhe releve que, com todo o res
peito devido ao seu talento, de que deu provas exuberantes, fazendo
um Codigo em quatro mezes, se externe com franqueza e sinceridade
-em outras criticas que vae adduzir.

Diverge profundamente de S. Ex. no modo por que considera o
Titulo Prelinánar.

S. Ex. disse que esse titulo não faz parte do Codigo, é uma lei
-estranha ao seu corpo e vem ahi, como Titulo Preliminar, como 1'0
·deria vir em fórma de disposições geraes ou de uma lei separada.

Diz O orador que, no seu modo de vêr, o Titulo Preliminar deve
-dominar todo o Codigo : é a sala de espera, a sala de recepção, a sala
de visitas deste edificio: é, na phrase allemã, o vestíbulo, o portico, o
Iogar da introducção .

Não é difficil a demonstração desta these ,
Basta attender a que o Titulo Preliminar trata de duas concepções

capítaes, que são as condições de tempo e de espaço em que o Codigo

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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terá de ser applicado, para demonstrar que não ha relação alguma
jurídica, regulada pelo Codigo, que não se contenha no Titulo Prelimi
nar, porque não ha relação juridica alguma que se não passe no tempo
e no espaço.

Trata-se, portanto, não de uma lei secundaria, mas sim de uma
lei que domina todo o Codigo.

Quando é, pergunta o orador, que o Codigo ha de vigorar, ha de
começa" a ser applicado ?

Da data em que o Titulo Preliminar o indicar.
Salienta que esse Titulo Preliminar foi tratado como um engei

tado, visto que não se diz qual o seu objecto, o seu conteúdo, quando
é certo que isto interessa grandemente e que esta falta mio se verifica
com relação a toelos os outros titulos, capitules e secções que se conteem
no corpo elo Codigo.

Si o nobre autor do projecto se ativesse á tradição, aos escriptores
e legisladores que introduziram este titulo, veria que teria um titulo
semelhante, o de Teixeira de Freitas, para o seu esboço, tirado de Sa
vigny; mas isto daria um caracter scientifico ele mais.

Ha um mais moderno, que propõe aos Srs. membros da Commis
são para converter em emenda. E' preciso dar um Titulo Preliminar

. que domine todas as disposições do Codigo.
Mostrará que, com effeito, o Titulo Preliminar indica tudo.
O art l' indica desde quando a lei vae ser obrigatoria; e não

fallará quanto ao assumpto do art. 2', porque suspende a execução do
Codigo á espera do regulamento.

Isto só por esquecimento póde figurar aqui, porque, tratando o
Codigo Civil de direito privado, não está sujeito a regulamento do Go
verno.

Mesmosob o regimen republicano, isto não tem cabimento, porque
sobre leis de direito privado o Governo não tem esta cornpetcncia , e,
em qualquer dos regimens, tanto no actual, como no extincto, nunca
O Governo se lembrou de regulamentar disposições de caTacter eviden
temente privado.

Talvez que o projecto íncluisse o artigo porque cornmetteu o erro,
que o orador censurou, de incluir disposições de outro caracter, dispo
sições que não são de direito privado, entre outras a dos registros de
hypothecas e casamentos, leis que devem ser destacadas do Codigo,
porque são de caracter estranho.

O regulamento, mesmo a respeito de registros, póde ser modifi
cado segundo as circumstancias, e não convem encerrar em um Codigo.
Civil.

Em toelo o caso, é matéria estranha; nas leis de direito essencial
mente privado não ha competencia regulamentar.

Essas leis Mo de ser applicadas conforme os príncipios de direito,
a jurisprudencia dos tribunaes e a doutrina dos autores.
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São esses os subsidios, e o Governo é incompetente para regula
mentar, sobretudo em um regimen que dá a faculdade ao juiz de, em
certas círcumstancias, declarar a lei nu!la.

Respondendo a um aparte do Sr. Clovis Bevilaqua, affirmando ser
a dis- posição de caracter geral, pergunta o orador a que veiu ella, si
não se refere ao Codigo.

Já censurou este artigo, por ser estranho ao Código, e a defeza que
ouviu do illustre autor do projecto não O convenceu.

S. Ex. afflrrnou que era de caracter geral em todos os Codigos, e
o orador responde que não em todos de que tem conhecimento.

Nos Codigos modernos, foio que se fez, como no Codigo Francez,
sem falJar em outros; mas para O Codigo Francez não havia regras
reguladoras de publicação, etc., e houve necessidade de incluir no
referido Codigo regras a esse respeito.

Entretanto, ainda não viu commentador que não estranhe isto;
e pergunta; quem legisla no seculo XX, cem annos depois, ha de
adoptar um preceito devido a circumstancias especiaes? Não ha ne
cessidade.

Ou convem fazer uma methodização de leis, um Codigo Civil, e
applícar as regras particulares, ou então, faça um codigo geral, como o
de Fredeiico, da Prussía, como o que Teixeira de Freitas e outros qui
zeram fazer.

Então, teriam applícação essas disposições. Emquanto não, con
vem separar do Codigo tudo que não lhe seja privativo.

No art. 3' ha disposições a aproveitar, como aquclJa em que se
diz que a lei é obrigatoria e ninguem póde allegar ignorancia. O mais
do artigo não é aproveitaveI.

O art. 5' trata de salvar os actos praticados contra as disposições
da nova lei, ou por outra, de tirar á nova lei o effeito retroactívo,

Ora, isso domina todas as disposições do C digo; não ha uma só
que não possa ser repellida por attentar contra os actos perfeitos, não

. ha regra de direito contra a qual não se possa allcgar essa disposição,
Ilcspondendo a um aparte do DI'. Clovis Bevilaqua, dizendo que

neste caso a Constituição faz parte do Codigo, pergunta o orador, si
quer argumentar no sentido em que Leibnitz argumentou.

Neste caso, bem; mas, então, trata-se de um codigo geral, como
o de Frederico, da Prussia, e o de Teixeira de Freitas; mas, si S. Ex.
apparece como autor de um CocIigo Civil, ha de permittir que lembre
os limites a que esse Codigo deve circumscrever-se ; e nesses limites,
affírma, esta regra contida no Titulo Preliminar domina todas as
relações de direito.

Nada dirá quanto ao art. 6', porque não é mais do que uma re-
petição. .

O art. 7' é perfeitamente escusado, e, si prevalecesse, teria de
julgar todas as relações, pois ahí vem a capacidade dos contractantes,
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que domina todas as relações de direito, porque não ha acto jurídico
que não euvolva questão de capacidade.

Quanto á revogação, de que tratam os arts. 8° e 9', idem.

O art. 10 dispõe o seguinte:

« Asleis federaes são obrigatorias em todo o territorio
brasileiro, nas suas aguas territoriaes, e no estrangeiro até
onde se estender a sua extra-territorialidade, reconhecida
pelo direito ou pelas convenções internacíonaes ».

Seriaa favor da esthetica,
Hoje faliou-se muito na esthetica e, como não deixa de ser cultor

della, proporia que se transpusesse esse art. 10, que trata dos li
mites da applicação da lei no espaço, para depois do art. H, porque
este artigo, tratando de limites quanto ao tempo, sendo transposto, isso
importaria muito, porque é materia connexa, que é muito importante
para a intelligencia das leis.

Logo depois de se dizer que as leis federaes são exequiveís em
todo o território da Republica, devem ser indicados os casos em que
pódem ser exequíveís fora desses limites; não póde ser uma coisa se
parada da outra por tres ontros artigos intromettediços, que aqui estão.

Em todo caso, essa disposição rege todo o direito civil.
NãO ha disposição de direito civil que não seja dominada por esse

principio - espaço -, dentro do qual a lei tem o seu imperio e além
do qual não O tem.

Vae entrar em rnateria ,
Está encerrada a discussão até o art. 14; mas, como ha emenda

mandando refundir os arts. 14 e 15 em um só, póde dizer que o artigo
14 também está em discussão, porque vae discutir a emenda a esse
artigo, e, portanto, entrar na analyse da applicação da lei quanto ao
espaço, mas o espaço fóra do territorio do paiz, porque, quanto ao es
paço dentro do territorio do paiz, já foi providenciado, é assumpto
encerrado no art. .10, si bem que mal collocado,

A discussão elevou-se um pouco, não se limitando a um caracter
pratico.

A commissão é constituída por legisladores e, entre outros, O ora
dor é um curioso chamado para notar as virtudes e os defeitos de uma
obra pratica.

Mas nós - continua O orador - sendo o ultimo povo a fazer Co
digo, não podemos prescindir do elemento scientifico da theoria, porque
não havemos de fazer um CorJigo, depois de tantos outros, como obra
meramente pratica, sem obedecer a uma orientação scientifíca e dou-
trinal. .

NãO sabe mesmo como se possa fazer obra humana, litteraria, sem
esse elemento.
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A habilidade está em casal-o com a parte pratica.
Nesse ponto os jurisconsultos romanos não tiveram imitadores e

ainda menos vencedores, pela habilidade com que casavam a doutrina
com a pratica.

Muitas vezes eram consultados sobre uma espécie dada e tinham
um talento extraordinario, que ninguem mais imitou, de, nas respostas
ás consultas, trazerem sempre uma regra de direito. Ao lado da pro
posta vinha a resposta á espécie e, ao mesmo tempo, o principio de
direito.

Não diz que se tenha a pretenção de querer irnital-os, porque a
educação jurídica neste paiz é incipiente.

Isto não se póde dar, nem é mesmo de estranhar que nenhum ou
tro paiz tenha tido jurisconsultos da ordem dos Papiniano, Gayo, Mo
destino e tantos outros; mas deve-se, tanto quanto possível, dar um
cunho scientiflico e doutrinai ás obras que se emprehendem ,

E isto felizmente se póde conseguir sem prejuizo das necessidades
praticas.

Nada mais difficil do que entender uma obra pratica, que não tem
uma orientação scientifica, doutrinal. Ao contrario, sempre que se está
senhor da orientação doutrinai, scientifica, tudo se facilita, tudo se
torna claro.

O orador faz esta observação de proposito, para responder á parte
do projecto em que falta essa orientação, sendo que, por isso, o pro
jecto nessa parte foi mal estudado, mal concebido e mal exposto.

Ha uma confusão extraordinária nas suas disposições e essa con
fusão provém de não ter o seu autor formado uma idéa nitida do as
sumpto,

Pelas explicações que ouviu dar a respeito de direito interna
cional privado, vê que, com effeito, a obra accusa a confusão de idéas,
não bavendo a segurança de vistas de um homem perfeitamente senhor
da doutrina.

No proprio relatorio com que S. Ex. apresentou o projecto ao
Governo, já revelou, aos olhos do bom observador, que não formava
uma idéa nitida desta parte do projecto.

S. Ex. disse que o Titulo Preliminar tratava da publicação das
leis, da sua applicação no espaço e de regras de direito internacional
privado.

Ora, isso não se póde dizer, porque exactamente a parte em que.
o Codigo trata da applicação das leis no espaço comprehende as
regras do direito internacional privado. Não se pode fazer selecção .

Não é possivel dividir, como se fez, o artigo: uma parte sem
titulo e uma segunda que começa nesse art. 15, quando já se deixou
a questão do tempo, principio dominante. E' um defeito capital.

Vae entrar um pouco em theoria, o que lhe pesa, porque tem espi
rito pratico.
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Mas, emfim, é obrigado a entrar até em philosophia, porque o
illustrado relator, no seu douto parecer, entra em philosophia quando
trata da substancia d03 actos , applicando uma doutrina com a qual
não concorda, doutrina de Taine, que é positivista.

A um aparte do relator responde o orador que é da escola de
S. Thomaz de Aquino, da escola espiritualista por excellencia.

O nobro autor do projccto não podia redigir um Codigo, nos dias
que correm, sem incluir um Titulo Preliminar, consagrando estas
noções fundamentaes do tempo e do espaço.

Entende, porém, que S. Ex. o fez sem perfeito conhecimento de
causa e serà muito feliz si conseguir ajudal-o a defender melhor esta
parte do projecto, que acceita de coração e que julga um complemento
indispensavel do Codigo.

Vae discutir o ponto capital, que S. Ex. apontou hontem e hoje,
para restringir por demais os effeitos da applicação do Codigo no tempo
e no espaço.

O nobre autor disse que a lei é eminentemente territorial: quando
muito se poderá estender por essas aguas territoriaes, pelos navios
de r,uerra e pelos consulados ou repartições diplomaticas, segundo o
direito das gentes e as convenções internacionaes; que o direito pri
vado não póde ter applicação, sinão no terrltorio do paiz, porque a so
berania que decreta estas leis e a jurisdição dos juizes que teem de
applical-as, morrem nos limites do territorio nacional.

Si assim é, diz o orador, tudo quanto S. Ex. escreveu sobre
direito internacional privado, não tem lagar, porque não podem ter
execução no estrangeiro as regras que S. Ex. applica.

Entretanto, o orador sustenta com algumas modificações todos os
artigos referentes ao assumpto e sustenta convencidamente, porque
não se trata aqui de invadir j urisdição de paiz algum, nem de atten
tal' contra a soberania: trata-se de fazer uma lei de caracter pura
mente interno.

No caso vertente, trata-se de direito civil privado do Brasil.
Dá-se-lhe o nome de internacional; mais isto não quer dizer que elle
se converta em um ramo do direito das gentes, do jus qentium,

O orador já havia notado, pela exposição do illustrado autor do
projecto, que elle tinha noções confusas a respeito, porque declarou
que, emquanto não houvesse tratados com as nações, o direito inter
nacional privado não teria segurança nem certeza e seria sempre
vacillan te.

Neste mesmo sentido, leu um parecer do distincto ju-isconsulto,
seu collega de academia e velho amigo, o Sr. conselheiro Duarte de
Azevedo.

Odireito internacional privado nada tem com os tratados, nem com
as convenções; desde que ha tratados e convenções, sahe-se da es·
phera do direito civil privado, tem-se entrado na do direito das gentes.
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o direito, de que ora se cogita, sobre applicação das leis bra
sileiras no estrangeiro, é uma lei interna; não deve preoccupar a
quem quer que seja o facto deUa ser acceita ou não pelas nações
estrangeiras.

EUa ha de ser applícada sempre que os factos, passados no paiz
estrangeiro, tiverem de ser julgados no Brasil.

Este é um assumpto muito vasto, para cuja dissertação não bas
taria talvez uma semana.

Vae apenas condensar as idéas, dar ligeiras noções, porém pre
cisas, para procurar esclarecel-o ,

O direito internacional privado é uma lei interna.
Para tornar mais clara a questão relativa á applicação do direito

internacional privado, o orador apresenta o seguinte exemplo: uma
brasileira de H annos e um brasileiro de 16 sahem do Brasil e ca
sam-se em um paiz qualquer da Europa, onde se exige maioridade
para a celebração do casamento. De volta ao Brasil, alguem, que é
.opposto a esse casamento, propõe a competente acção de nullidado,
allegando que a lei do paiz onde esse casamento se effectuou exigia
uma idade maior, que os contrahentes não tinham.

O juiz do Brasil tem de julgar essa pleito, e pergunta o orador:
qual a lei a applicar no caso vertente?

Admittido o principio da lei eminentemente territorial, elle terá
forçosamente, em vista da lei do paiz, em que o casamento foi con
trahido, de annullar o acto.

Entretanto, seria isto clamorosamente injusto, contrario á lei
nacional.

Dirá de passagem, e já apresentou este exemplo, que entende
que a mulher com 12 annos, desde que é nubil, por natureza, póde
se casar. e, por isso, não acceita a disposição que se verifica no n. 11
do art. 226 do projecto do Codigo.

A idade deve ser mesmo a de 12 para as mulheres e a de H
para os homens.

Voltando á hypothese que formulou, diz que o juiz do Brasil ha
de applicar a lei nacional a esses brasileiros, que se casaram em paiz
estrangeiro, segundo a lei brasileira, mas contra a lei territorial.

Commeuerá o juiz uma injustiça? OhI ninguem dirá.
Os contrahentes estão aqui; são brasileiros; sahiram daqui com

a lei da nacionalidade gravada no coração.
Esta questão de direito internacional privado domina o Codigo, é

instrumento da grandeza deste pniz no futuro: é a lei brasileira, re
gendo o brasileiro, comosuccedia com a lei romana, em toda e qual.
quer parte anele se achava o romano.

Isto é a grandeza de um povo.
Todo o povo que tem procurado formar nacionalidade não adapta

outro principio.
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Na Allemanha, antes da unificação, dominava aqui o direito,
francez, alli o direito romano; mas desde que houve o sentimento de
constituir-se nacionalidade, adoptou-se esta lei.

Na !talia, igualmente, onde dominavam cinco ou seis codigos
diversos, no dia em que se quiz constituir uma nacionalidade, aban
donou-se tudo isto; e nestas condições - continúa o orador - como
é que o Brasil, dotado deste espirito fecundo de nacionalidade, herdado
de Portugal, ha de repudiar essa herança do passado, tendo, aliás,
condições para constituir uma grande nacionalidade? NãO, nunca!

Si temos - diz o orador - O direito de legislar sobre o casamento,
por exemplo, e sobre actos de brasileiros, praticados dentro do paiz,
temos o mesmo direito de fazer a lei brasileira acompanhar o brasi
leiro, de fazer que elle a leve na sola dos sapatos. Com elle deve ella
ir e voltar.

Respondendo a um aparte do Sr. Clovis Bevilaqua, afflrmando
ser isso uma bella defesa do projecto, diz o orador que sim, mas
contra S, Ex. que limitou, dizendo que era uma invasão do direito,
estrangeiro.

Poderia citar exemplos, poderia fazer a analyse de todos esses actos,
mas julga escusado para espiritos tão illustrados.

O que quer accentuar é que a applicação da lei brasileira fóra do,
paiz não invade a legislação estrangeira, A lei é interna, e os actos
praticados por brasileiros no estrangeiro terão de ser contemplados,
em virtude da lei estrangeira, si não se dispuzer a respeito,

Dirá ainda ao nobre autor que ha grande differença entre actos
praticados no estrangeiro e aetos regulados por lei nacional e estran
geira; ainda mais, que ha contractos que não podem ser regulados
sinão pelo direito brasileiro, embora sendo feitos no estrangeiro. Isto,
está nas Ordenações, é' regra.

Hoje, as regras de direito internacional privado teem sido muito,
coloridas: mas não teem nada de novo.

Todas essas regras que S. Ex. consigna, encontrou-as o orador
em textos antigos. Tudo isto lá vem, sobre bens, sobre contractos, e
quanto á forma dos actos, vem tambem nas Ordenações.

Incidentemente dirá que S. Ex. não foi muito fiel a esses pre-'
coitos antigos.

Ha de defendei-os como os mais liberaes e mais uteis para a
nossa nacionalidade,

Ha contractos que só podem ser regulados pela lei brasileira; o
da hypotheca, por exemplo,

A lei de 1864, cuja disposição convém manter, estabelece que
não se pode e1l\'ltrahir hypotheca fora do paiz, salvo por brasileiros
entre si ou por estrangeiros em favor de brasileiros. E, então, o con
tracto deve ser celebrado nos consulados, com as formalidades espe
ciaes que a lei exige.
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Esse principio merecia bem ser consignado aqui e não está.
Passa agora ao caso inverso, de estrangeiro residente aqui e a

quem não se poderia negar, ainda que se quizesse, effeito ás suas leis
estrangeiras.

Tambem vae tocar em um exemplo que foi esquecido no projecto
e convém ser consignado: é o da lei de 10 de setembro de 1.860,
que dispoz que o direito civil dos estrangeiros residentes no Brasil
seria applicado a seus filhos menores, durante a menor idade, da
mesma maneira que era quanto aos pais, accrescentando que a mu
lher brasileira que casasse com estrangeiro, seguiria a condição do
marido, assim como a reciproca, que a mulher estrangeira que casasse
com brasileiro, seguiria a condição do marido.

Pode-se, pergunta o orador, separar em uma familia o pai e a
mãi dos filhos, o marido da mulher, sendo regidas as relações do pai
por uma lei e as dos filhos por outra?

E' quebrar a integridade da familia ,
E é isso por mero favor que se faz, por cortezia, sodalium

gentium ?
Não é; são relações do direito, que todos os povos respeitam.
A séde do direito dos filhos é o patrio poder, como a séde dos

direitos da mulher é a do poder marital.
Como revogar esse regimen ?
O filho de estrangeiro nascido no Brasil é brasileiro, e não se pôde

applícar o estatuto estrangeiro; desde que morre o pae ou a mãe, o
menor readquire a sua nacionalidade, e então a lei civil brasileira é
applícavel, e isso está na lei de 1860.

Quer fallar da nacionalidade civil, não da nacionalidade política.
A mulher estrangeira que se casa com brasileiro por isso não

se torna brasileira; mas a sua condição civil é regida pela mesma
lei do marido; a sua condição politica, entretanto, não muda, como
a brasileira que casar com estrangeiro continua a ser brasileira.

Está exemplificando, porque nos exemplos que apresenta vae no
tando os defeitos, uma vez que não pode analysar artigo por artigo.

Vae passar agora ao artigo sobre representação de menores. .
O Brasil, sendo, como é, um paiz de colonização, a quem convém

attrahir immigrantes e sobretudo fíxal-os, deve encarregar-se da tutela
dos incapazes, respeitar O direito dos paes emquanto vivos, porque
hoje é corrente que a mãe também tem o patrio poder; mas, uma vez
desapparecido o patrio poder, vem a tutela, que as leis antigas con
sidera vam como munU$ do Estado.

E como esses menores são brasileiros porque nasceram no Brasil,
embora I1I110s de paes estrangeiros, cessa o dominio da legislação es
trangeira sobre esses menores, porque a legislação brasileira re
adquire todo o seu imperio, em relação áquelles seus nacionaes que,
em razão do instituto da lei de 1860, estavam sob o dominio da legis
lação estrangeira.

c C._Val.III oi
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oprojectoentra ahi em distincções; manda que se avise o governo
estrangeiro.

Ora, as nações estrangeiras, quando se veem livres desses immi
grantes, dão graças a Deus por vel-es pelas costas; isso nos interessa
mais a nós, sobretudo quando esses menores são brasileiros natos.

Eliminaria esse artigo sobre tutela, tanto mais quanto o projecto
entra em distincções.

Si o menor é brasileiro, tolluu» questio, cessou o instituto, que o
regia, do pai, com a cessaçãodo patrio poder, cessou a soberania da
sua 'patria de origem, que é a do pai, cessou a jurisdição dos poderes
estrangeiros: elle é brasileiro e, pois, só a lei brasileira lhe é appli
eavel.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O projecto adoptou a resolução da
conferencia de direito internacional privado de Haya, em 1894.

O SI\. ANDRADE FIGUEIRA vae fallar nessa conferencia de Raya.
Isso é um assumpto muito vasto; terá muito que dissertar.
O estado e a capacidade dos brasileiros em paiz estrangeiro e dos

estrangeiros no Brasil são regidos pelas respectivas leis de sua nacio
nalidade, isto é, do estrangeiro pelas leis do seu paiz, e dos brasileiros
pelas leis brasileiras.

Uma disposição destas importa pôr em discussão tudo quanto no
Codigo se legisla a respeito do estado das pessoas, relações de familia,
etc., porque é uma disposição geral.

Somos - diz o orador - um paiz de colonização e devemos
acolher os estrangeiros, garantil-os em seus direitos.

Si não se tratar seriamente dos seus direitos, nunca este paiz será
grande, rico.

E' preciso que se faça uma lei cautelosa, procurando attrahír o
estrangeiro.

O nobre autor do projecto lembrou, em aparte, a resolução da
conferencia de direito internacional privado de Haya, e o orador, si
dispuzesse de tempo, poderia fallar e adduzir considerações sobre
outros congressos mais; poderia fallar do primeiro delles, que foi o de
Oxford, em 1888, onde o principio da lei territorial foi sempre res
trictamente entendido.

Na Inglaterra, de tal fórma era observado o principio local, ter
ritorial, que aUi só se respeitava o acto jurídico de outro paiz, quando
estava de accõrdo com a lei ingleza.

Mas o que é certo é que a Inglaterra teve necessidade de modi
ficar esta politica, e a primeira modificação que se operou foi no sen
tido da adopção do principio do domicilio, para obrigar o estrangeiro
a invocar. a lei ingleza.

Leu, em um parecer, que a nacionalidade é um principio ou
uma idéa nova.

Não é exacto.
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Essa idéa é muito antiga, vem dos romanos.
Depois de se referir á França e á Allemanha, fazendo conside

rações sohre os principios dominantes nesses paizes e sobre as di
versas phases por que teem passado, diz que no. Brasil, onde nunca se
verificou isto, está claro, 'não se póde repudiar o principio da nacio
nalidade para admittir-se o do domicilio.

Mas a Inglaterra, não obstante O seu interesse em manter ainda
o principio do domicilio, não ohstante este principio satisfazer até certo
ponto ás necessidadesjuridicas internas, desde que começaram as idéas
imperialistas a dominar, fez tudo para unificar sua nacionalidade, e foi
por isso que se reuniu em Oxford esse primeiro instituto de direito
internacional privado, onde foi lembrada a conveniencia de alterar a
lei ingleza, no sentido de se estabelecer o principio da nacionalidade,
declarando todas as relações de direito privado.

Posteriormente, houve esta conferencia de Haya, onde se
admittiu o mesmo principio.

Mas tanto a conferencia de Oxford como esta de Haya estabele
ceram. duas restricções que o nobre autor do projecto acceita e que o
orador, com muito sentimento, não póde acceitar.

Admitttiu S. Ex. , no seu projecto, o principio da nacionalidade;
mas estabeleceu que subsidiariamente vigorasse o principio de domi
cilio em dous casos: a) quando a pessoa não tivesse patria ; b) quando
a pessoa tivesse duas patrias.

No projecto se diz, no primeiro caso - quando a pessoa não tiver
patria, por havel-a perdido em um paíz e não havei-a adquirido em
outro .

. Na opinião do orador deverá esta parte ser supprimida ,
A manter-se a disposição, a suppressão desta parte é necessaría,

porque casos outros ha em que o individuo não tem patria, e, como
está o artigo, parece que é porque elle a perdeu e não tem outra.

Quanto á lettra b, dá-se o mesmo vicio; não é sómente esse o
caso.

Aqui no Brasil, por exemplo, todo filho de allemão tem duas
patrias.

E' brasileiro porque a Constituição Brasileira diz que todo o indi
viduo nascido no território 'do Brasil é brasileiro, e é allemão porque
a Constituição Allemãdiz que todofilho de allemãonascidoem qualquer
parte é allemão ,

Outro tanto succede com os filhos de ínglezes.
Assim, não se póde adoptar o principio da nacionalidade subsidia-

riamente. .
Os que teem duas patrias, como estes, inglezes e allemães, são

brasileiros para nós, emquanto estiverem submettidos ás nossas
leis.

Todos esses principias de direito internacional privado são em
falta de leis. A residencia nunca foi principio regulador.
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Como a hora está adeantada, e é facultado ao orador continuar a
fazer observações naproxima reunião, dá por terminadas hoje as suas
considerações. (Muito bem).

O Sr. Presidente - Fica a discussão adiada pela hora.
A ordem do dia para a reunião do dia 4, sexta-feira, é a mesma,
continuando a discussão dos arts. 15 a 41 do Titulo Preliminar, com
parecer do Sr. Azevedo Marques.

Termina a reunião ás 6 horas da tarde.

ARTS. 15 A 41

7a reunião em 4 de outubro de 1901

(PRESIDENCIA DO SR. SEABRA)

Comparecem os Srs. Seabra, F. Tolentino, Sá Peixoto, Arthur
Lemos, Luiz Domingues, Frederico Borges, Tavares de Lyra, Camillo
de Hollanda, Teixeira de Sá, Sylvio Romero, José Monjardim, Sá Freire,
Oliveira Figueiredo, Alfredo Pinto, Azevedo Marques, Alencar Gui
marães, Rivadavia Corrêa, Hermenegildo de Moraes e Benedicto de
Souza (19). .

Deixam de comparecer Os Srs. Anisio de Abreu e Araujo Góes(2).
Convidados pela Commissão, comparecem osSrs. Clovis Bevilaqua,

Coelho Rodrigues, Andrade Figueira, Bandeira de Mello, M. F. Correi.. ,
Salvador Moniz, Carlos Perdigão e Fabio Leal.

E' lida e approvada, sem debate, a acta da reunião anterior.

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do parecer do Sr. Azevedo Marques,
quanto aos arts. 15 a 4f do Titulo Preliminar e 1 a 96 da Parte
Geral.

O Sr. Francisco r-J['olentino, secretario; lê as seguintes

EMENDAS SUB&T11'UTIVAS A Tono o TITULO PREI..IMINAR

Titulo preliminar - Da execução, e/leitos e applicação das leis
deste CorJ.i'go .

Art. 1. o O presente Codigo principiará a obrigar e ter execução
no dia I de janeiro de 1903, e dessa data em diante ficam revogadas
as ordenações, alvarás, leis, decretos, resoluções, usos e costumes rela
tivos ás matérias do direito civil, que são reguladas por elle ,
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o Governo providenciará pelo modo mais amplo e conveniente
sobre a publicação deste Codigo no Diario Ofticial e sobre a regular
remessa e distribuição por todo o paiz ,

Art. 2.' A lei não prejudicará em caso algum direitos adquiridos,
actos juridicos já perfeitos e a cousa julgada.

§ 1.' Consideram-se adquiridos não.só os direitos que o titular ou
algnem por elle já pode exercer, como aquelles cujo exercício depende
de prazo prefixado ou condição preestabelecida e não alterável a
arbitrio de outrem.

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

§ 3.° Considera-se causa julgada a decisão judíciaria contra a
qual não cabe mais recurso ordinario.

Art. 3.° A lei só póde ser derogada ou revogada por outra lei
posterior em contrario.

Todavia, a disposição especial posterior não revoga a geral ante
rior; nem a geral posterior revoga a especial sinão quando a ella se
referir para alterai-a, explícita ou implicitamente.

Art. 4. o Ninguem se póde escusar com a ignorancia da lei, nem o
juiz se póde eximir de decidir as causas submettidas ao seu conheci
mento por motivo de silencio, absurdo ou ambiguidade da lei.

Art. 5.° A lei que faz excepção ás regras geraes, restringe direitos
ou deroga leis anteriores, só póde ser applicada a03 casos nella espe
cificados.

Art. 6.' Nos casos omissos applicam-se as disposições reguladoras
dos casos analogos e, na falta destas, os principias geraes de direito.

Art. 7.0 As leis federaes são obrigatórias em todo o territorio
brasileiro, nas suas aguas territoriaes, e no estrangeiro até onde se
estender a sua extraterritorialidade, reconhecida pelo direito ou pelas
convenções internacionaes ,

Art , 8.0 A lei nacional da pessoa rege o seu estado e capacidade
civil; e bem assim o estado civil da mulher casada e dos filhos, sem
prejuízo de sua nacionalidade, emquanto perdurar o poder marital e
patrío ; rege as relações pessoaes dos conjuges e o regímen 'dos bens do
casamen to.

Art. 9.0 Os bens, quer rooveis, quer immoveis ou de raiz, são
sujeitos á lei do lagar de sua situação, salvo quanto aos primeiros a lei
pessoal do proprietario sobre os que elle levar sempre comsigo ou de
seu uso pessoal e os que tiver para ser vendidos ou transportados a
outro lagar, e a lei da situação inicial que tinham, caso sejam mudados
na pendencia de aceso real sobre elles.

11.1'1. 10. A fórrna extrinseca dos documentos publicos ou par
ticulares, dos testamentos e dos contractos, e sua permanencia, como
dos quasi contractos, delictos e quasi delictos, é regulada pela lei
do lagar em que se verificaram, salvo os casos exceptuados nas leis,
os actos que tenham por objecto bens de raiz situados no Brasil e os
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contractos exequiveis uo Brasil, seudo celebrados por brasileiros nos
respectivos Consulados ou Legações.

Art. 11. A matéria e os effeitos das obrigações serão regulados
pela lei do logar onde foram contrahídos, salvo a expressa convenção
das partes contractantes.

Serão, porém, regulados e julgados pela legislação brasileira os
contractos ajustados em paíz estrangeiro, mas exequiveis no Brasil,
bem como as obrigações contrahidas entre brasileiros em paiz estran
geiro, os actos relativos a bens de raiz situados no Brasil e ao seu
regimen hypothecario.

Art. 12. As successões legitimas e testamentarias, a ordem da
vocação hereditaria, os direitos dos herdeiros e a intrinseca validade
das disposições serão regulados pela lei nacional da pessoa de cuja
successâo se trata, qualquer que seja a natureza dos bens da herança
e o paiz em que se acharem situados, salvo as disposições da lei local
sobre os immoveis e sobre o regimen hypothecario e o disposto neste
Codigo sobre heranças vagas abertas no Brasil.

Art. 13. A competencia, a fórma do processo e os meios de defesa
são regidos pela lei do logar onde se mover a acção, salvo a compe
tencia dos tribunaes brasileiros para conhecerem de demandas contra
os domiciliados ou residentes no Brasil por obrigações contrahidas ou
responsabilidades assumidas dentro ou fóra do paiz. (Lei n. 3.605,
de 1875.)

As sentenças dos tribunaes estrangeiros serão exequiveis no
Brasil mediante as condições estabelecidas pela lei brasileira.

Art. 14. Em nenhum caso as leis, os actos e as sentenças de um
paiz estrangeiro, e as disposições e convenções privadas poderão
derogar as leis rigorosamente obrigatorias do Brasil concernentes ás
pessoas, aos bens e aos actos, nem as leis por qualquer modo relativas
á soberania nacional e á ordem publica, politica, economíca ou reli
giosa, á moral e aos bons costumes.

Sala das Commissões, 4 de outubro de 1901.-A. Figueira.
F. Tolentino.

o !Sr. Presidente - Está em discussão a emenda substi
tutiva apresentada pelo Sr. Andrade Figueira, relativa aos arts. l' a
41 do Titulo Preliminar.

O SR. ANDI\ADE FIGUEIRA - Peço a palavra para justifical-a.

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Andrade Figueira.

O SR. FREDERICO BORGES - Peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Frederico
Borges.

o !Sr. Frederico Borges (pela ordem)- Sr. Presidente,
pediria a V. Ex. que consultasse a Commissão sobre si consente em
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que se imprima essa emenda substitutiva, que é longa, para, depois
que fór distribuida e estudada pela Commissão, ser contemplada na
ordem do dia.

O Sr. Presidente - O autor da emenda vae justificai-a;
poderemos ouvir a justificação, e assim não perdemos tempo. Depois
disto, o Sr. ClovisBevilaqua responderá ao discurso de S. Ex., pronun
ciado na reunião passada.

Tem a palavra O Sr. Andrade Figueira.

O Sr. Andrade Figueira (*) diz que, por ne.cessidade
logica e scientifica, teve precisão de redigir a emenda substitutiva,
de todo o Titulo Preliminar, a qual acaba de apresentar á consideração
da Commissão, porque os differentes assnmptos que nelle se verificam
são connexos, prendem-se naturalmente, e não é possivel destacal-os.
uns dos outros; elles obedecem ao mesmo pensamento, que é a.
applicação do Codigo dentro dos limites do tempo e do espaço.

Substituiu os quatro primeiros artigos do projecto pela seguinte
disposição :

« O presente Codigo principiará a obrigar e ter execução
no dia 1 de janeiro de 1903, e dessa data em diante ficam
revogadas as ordenações, alvarás, leis, decretos, resoluções,
usos e costumes relativos ás materias do direito civil, que
são reguladas por elle .»

Não faz uma revogação absoluta de toda a legislação, smao das
matarias reguladas pelo Codigo, porque ba assumptos que natural
mente o Codigo não regulará e que não podem deixar de ser regidos
por uma legislação qualquer e que é aquella antiga por onde sempre
se regularam.

Hoje mesmo se encontra uma lei dessa espécie, que se refere ao
direito internacional privado, na parte criminal, de que o Codigo não
trata e que, entretanto, a legislação anterior tratou, desenvolveu e
não póde ficar no ar, como a mãe de S. Pedro.

O artigo, que redigiu, tem no final esta restricção : « ••• sobre
as matérias do direito civil que são reguladas por elle .»

Daqui se segue que ba materias de direito civil que não são
reguladas pelo Codigo, que continuam a reger-se pela legislação an
terior.

Diz o orador que as razões em que fundamenta esta substituição
são obvias.

Primeiro que tudo ha toda a conveniencia em se marcar um só
dia para a execução do Cedigo em todo o paiz.

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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E' uma lei nova, tem de obriga~ a todos, deve ser conhecida por
todos ao mesmo tempo, deve ter um só dia de execução para que os
direitos não variem do Pará até o Rio Grande, conforme as épocas
em que o Codigo tiver de entrar em execucão em cada uma das cir
cumscripções territoriaes, hoje chamadas Estados.

Vencido o que dispõe o projecto, desde que, em cada Estado, a
publ~cação se demorasse, ficaria esse prazo dependente dessa demora
e assim poderia haver um prazo para uma circumscripção territorial e
outro para outras, podendo isto exigir até uma lei especial a respeito
.dos direitos adquiridos no intervallo.

A segunda razão de conveniencia é que o prazo dado no.projecto
é excessivamente exíguo.

Aqui na Capital Federal se estabelece o prazo de tres dias para
elIe entrar em execução, desde que fór publicado no Diario Official;
mas, mesmo aqui ha logares onde uma lei só póde ser conhecida dentro
de 48 horas, ficando assim muito pouco tempo para a leitura de um
Codigo de 2.203 artigos.

Para os Estados, marca-se o prazo de tres mezes; mas ha Estados
como Matto Grosso, Goyaze Amazonas, onde ha muitos legares em
que se não podo ter conhecimento de um lei sinão no fim de um ou
dois mezes.

Mesmo em Minas, ha viagens para um mez,
Já se vê, portanto, que o tempo não seria bastante para que o

Codigo chegasse ao conhecimento de todos e sobretudo para a leitura
de uma peça tão longa, como esta .

Demais, o projecto é novo e, além do prazo necessário para a sua
publicação, ê preciso tempo para o commentario.

O povo do interior não lê codigo, tem um codigo mais perfeito do
que o nosso, tem o codigo natural; mas, uma vez que se o obriga a
conhecei-o, e dizemos que a ígnorancia não aproveita a ninguem, é
preciso salvar as apparencias,

Ora, este tempo, afinal, não é sinão o que dá a emenda do
Sr. Julio Santos, de seis mczes, porque, ainda mesmo ás carreiras
o projecto poderá ser votado pela Camara este anno, e pelo Senado
até julho, próximo vindouro.

Nessas condições, ficam apenas seis mezes para entrar o Codigo
em vigor a i de janeiro de 1903.

Comprehende que esse espaçamento póde desagradar aos noivos
que se preparam para esse noivado, mas, lembra que é preciso pre
parar a noiva antes, e o preparo pede esse espaço.

Por tocar neste assumpto, não deixará de notar que foi com es
tranheza que observou, que foi justamente no mais idoso desses noivos
que achou maior aeodamento.

Um desses dignos noivos, que foi lente de direito, achou que qual
quer discussão scientifica e doutrinai só poderia retardar.

Tratava-se de obra, devia-se fazer obra, mesmo como si se tra-
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tasse de um manual de cosinheiro ou de doceiro, sem attender ao
elemento scientifico, á necessidade de pol-o de accôrdo com a legisla
ção anterior, quando deva ser mantida, e com as deducções logicas dos
assumptos. .

Emfim, não tendo sido mais do que um fiel de cartório. deixa-se
dominar mais pela theoria do que o illustre preopinante, que é pro
fessor muito distincto, de direito theoríco,

Outro achou que a obra estava retardada de mais, e que entre
as culpas que o antigo regimen levou comsigo ou deixou sobre nós
era, talvez, a maior, a de não nos ter dado umCodigo Civil, fundado
nas bases da justiça e da equidade , conforme a promessa da Consti
tuição.

Ora, si todo o peccado do antigo regimen fosse este, previamente
o absolveria, porque, si mostrou todo o interesse de dotar o paiz de
um codigo, convidando para isso os mais notaveis jurisconsultos e
despendendo com o que fizeram, ou não, quantias que muito avulta
ram, e ainda mais avultaram sob o novo regimen; si fez tudo quanto
delle dependia neste sentido, acha que não ter deixado codigo foi o
melhor presente, porque durante esse prazo o desenvolvimento scien
tifico permitte-nos ter um codigo bom, não um codígo de noivado,
mas uma obra pensada, melhor do que poderiamos ter na monarchia.

Mesmo depois que Nabuco apresentou o seu projecto, quantos
códigos se fizeram?

Tivemos o hespanhol e o allemão, de Estados muito adeantados,
um de raça latina e outro de raça germanica ,

Si o novo regimen quizesse lambem demorar mais essa promessa
do antigo, promessa que não sabe si fez, porque a Constituição não
falJa ...

O Sr. COELHO RODRIGUES dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUElHA - Mas não prometteu codigo.
Como dizia, si o novo regimendemorasse, o orador, que o tem

accusado e continuaria a accusar por tantas cousas, não o accusaria
por isto, porque já foi muito amigo das codificações e quanto mais
velho fica mais vae perdendo o enthusiasmo e seguindo o methodo
inglez de codificação, como se tem praticado em nosso paiz.

A terceira razão é capital, porque procura substituir O artigo
pelo que respeita á publicação.

Ahi se diz que ella será feita nos Estados e somente o Codigo
nelles será obrigatorio, depois que for alli publicado, decorridos tres
mezes,

Crê que ha ínnocencia em muitos Estados do Brasil, mas não
. confiaria a qualquer a publicação de urna lei desta ordem, que é as

sumpto muito sério, é privilegio do Estado.
Podem dar-se erros, como succedeu com leis antigas, com o acto

addicional, com os codigos criminal e commercia!, erros que foram re
ctificados por decreto do Governo e actos officiaes.
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Ora, si a publicação é privilegio da folha do governo central, que
tem de fiscalizar este assumpto, que é muito serio, qualquer erro que
succedesse na publicação, nesses vinte Estados, quando mesmo esti
vessem todos habilitados a dar uma edição nítida, muito prejuizo po
deria acarretar.

Não haveria uma garantia e poderiam mesmo falsificar a lei, não
dirá de má fé, mas por ignorancia.

Pois esses Estados todos teem typographias e revisores capazes
de uma publicação desta ordem'! Algumas typographias e papel muito
ordinario haverá, mas não poderão publicar uma lei desta ordem,
sem erros, que irão influir no direito e serão invocados.

Não; esta publicação ha de ser feita pelo Diario Oflicial, nem
póde ser de outro modo.

Ao Governo incumbe distribuir exemplares por todo o paiz, Como
ha de fazel-o '! Não sabe.

No antigo regimen enviava-se ás carnaras municipaes o exem
plar, que ficava archivado, havia aquelle logar de consulta; mas hoje
que ellas gozam de uma autonomia tão accentuada, que nem o Governo
Central, nem os Presidentes dos Estados teem influencia sobre ellas,
não podemos lançar mão deste meio.

Só restam os juizes federaes, um em cada Estado, que Dão são
sufficientes.

Ha ainda um juiz substituto em cada circumscripção, mas essas
são limitadas, e ha ainda os supplentes desses substitutos, muitos dos
quaes não podem ser os depositarios da lei, porque não sabem nem
ler nem escrever.

A publicação ha de ser feita uo Diario Oflicial, sob a fiscaliza
ção do Governo, e este providenciará sobre a regular remessa e dis
tribuição por todo o paiz.

Não é um assumpto que demande despeza, nem será necessário
marcar credito, porque o Governo poderá mandar vender os exem
plares por preço que cubra a despeza, e cobrirá, porque todo o mundo
precisará do Codigo: juizes, escrivães, advogados, etc.

Isto cobrirá a despeza; e si se désse aos Estados a publicação,
não sabe qual seria o seu resultado; mas cobrariam o mundo e mais
o fundo por essa publicação.

Crê que fica assim justificada a substituição que propoz.
O art. 2' da emenda substitutiva mantém em toda a sua integri

dade o art. 5' do projecto,
Vendo o interesse que havia em definir melhor a expressão «actos

perfeitos» que se contém no cabeçalho do artigo, não modificou a
expressão «perfeitos», que é perfeita. .

Mas, quando se define o que são actos jurídicos perfeitos, em
vez das palavras «O que está concluido, na conformidade da lei vi
gente», prefere «O que esta consummado », porque assim os amigos
da consummação ficarão satisfeitos.
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No art. 3' procura reproduzir o pensamento do art. 8'; mas, reu
nindo-o á matéria do art. 9', porque é a mesma, em vez de dizer «uma
lei só póde ser derogada ou revogada por outra, a lei posterior revo
ga ti anterior em tudo que lhe for contrario ». reune os deus períodos
em um: « A lei só póde ser revogada ou derogada por outra lei pos-
terior em contrario». .

Declara que com muito sentimento foi obrigado a fazer a reunião
desses dous artigos, mas vê que é uma necessidade.

Estes regimens, que se fundam na instabilidade, precisam dar
ás suas leis uma estabilidade e um dos meiosmais enérgicos é a autori
dade, a lei ha de ser feita, mantida, só revogada pela autoridade.

Representa perante o auditoria e a história deste paiz um outro
regimen, aque11e regimen saudavel, em que os reis, segundo uma
phrase da Ordenação, eram uma lei viva e animada sobre a terra;
não era como os regimens modernos, da instabilidade, tão ciosos de
seus direitos, que não fizessem coparticipar o povo na obra da legisla
ção, e assim é que aquelles reis, que eram uma lei viva e animada
sobre a terra, admíttiam a formação do direito popular.

O povo tinha o direito de fazer a lei, por meio do costume, uma
vez que este durasse um certo lapso de tempo e fosse conforme com
a boa razão, causa que então não se dispensava a ninguem .

O orador, que cada vez mais se inclina para a escola histórica, e
isso não é de estranhar, porque foi sempre conservador, e cada vez
se sente mais inclinado a sei-o, porque está no regimcn da instabili
dade e vê que o pensamento conservador se torna cada vez mais re
commendavel, tem sempre sympathía pelas causas vencidas; mas, re
conhecendo que o regimen não póde deixar de estabelecer esta regra,
acceita , não sem entender que vão esbarrar diante de uma diffícul
dade insuperavel , porque não ha poder humano capaz de evitar que
uma lei seja revogada pelo desuso.

Póde citar um exemplo, não muito concludente, é verdade, por
que se trata de uma lei permissiva.

Em 50 annos de pratica forense não viu uma só adopção,
Póde ainda apontar um cento de casos de leis expressas que

cahem com o desuso.
Mas isso é uma questão estranha, que não vale a pena apro

fundar, e, deixemos esse direito popular, que o povo póde formar.
Mas, por muita confiança que tenha nas luzes dos codifícadores,
também tem nas luzes de todo o povo, para não dispensar a sua colla
boração,

Supprime, por desnecessários, os arts. 6' e 7' do projecto.
Já felicitou o autor, por não se ter emmaranhado na questão in

trincada pelos sophismas dos effeitos retroactívos da lei, theoria que o
projecto simplifica muito.

Acha muito fecundo o principio estabelecido no projecto: exce
ptuar os direitos, os actos , os factos que a nova lei tem de respeitar,
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e mais, tornar obriga torias para todas as relações jurídicas. Isto
resolve a difficuldade.

Pela mesma razão supprime o art. 7'.
A lei torna-se obrigatoria desde que é publicada; mas entendem

muitos que é dar effeito retroactivo, tratando-se da capacidade das
pessoas.

E nem acha necessaria a resalva que o ilIustre autor do projectc
mencionou, dizendo que, si vingar, verbi .'JTatia, o principio da sup
pressão da prodigalidade como motivo de interdicção, é necessaria esta
lei, para que aquelles que já forem interdictos pela lei antiga cessem
de o ser, visto que se trata de uma lei relativa á capacidade.

Primeiramente, dirá que a lei sobre a interdicção , por prodigali
dade, nunca passa em julgado: é uma lei declaratória e a propria Or
denação, que creou este instituto, diz que essa ínterdicção durará em
quanto o ínterdicto não tornar aos bons costumes.

Assim, si vingar a idéa do nobre autor do projecto, qual seja a
de supprimir esse instituto de interdicção por prodigalidade, o que se
verificará é que a nova lei vem dizer: aquillo que é máo costume,
pelo qual fostes interdicto , é hoje hom costume; podeis, portanto,
readquirir a vossa capacidade.

Embaraço legal não ha nenhum, porque não ha caso julgado,
mesmo sob O regimeu actual.

A sentença não transita em caso julgado, ou, se transita,
é condicionalmente. .

Si a lei nova obriga ex tune, desde que é publicada e rege
todos os actos passados, presentes e futuros, comtanto que não esc
tejam incluídos nas excepções previstas no art. 2', está claro que
regula essa capacidade do pretenso prodigo, está claro que, depois
de publicada a lei, cessa a interdicção, não é preciso declaração
alguma.

Não ha aqui questão de retroactividade, nem questão de decla
ração alguma e sobre este ponto não ha duvidas no direito.

O orador refere-se á modificação profunda que ha pouco se
operou uas relações de familia, dando-se ás mulheres o patrio
poder sobre os filhos, reforma que, na sua opinião, se fez sem pre
paro, não merecendo a sua approvação,

Essa lei augmentou a capacidade da mulher, porque ella tem
o patrio poder.

A mulher viuva exerce o patrio poderemquanto se conserva
no estado de viuvez.

Isto entrou em execução, e ninguem teve nunca a idéa de dizer
que as mulheres casadas antes desta lei não gozassem desta facul
dade, desde que os maridos foram fallecendo depois da lei.

Trata-se, entretanto, de um caso caracterizado de augmento
considerável de capacidade da mulher, em relação a um casamento
que foi contrahido sob um regimen que lhe negava absolutamente
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essa capacidade e ao mesmo tempo a admittia para tutora depois
de certos requisitos, depois da renuncia do privilegio Veleiano, de
pois de uma hypotheca e de outras tantas cousas.

Diz o orador que vai agora eutrar em um assumpto impor
tante.

Diz o art. 3' que, desde que a lei e obrígatoria, ningucm póde
allegar a sua ignorancia. .

Supprimiu as palavras « desde que e obrigatoria ", porque está
entendido que se não póde fallar em lei sinão depois que ella
e obrigatória.

Agora, segue-se o art. 11, que diz;

« O juiz não póde recusar-se a decidir as causas sub
mettidas ao seu conhecimento, sob pretexto de silencio,
obscuridade ou dubiedade da lei."

Conserva a redacção, mudando apenas a palavra « dubiedade"
para « ambigüidade » .

Parece-lhe que dubiedade e mais do espirito do observador,
,do executor da lei, ao passo que a ambiquidade e uma qualidade
inherente a lei.

Em todo caso, não faz questão de palavras; faz questão, apenas,
de pensamento e de idéas .

O art , 1)', que se segue, refere-se á mesma matéria do art , 12 ;
mas modificou-o, porque este artigo dizia apenas que a lei que faz
excepção ás regras geraes só póde ser applicada aos casos nella
especificados.

Accrescenta dous outros casos, isto é, quanto á lei que res
tringe direitos e á que corrige leis anteriores, porque é caso dif
ferente de fazer excepção á regra geral.

Uma lei póde existir no sentido geral; vem uma lei especial
restringe-a, vem uma outra que faz restricções a respeito desta
revogação, e ahi temos a especie. .

Não se trata de excepção à regra geral ; mas vem a nova
restricção que confirmou a restricção de direito feita pela lei es
pecial e ao mesmo tempo que respeita a derogação da lei anterior,
que é a lei geral.

Eis ahi caracterizados os tres casos: a excepção á regra geral,
excepçao de direito e a derogação de lei anterior.

Em todos esses casos é preciso affirmar o mesmo principio.
Os jurisconsultos dizem: - não só ao caso, como ao tempo;

mas, empregando'" caso ", empregou uma palavra que tem toda
amplitude.

E' a mesma do artigo, e foi feliz.
O art. 6', que é o 13, conservou-o em sua integridade.
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Quanto ao art. 10, que não mencionou, transpõe para o art. 7",
para abrir a porta a regras quanto á applicação da lei no espaço.

Estava destacado e reuniu para collocar em um só legar, por
parecer-lhe assim melhor. .

Não acceitou a emenda do illustre deputado Sr. Julio Santos,
sobre a extensão [urisdiccional das aguas, por uma razão clara.

Este assumpto não depende do direito civil e sim do direito das
gentes, onde está posto muito sabiamente, tendo-se em vista manter,
por limite das aguas territoriaes, exactamente aquillo que o principio
desta propriedade especial creada por ficção estabelece, isto é, dá-se
ás nações o direito de aguas territoriaes como uma necessidade da
defesa, e o limite é o tiro do canhão, até onde este póde defender.
Aonde não chega, entra na communhão da humanidade, é o mar
livre.

Esta é a noção correcta e exacta; mas por isto é estranha ao di
reito civil.

Além disto, não nos conviria adoptar um limite, porque, si hoje
podemos admittíl-o a 1B kilometros, como propõe S. Ex., amanhã
póde haver, como já hoje ha, canhões que alcancem a maior distancia,
e para que adoptar um dominio sobre águas territoriaes, desde que é
possivel com grandes canhões limitar um maior? Pensa que isto é im
politico, que devemos deixar ao direito das gentes o que é delle, e não
complicar a situação, trazendo isto para o direito civil.

Passa ao art. 7", que é o 1O, e que o mantém tal qual está .
Seguem-se as applícações, não para tornar este direito applícavel

a território estrangeiro, mas ás relações juridicas, ás nossas relações
internas.

Não funda a sua theoria na mesma base da cortesia e da conve
niencia. Pensa que o direito internacional privado funda-se, como
demonstrou Savigny, em direito rigoroso.

Elle creou sciencía, mas quando se diz creou sciencia, deve-se
dizer não creou cousa alguma.

O homem não inventa, apenas systematiza, e foi o que fez
Savigny; mas teve a habilidade extraordinaria de examinar uma
doutrina que tinha. assento sobre puros motivos de conveniencía,
para mostrar que era um direito perfeito. Este merito elle tem, a sua
obra a este respeito tem a vantagem de reunir a profundidade dos
allemães ao espirito dos escriptores francezes.

ElIe era francez, por seu avô, expellido da França por occasião
do edicto de Nantes.

Quanto ao art. 8", a emenda contém o mesmo que o projecto
admittiu em seu art. 20, mas condensou em um artigo a matéria de
varios do projecto ,

Entende que a lei nacional da pessoa rege o seu estado e capa
cidade civil.

E' um pleonasmo, visto que estado civil comprehende a ca-
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pacidade ; mas o legislador não tem remédio smao empregar pleo
nasmos, porque assim torna mais facil a íntelligencia da lei.

« ..• e bem assim o estado civil da mulher casada
e dos filhos, sem prejuizo da sua nacionalidade, emquanto
perdurar O poder marital ou O patrio .»

Esta idéa não vinha no projecto ; mas é a consignação de uma
lei patrla em pleno vigor e a realização de uma doutrina jurídica
muito sagrada, que é fazer o mesmo direito do marido e do pai reger
as relações da mulher e dos filhos, emquanto durarem o poder marital
e o patrío poder.

Cessando o poder marital, a mulher passa a ser regida pelo di
reito que lhe cabe.

Cessando o patrio poder, os filhos que, nascidos no Brasil, são
brasileiros, serão regidos pela lei brasileira, e si são estrangeiros serão
regidos pela lei estrangeira, pelo estatuto pessoal da nação a que
pertencerem

A emenda faz comprehender no mesmo artigo as relações pes
soaes dos conjuges, durante O casamento e aggrega o regimen dos
bens do casamento.

Isto está no projecto, mas com uma distincção que o orador
julga inutil e, pois, a emenda subordina todo o regímen do casamento
á lei pessoal do marido.

Applíca a lei pessoal do marido a tudo, porque nas relações de
família é necessaria essa unidade de direcção , Morto O marido, é
a lei da mulher, si ella tiver capacidade.

E' preciso que haja unidade.
E' assumpto em que, havendo alguma largueza, será a causa da

anarchia, as famílias não terão mais harmonia, nem direcção con
veniente, e mesmo é essa a regra geral.

As excepções que o projecto consagra são devidas a motivos
especiosos, mais especiosos do que de real utilidade. Estabelecido este
principio e tendo o autor adoptado . o principio da nacionalidade,
que é caro ao orador, de preferencia ao domicilio, não precisa
estender-se mais sobre o assumpto, que aliás é vastissimo.

A matéria consubstanciada nesta emenda está em varios ar
tigos, mas está consubstanciada no sentido de fazer reger tudo por
um unico direito, que deve reger o casamento.

Diz o projecto que os bens moveis são regulados pela lei pes
soal do proprietario.

O orador declara que foi um pouco mais conservador do que
o projecto ,

A propria lei italiana entrou com pés de lã nesse dominio,
não ousou affrontar a doutrina, geralmente seguida, do estatuto real,
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isto é, a lei da situação dos objectos. Disse que, quanto aos moveis,
seguir-se-hia a lei pessoal do proprietário, si as leis do paiz o per
mittísscm.

Estes artigos do Codigo Italiano foram defendidos por 1I1ancini.
professor de direito na Universidade de Napoles, em uma mono
graphia excellente, em que dá a razão philosophica dessa dis
posição.

Essa razão é muito plausível: elle diz que os bens moveis devem
ser regidos pela lei pessoal do 'proprietario, porque são a continuação
da pessoa, são a representação da sua actividade.

lI1as, levado este principio ás suas ultimas consequencias, deve
também o estatuto pessoal ser applicado á propriedade immovel,
porque esta também é representação da sua personalidade, emanação
da sua actividade.

Acha um pouco exaggerado; todavia, o principio é acceitavel
quanto a certos moveis indicados na emenda que propõe e que
éa seguinte:

« Os bens, quer moveis, quer immoveis ou de raiz, são
sujeitos á lei do logar de sua situação, salvo quanto aos
primeiros, a lei pessoal do proprietario sobre os que elle
levar sempte comsigo, ou de seu uso pessoal e os que tiver
para serem vendidos ou transportados a outro logar;
e á lei da situação inicial que tinham, caso sejam mudados
na pendencia da acção real sobre elles,»

Estes, que o art. 9' da emenda especifica, podem ser regidos
pela lei pessoal do proprietario; mas quanto aos outros, situados no
paiz, embora não immobílizados, esses devem ser regidos pela lei da
situação, tanto como os immoveis.

E' inutil fazer uma lei differente, porque todas as legislações con
sagram essa regra e não poderíamos ter reciprocidade, como acontece
com a Italia ,

A emenda faz prevalecer a lei da situação inicial que os bens
tinham, caso sejam mudados na .pendencia de acção real sohre elles.

Isto é um recurso contra a fraude; desde que se muda a situação,
mas a lei pessoal acompanha os moveis, não é tão facil burlar .

Entretanto póde mudar a situação dos seus moveis diaria-.
mente; viver em viagens perpetuas, mudando de situação os moveis
e frustrar assim as acções, mesmo as reaes.

Por fallar em naturalização, diz o orador que se esqueceu de
commentar uma disposição do Projecto, que não accoita e, pelo con
trario, muito propositalmente omittiu.

E' a do art. 21, que estabelece que ninguem se póde prevalecer
da mudança de nacionalidade, em prejuízo das obrigações que houvl'll
contrahido-anteriormente.
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o principio é verdadeiro, e o orador não seria capaz de im
pugnai-o; mas acha-o imprudente e não o consignaria no Codigo.

Si elle fosse completo, então o artigo careceria de um addendo;
não é sómente a mudança da nacionalidade que não póde prevalecer
em prejuizo das obrigações que houver contrahido anteriormente, é
tambem a mudança do domicilio, porque o nobre autor consigna 'o
domicilio como determinando as relações jurídicas em certas con
dições.

E' um assumpto muito serio .
Não aconselha a politica de Romulo, arrebanhando quantos ban

didos havia na Italia, concentrando-se em Roma, para fundar esse
grande povo; vivendo do roubo dos Estados visinhos e até raptando
mulheres, etc.

Esta política poderá ser muito patriotica, mas não é para os dias
de hoje.

Maso Brasil tem tantos sertões, tantas terras para explorar, tantos
rios, tantas riquezas naturaes, que não póde também seguir a outra
política, que chamará a do cavalleiro andante, o fidalgo de La Mancha,
não querendo que entre neste paiz nenhum criminoso, nem mesmo
que elle se naturalize, porque essa sua naturalização não prejudicará
as obrigações que elle houvercontrahido anteriormente.

NãO; é preciso um meio termo: nem a politica de Romulo, que
hoje não poderá ter mais applicação e que, não obstante - dirá entre
parenthesis - foi applicada muito ao pé da lettra, nos Estados Unidos,
nem a outra a que já se referiu.

Não quer que ponhamos ahi, nas praias, tabqletas dizendo a' todos
os estrangeiros, que procurarem o paiz, para habital-o : .

(C Vocês entrem, contando com a impunidade. »

, Não; permitta-se-Ihes a entrada, sem declarar que a naturalização
não lhes servirá de nada.

Si elles forem criminosos, serão perseguidos, como si não se natu
ralizasssem ; mas não se faça essa declaração constante do art. 21.

Não ha necessidade desta advertencia ,
Esses que veem para aqui espontaneamente em certa idade, dos

-16 aos 20 annos, esses emigram de lá por causa do serviço militar e
não ha razão para que o Brasil não aproveite essa boa disposição, em
que elles se collocam.

Que nos interessa que a Allemanha tenha um milhão de sol
dados?

O orador seria feliz se pudesse passar todos os soldados da AI
lemanha para aqui.

Para o orador, o Codigo é uma obra pratica, porque é lei pará. o
povo, e é uma obra scientifica, porque é o producto de uma civilisação,
de uma cultura jurídica e é, antes de tudo, uma lei politica e eco
nomica,

c. c. - vot. lU 5
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Assim, um Codigo que embaraçasse a producção e a riqueza de
um paiz seria uma lei damnosa,

O orador diz que vai agora expender considerações sobre o
art. 10. .

No art. 10 da emenda trata-se da fórma extrínseca dos do
cumentos publicos ou particulares, dos testamentos e dos contractos ,

Esta emenda é a seguinte:

« A fórma extrínseca dos documentos publicos ou par
ticulares, dos testamentos ou dos contractos e sua perma
nencia, como dos quasi contractos, delictos e quasi delictos,
é regulada pela lei do lagar em que se verificaram, salvo os
casos exceptuados nas leis, os actos que tenham por objecto
bens de raiz, situados no Brasil, e os contractos exequiveis
no Brasil, sendo celebrados por brasileiros, nos respectivos
consulados ou legações."

Reuniu a matéria dos dous artigos do Projecto em um só e o
mesmo fez sobre a prova.

A prova dos testamentos, actos publicas ou particulares, bem
como a prova dos quasi contractos delictos e quasi delictos é regulada
pela lei do logar em que se verificaram todos esses actos ,

O Projecto trata da disposição que acaba de ler em quatro ou
cinco artigos, mas no fundo a doutrina é a mesma, como O nobre
autor do Projecto poderá verificar cotejando as disposições.

O orador, porém, faz varias e importantes excepções, que não
veem no Projecto,

Quanto ao contracto de fretamento, por exemplo, qualquer que
seja o paiz onde elIe é passado, pal'.a vigorar no Brasil, é preciso que
tenha a forma do fretamento dado pelo Codigo Commorcial, e isto é
muito bem entendido a beneficio da certeza do pessoal marítimo na
cional e a beneficio da navegação nacional.

E' uma disposição que mio se póde alterar, e entende que é pre
ciso manter este bom principio do direito maritimo privado,

Accrescenta tambem outro artigo, que não vem no Projecto, mas
que é indispensavel e que resulta dos principias cardeaes da nossa
legislação, emhora não esteja consagrado: são os actos que teem por
objecto os bens de raiz situados no Brasil.

Pelas nossas leis, os actos relativos a bens de raiz devem ser
operados por fórma solemne.

Seja alienação, seja hypotheca ou seja troca, todos esses actos
estão sujeitos a formas solernnes, substanoiaes ,

Ora, isto respeita á fórrna do contracto e ao mesmo tempo á sua
prova,

Entende que todo o acto que tenha por objecto bens de raiz deve
estar sujeito ás Iórmas.
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Sabe quo a disposição não deixa do ser rigorosa; mas, diz o
orador, é indispensavel, para proteger a nossa propriedade nacional,
a nossa propriedade predial, porque, si a disposição ficasse sujeita á
lei estrangeira, não saberiamos com que facilidade as alienações po
deriam ser feitas.

Poderíamos ficar até 'no estado de nem sabermos quem é o pro
prietarío ,

Adoptada a emenda, não, o acto ha de ser feito pela lei brasileira,
isto é, por escriptura publica e formalidades requeridas.

Accrcscenta tambem .outra dlsposlção importantíssima que, em
bora venha no Projocto, vem entretanto subordinada a outra regra e
é a que trata dos contractos, quaesquer que sejam, exequíveís no
Brasil, uma vez celebrados por brasileiros , nos consulados ou legações.

Estabelece, não só quanto a contracto, como ainda quanto á
forma prescripta, desde que os consules podem ser preparados com
recursos necessarlos para estes contractos sobre moveis, immoveis
sobre qualquer assumpto ,

A emenda substitutiva, no art. 11, estabelece:

« A matéria e os effoitos das obrigações serão regulados
pela lei do logar onde foram contrahidos, sobre a expressa
convenção das. partes contractantes ... »

Não empregou a palavra u substancia » para evitar a questão
philosophíca em que entrou o relator, e de que é divergente.

lia alli um outro pleonasmo indispensavel, igual ao do que já
se occupou.

Quem diz « matéria ou substancia de obrigações" diz « effeito
da obrigacão >l, porque realmente a substancia do contracto são os
direitos e obrigações que elle traduz, é a sua matéria.

Entram ahi dous elementos distinctos, é verdade, os elementos
prímordiaes de todo contracto, a capacidade das partes, o objecto, o
modo em contraposição á fórrna ,

NãO ha ignorancia, sabe que é pleonasmo, mas é para tornar o
caso intelligivel (lendo) :

« A mataria e os eífeitos das obrigações serão regu
lados pela lei do logar onde foram contrahidos , salvo ex
pressa convenção das partes contractantes .»

Como se trata de contracto, o ellas podem determinar a lei quo
deve reger esta obrigação, ha sem dnvida uma ficção em estatuir a
vontade das partes ao ponto de constituir a, lei reguladora,

Não é o caso em que a lei do caracter suppletivo ou permissivo
deixa ás partos estabelecer. Não.
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Si tivesse passado tal qual um dos artigos do Projecto , que
consubstanciou em outros termos, este seria duvidoso.

E' o que diz que a convenção das partes não póde alterar as
leis.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - As leis de. ordem publica: é o que
está lá ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA pensa, antes de tudo, que a redacção
não é boa. Diz o Projecto que ninguem póde derogar, por convenção,
as leis que regulam a constituição da familia, nem as que interessam à
ordem publica e aos bons costumes.

Parece que póde derogar por outro meio que não seja a con
venção.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA da um aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Si S. Ex. tivesse dito "a Constituição
dos direitos da familia », bem. ,

Interessa á ordem publica uma lei pela qual as partes suhtrahem
da soberania nacional um certo numero de relações que lhes cabia
para submettel-a á jurísdicção estrangeira.

Essa jurisdicção é de ordem publica. Mas, no regimen do direito
actual, é preciso alterar essa noção, sob pena de não marcharmos.

Este é um ponto para o qual tende a legislação.
Tratando do direito das obrigações, dá-se ás partes a amplitude

de escolherem a lei a applicar - ou a da situação do legar da obri
gação ou a nacional.

E' um principio respeitavel : uma vez adaptado por outras legis
lações, não teria inconveniente.

Todos os contractos exequiveis no Brasil, oú celebrados empaízes
estrangeiros ou celebrados entre estrangeiros ou entre brasileiros e
estrangeiros, desde que tenham de ser executados no Brasil, devem
ser executados e julgados segnndo a legislação brasileira.

Com esta restricção podemos deixar ás partes a liberdade de,
por convenção, alterar a lei applicavel aos seus contractos, fóra do
paiz; não ha nisso inconveniente.

Assim, se conforma com OProjecto ,
Propositalmente não tem tratado da prescripção, de que se occupa

o Projecto. '
A prescripção ou é um meio de extinguir direitos e obrigações,

é prescripção extinctiva, ou é um meio de adquirir a propriedade.
Ora, como meio de extinguir direitos nada tem de differente dos

outros meios de extinguir direitos e, continúa o orador, si formos
crear uma lei de direito internacional privado para a prescripção ex
tinctiva, devemos crear para todos os meios de extincção de direito,
como pagamento e outros.

Não ha necessidade.
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A mesma lei que rege o contracto, rege a cxtincção da obrigação;
a lei do contracto rege-o em todas as suas dependencías ; rege a pre
scripção, como todos os outros meios extinctivos, como o paga
mento, etc.

Como meio de adquirir, tão pouco ha necessidade, porque já está
prevenido; a usucapião, referindo-se a moveis ou immoveis, rege-se
pela lei da situação dos bens.

Em resumo, si se trata da prescripção extinctiva ou de direito
pessoal, como meio de extincção, o que se attende é á obrigação, que
se extingue para uma parte e que nasce para outra; portanto, é o di
reito pessoal da obrigação.

De outro lado é o estatuto real, quer se refira a moveis, quer a
immoveís ,

Sabe que os novos tratadistas dissertam largamente sobre a pre
scripção ; mas acha que com este systema está resolvida a difficul
dade.

O Projecto manda que a' prescripção extinctiva siga a lei do con
tracto e quanto aos bens manda que siga a lei da situação.

E' O que está estabelecido na emenda.
Diz a emenda, no art. 11, que serão regulados e julgados pela

legislação brasileira os contractos ajustados em paiz estrangeiro, mas
exequiveis no Brasil.

Os brasileiros que viajam devem lembrar-se da patria, se qui.
zerem obrigar-se entre si; devem fazel-o segundo as leis (h pátria e é
mesmo melhor, porque devem conhecer melhor a legislaçs- I do seu
paiz, do que a do paiz estrangeiro.

Agora, isto não é direito novo, é do direito actual; está consa
grado no art. D' do regulamento n. 737, de 18DO, onde se diz: « Pre
sumam-se contrahidas, conforme a legislação do Brasil, as dividas entre
brasileiros em paiz estrangeiro" .

Sendo um regulamento commercial, falIa em dividas; mas aqui o
principio deve ser mais geral, além dos emprestimos deve referir-se
a todos os contractos e obrigações contrahidos por brasileiros em
paizes estrangeiros.

Lá serão regulados pela lei do logar; mas, havendo questão no
Brasil, serão regulados e julgados pelas leis brasileiras.

Seria mesmo escandaloso si aqui se applicassem leis estrangeiras
a brasileiros que comparecessem perante os tribunaes ,

E' brasileiro, boa ou má, carregue com a lei do paiz, tanto mais
que as leis desta nação são tão boas como as melhores do mundo. /

Accrescenta, na emenda que apresentou, que tambem serão re
gulados e julgados pela legislação brasileira os actos relativos a bens de
raiz situados no Brasil e ao seu regimen hypothecario ,

Não está expressamente consignado nas leis brasileiras; mas está
indicado na legislação hypothecaria que os contractos celebrados em
paiz estrangeiro não podem produzir hypotheca sobre bens de raiz si-
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tuados no Brasil, salvo os contractos lavrados perante os consules bra
sileiros, com as formal.dades exigidas pela legislação brasileira e
entre brasileiros ou em favor de brasileiros.

O estrangeiro póde estabelecer hypotheca em bens de raiz si
tuados no Brasil, mas sómente em favor de brasileiros.

O estrangeiro não póde fazer hypotheca sobre bens de raiz, si.
tuados no Brasil, nem vendel-os, sinão pela fórma exigida pela lei bra
sileira. E não pareça isso duro.

Não se impede o estrangeiro de adquirir todas as terras do
Brasil.

Mas é preciso impedir que e!les, por actos que nos são desconhe
cidos, disponham de nossa propriedade e aggravem com hypothecas,
sem que se saiba por que modo e com que fins e até sem que se
possa organísar uma estatistica.

Assim, diz O orador, si elles observarem a lei brasileira, teremos
conhecimento de tudo.

O legislador brasileiro não deve sentir-se acanhado, neste as
sumpto, porque não se impõe limites á disposição da propriedade ter
ritorial ou movel do Bras.l ; apenas se determina a fórma de que se
hão de servir para gravai-a, para transferil-a.

O art. 12 trata das successões.
O orador diz que reuniu em um os tres artigos do Projecto, mas

que a doutrina é a mesma.
Eis o que diz o artigo ;

« As successões legitimas e testamentarias , a ordem da
vocação hereditaria, os direitos dos herdeiros e a intrinsoca
validade das disposições serão regulados pela lei nacional da
pessoa de cuja successão se trata, qualquer que seja a natu
reza dos bens da herança e o paiz em que se acharem si
tuados, salvo as disposições da lei local, sobre os immoveis e
sobre o regimen hypothecario e o disposto neste Codigo sobre
heranças vagas, abertas no Brasil. »

Este artigo é importantissimo, porque foi uma innovação muito
feliz da escola italiana, esta que o artigo consagra, infelizmente, só
mente em uma de suas partes, que é a que diz respeito a succcessões :
submottel-as a uma lei una, universal.

Fazendo referencia ao que se verifica na ltalia, diz o orador que
é um pensamento fecundo que o leg'slador brasileiro deve estar
prompto a adoptar, mas não em sua totalidade, porque a Itália é O
unico paiz que o tem applicado em todo o seu rigor.

O orador pretendia, nesta emenda, restringir tudo ao direito,
civil, por isso não incluiu o que respeita ás fallencías, que pertencem
ao commercio, nem tambem ás sociedades, porque algumas ha que não
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se póde negar o caracter, embora entidades jurídicas , pessoas [uri
dicas, como diz o Projecto, não se pode negar o caracter de brasileiras,
como são as sociedades entre dous brasileiros para comrnerciarem no
Brasil.

Mas, diz o orador, isto respeita a um assumpto que ainda não se
discutiu, sobre o qual se ha de abrir discussão e em que ha de terçar
armas com o illustre autor do Projecto.

Em todo o caso, sobre sociedades, quaesquer que sejam, sendo
celebradas em paizestrangeiro, não tem execução no Brasil sem appro
vação do Governo e, nesta approvação, O Governo costuma subor
dinal-as, para exercer certas operações, a certas formalidades.

De sorte que o art'go do Projecto contém uma disposição a re
speito, submeucndo-as á lei do domicilio, a lei da séde da sociedade,
que é o domicilio legal da sociedade e é justamente esta lei que o pro
[ecto consagra.

a orador, porém, declarou guerra á lei do domicilio, porque é
muito variável, é um facto jurídico difficil de provar, porque além do
facto da residcncia, é preciso que haja intenção de permanecer, o que
nem sempre é facíl estabelecer c, quando o seja, nem sempre é fácil
provar.

a orador supprimiu o artigo relativo ás pessoas juridicas, por
esta razão, e porque, desde que estas sociedades são pessoas juridicas
e entendem funccionar no Brasil, hão de obedecer logo á respectiva
legislação.

Si são associações que dependem da approvação do Governo, ha
ahi o conectivo: o Governo não lhes dá a sua approvação, sem que
ellas se submettam á legislação brasileira.

Portanto, são sociedades de direito privado, mas cujo desenvolvi
mento carece de uma providencia de direito publico, de direito admi-
nistrativo, da approvação do Governo. '

Vê-se, portanto, reduzido - continua o orador - a adoptar da
lei italiana unicamente aquillo que podia adoptar, que é constituir a
herança uma universalidade, como ella é, comprehensivel de direitos
de bens de diversas espécies, moveis e immoveis, situados em países
differentes, mas regidos por uma só lei.

Essa lei, ahi vem determinada, é uma lei nacional, é uma lei
brasileira, para a herança do brasileiro; é uma lei estrangeira, para a
herança do estrangeiro, salvas, porém, as disposições da lei local, sobre
os imrnoveis,

a paiz que não permittir que um estrangeiro adquira immoveis
no respectivo terr.torio, não permittirá que a um estrangeiro caiba
em herança o immovel nelle situado.

Sob o reg.men hypothecario, que está ligado ao de propriedade,
a nossa lei não põe limites sobre isto; mas só quanto aos meios de
acquisição,
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Desde, porém, que a herança seja aberta no Brasil, O estrangeiro
comtempladoadquire o seu quinhão sem diffículdade ,

« Art. 13. A competencia, a forma do processo e os
meios de defesa são regidos pela lei do logar, onde se mover
a acção, salvo a competencia dos tribunaes brasileiros para
conhecerem de demandas contra os domiciliados, ou resi
dentes no Brasil, por obrigações contrahidas ou responsabi
lidades assumidas dentro ou fóra do paiz, (Lei n. 3.605,
de 1875.)

As sentenças dos tribunaes estrangeiros serão exequi
veis no Brasil, mediante as condições estabelecidas pela lei
brasileira, »

E' o mesmo principio do Projecto, e o orador apenas accres
conta: -- salvo a competencia dos tribunaes brasileiros para conhe
cerem das demandas contra os domiciliados, nacionaes ou estran
geiros, residentes no Brasil, pOl' obrigações conirahidas ou responsa
bilidades assumidas dentro ou fôra do paiz .

A lei n . 3.605, de 1875, citada no artigo, é de caracter penal e
está ainda em vigor, porque o Codigo Penal que se fez ultimamente,
contemplou muitas de suas disposições.
. E' o que se póde chamar direito internacional criminal. São dis
posições communs do direito criminal de todas as nações. Ha paizes,
comoa Inglaterra e os Estados Unidos, que não admittem isto, paizes
onde a lei criminal é territorial, e as Republicas Platinas também
estão adiantadas neste ponto.

No Congresso Jurídico de Montevidéo, quando se tratou disto,
ficaram arripiados, puzeram mesmo em duvida que no Brazil tal hou
vesse, e houve necessidade de mandar buscar, a lei, bem clara e bem
redigida.

Acharam, porém, cousa estranha,
Isto tudo está no actual Codigo. Nesta parte, nada temos, é es

tranha ao direito civil; masa lei tem o art. 7', que estabeleceo prin
.cipio de direito civil internacional.

E' o que diz que aos offendidos pelos crimes commettidos em paiz
estrangeíro , quaesquer que sejam, até mesmo por actos illicitos, em
bora não sejam crimes definidos por lei, é respeitado o direito de de"
mandar aos responsaveis por esses factos, aos que contrahiram obri
gações, uma vez que venham residir no paiz, é respeitado - repete
~ o direito de demandar a satisfação do mal causado.

Esta disposição é puramente de direito civil.
A lei de dezembro de 1841 separou a lei civil da criminal,

determinando que as satisfações fossem pedidas por acção civil dis
tincta da criminal.

Ficou então separada uma da outra.
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Veio o Codigo Criminal d1L Republica e não incluiu mais a satis
fação como parte integrante do direito criminal; mas mandou, por
artigo expresso, que ella fosse regulada pela lei civil.

E' a mesma disposição,
Portanto, eis ahi como este assumpto, que foi envolvido em lei

criminal, pertence ao Codigo Civil, e não póde ser abandonado, por
que interessa principalmente os nossos compatriotas que moram nas
fronteiras do Pará, do Amazonas, de Matto Grosso e do Rio Grande do
Sul.

Esta disposição é utíl, porque o nacional offendido por essas de
predações continuas das fronteiras, si não póde recorrer aos trihunaes,
ao menos fica com esta consolação de pedir satisfação, apanhando o
depredador residente ou domiciliado. Por isto incluiu a palavra « re-
sidentes». .

E' um recurso e um meio de direito internacional privado.
Não ha duvida que esses casos se regem por leis de delicto ; mas,

assim como, por ficção, as leis punem delíctos fóra do território como
o de attentado contra a integridade da Nação, falsificação do papel
moeda, contrabando, etc., por maioria de razão se deve fazer um
additamento á lei rigorosa da applicação do estatuto para tornar de
mandavel, exigivel de estrangeiro ou mesmo de nacional- a lei não
distingue - que commetta falta em paiz estrangeiro e venha domici
liar-se ou residir no Brasil, a satisfação do mal causado.

Entende que não temos o direito de esquecer essa disposição tão
interessante aos nossos compatriotas das fronteiras. EUa faz parte da
legislação actual, e, não incluída no Codigo Civil, seria considerada
derogada, o que certamente não estará na intenção do Corpo Legis
lativo.

O artigo accrescenta que as sentenças dos trihunaes estrangeiros
serão exequiveís no Brasil, mediante as condições estabelecidas pela
lei brasileira.

Passa a tratar do art. 14-, e agora vae entender-se com o illustre
relator.

Hedigiu o artigo em substituição, tanto ao Projecto comoá emenda
do illustre relator, nos seguintes termos:

« Em nenhum caso, as leis, os actos e as sentenças de
um paiz estrangeiro e as disposições e convenções privadas
poderão derogar as leis rigorosamente obrigatorias do Bra
sil, concernentes ás pessoas, aos bens, aos netos; nem as
leis, por qualquer modo relativas á soberania nacional e á
ordem publica, politica, economica ou religiosa, á moral e
aos bons costumes».

Neste artigo reuniu as disposições de quatro ou cinco artigos do
Projecto e substituiu a emenda do nobre relator; porque, tomada
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esta de certo modo, ella poderia annullar todas as disposições do Pro
jecto a respeito do direito internacional privado.

Primeiro que tudo, o nobre relator collocou a sua emenda no
art. 14 e começa dizendo: « Não obstante tudo quanto se tem dito
até o art , 14... » ,

O SR, AZEVEDO MARQUES - Copiei do Codigo Italiano,

O SII, ANDRADE FIGUEIRA - Mas ha uma differença : é que o
Codigo Italiano incluiu essa disposição no fim do artigo, depois de
largas concessões feitas a favor de legislações estrangeiras contra a
lei italiana e, não obstante essas concessões, dispõe, etc, Mas S, Ex.
não tinha feito concessão alguma á lei estrangeira, até Oart. 14, Como
é que diz - não obstante o que se fez? !

O SR, AZEVEDO MARQUES - Ha outra emenda minha mandando
collocar no fim,

OSII, ANDRADE FIGUEIRA - Então annulla completamente as re
gras estabelecidas pelo direito internacional privado,

Mas o artigo diz isto - não obstante as disposições do artigo pre
cedente; si for collocado no fim, ficará com sentido, mas ínconve
niente ,

S. Ex, nega assim o direito internacional privado, porque
nenhuma lei estrangeira poderá prejudicar as leis brasileiras sobre
pessoas, cousas e bens, em sua integridade,

Não haverá concessão nenhuma,
Concretizaria tudo na fórrna por que está redigido o artigo, com a

dífferençn porém, de que, em V<'Z da expressão -leis prohibitivas
de que trata o Codigo Italiano, empregaria as expressões-as leis ri
gorosamente obrigatórias do Brasil.

E' uma phrase muito comrnum entre os jurisconsultos allemães
quando querem referir-se a essa ordem de leis denominadas prohi
bitivas, preceptivas, que respeitavam a ordem publica e economica
de um paiz, á soberania nacional e mesmo ao regimen dos bens;
emfim, todas estas leis, em que não se permittia que as partes, por
convenção, as alterassem,

Então eram de caracter permissivas ou não eram do domínio
das leis de caracter supplctivo .

« , , , poderão derogar as leis rigorosamente obriqatorias »,

Esta phrase diz o orador que não viu em lei nenhuma aqui, nem
mesmo em lei estrangeira; mas é da doutrina geralmente observada e
tem essa intelligencía na sciencia , Quer dizer - leis sobre que não se
póde transigir; são leis relativas á policia, á ordem publica, ao exer
cicio da soberania nacional,

Assim, um contracto ou lei, pelo qual um cidadão brasileiro re
nunciasse á jurísdicção e protecçâo de sua bandeira, não se toleraria;
um acto pelo qual um estrangeiro ou um brasileiro adquirisse uma pro-
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priedade, cornpromettendo-se a constituir um morgado, supponha-se,
prohibindo que fosse alienada, sujeitando-a a um perpetuo lidei-com
misso, esse acto ou lei seria contrario á ordem economica, não se tole
raria.

Quanto á ordem politica, tomando para exemplo o regimen re
presentativo, admitta-se que houvesse um contracto que suppuzesse a
abolição desse regimen, o estabelecimento de um governo absoluto,
dictatoríal , ou admitta-se mesmo que houvesse um contracto ou lei
que se referisse a isto, não podia absolutamente, evidentemente, ser
executado no Brasil, porque era contrario á polítíca universalmente
acceita ,

O Projecto falIa muitas vezes em bons costumes, leis contrarias
aos bons costumes; e diz o orador que accrescentou a essas palavras
« á moral».

Diz, ainda, que tem visto classificar como bons costumes muitos
que acha péssimos. (Riso.)

No Brasil, sobretudo, ha muitos máos costumes. (Riso.)
A moral já não é assim.' .
Esta, apezar das seitas philosophicas, tem certos principias geral

mente adoptados e depois ha a moral christã , que não varia, é a
moral de S. Thomaz de Aquino, de todo o espírito pensador.

Declara o orador que não duvidaria supprimir estas palavras
«bons costumes », porque, a respeito de costumes, ha muitos costumes
nos paizes estrangeiros, melhores do que os nossos (riso), assim como
não duvidaria passar destes nossos costumes alguns que passam por
bons, lá para elIes. (Riso.)

Acredita que já se tem excedido muito.
Em linguagem parlamentar, costuma-se dizer que já se tem abu

sado muito da attenção dos colIegas; mas nem isto pôde o orador
dizer, porque o que elIe commetteu já não é um abuso, é um desaforo.
(Riso; não apoiados.)

E com isto tem concluído. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Cno-vfs Beviiaqua - Sr. Presidente, tenho deants

de mim um adversário formidavel! Engrandecido pelo prestigio,
que lhe dá o caracter de representante, e o mais energico e o mais
vibrante, de uma raça de politicos, que suppõe possuir cabedaes de
experiencia dos quaes nós nem siquer podemos suspeitar; enrique
cido pelas lutas parlamentares e [ornalisticas, onde a sua palavra
tem sido sempre uma clave terrível a cahir esmagadoramente sobre
as cousas e as pessoas de nosso paiz ; aureolado por uma illustração,
que passa por ser das mais vastas, profundas e solidas do Brasil;
é, em verdade, o Exmo. Sr. Dr, Andrade Figueira um adversário
formidaveJ, e eu não tenho para oppór aos rudes golpes de sua
critica implacável mais do que ligeiras observações que occorrem ao
espirito timorato de quem é o primeiro a reconhecer a sua propría
insufficiencia.
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Felizmente, as nuvens que se acastellaram, tenebrosas, no ho
rizonte se foram esgarçando, através dellas coou-se um raio de sol,
e pude verificar que o adversario impiedoso, que a minha timidez
havia já vislumbrado, não era mais do que um alliado que nos vinha
trazer conselhos, que podiam revestir forma um tanto aspera ás vezes,
mas sem que isso, todavia, viesse prejudicar o mérito dos conselhos.

Que S. Ex. é um alliado do projecto, parece-me claro, porquanto
quasi todas as soluções apresentadas nelle em relação ao direito inter
nacional privado foram aceitas por S. Ex. e, assim sendo, eu me
sinto mais á vontade para desenvolver as minhas considerações.

Não me refírirei, Sr. Presidente, á primeira parte do discurso do
Exmo, Sr. Dr, Andrade Figueira, porque S. Ex. fallou sobre matéria
vencida, e não quero infringir o Regimento, não quero para mim
o privilegio de derogar a lei; e também porque as suas allegações
parece que foram em parte rebatidas, sinão em Rua totalidade, e o es
pírito da íllusrrada commissao está sufficientemente elucidado a res
peito. Encararei, pois, exclusivamente o que diz respeito ao direito
internacional privado, tomando na devida consideração as longas
e valiosas ponderações por S. Ex. aqui apresentadas, tanto mais
longas quanto, deante da magnitude e complexidade do assumpto,
S. Ex. não póde resumir suas idéas para mais efficazmente appli
cal-as.

As observações por S. Ex. apresentadas foram em grande parte
em favor do projecto, e considero-as assim uma defesa real e com
petente do .mesmo projecto.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Salvas as divergencias secundarias
que estão concretizadas nas emendas.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Disse muito bem S. Ex. que a sua
defesa foi acompanhada de restricções que julga, como eu, de ordem
secundaria, e não seria por motivo dessas divergencias de ordem se
cundaria que S. Ex. poderia estar autorisado a fulminar o autor
do projecto, accusando-o de não possuir no assumpto a nitidez de
idéas que possue S. Ex ., de laborar em lamentavel confusão, bara
lhando princípios por sua natureza heterogeneos.

Por certo deixaria de attender a essa accusação, si somente
a minha individualidade estivesse em causa; mas, no momento pre
sente, creio que é indispensável mostrar que não ha tal confusão.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Fallei em vacillação, pouca segu
rança.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Vacillação, pouca segurança de ídéas,
seja assim. Em que razões se funda S. Ex. para fazer-me essa
increpação ?

Em primeiro logar, em ter dito o autor do projecto, nas suas
observações, que dependia do accôrdo entre as nações, a fixidez, ou
melhor, a codificação· do direito internacional privado. Esta ex-
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pressão foi mal interpretada. S. Ex. suppoz que eu abraçava a dou
trina, aliás de escriptores de nota, segundo a qual o direito inter
nacional privado deve ter por base convenções intemacíonaes.

E' a doutrina de Lainé, por exemplo, entre os estrangeiros, e de
Duarte de Azevedo, entre nós.

Mas, Sr. Presidente, longe de mim estava este pensamento.
Si o autor do Projecto entendesse que o Brasil devia entrar em accôrdo
prévio com as nações mediante contracto, para depois disto formar
preceitos relativos ao direito internacional privado, no - Titulo Pre
liminar - se diria que o Estado haveria de envídar os meios de firmar
convenções com as nações estrangeiras sobre as bases ahi estabe
lecidas. Mas o Projecto não esperou por isto, estabeleceu desde logo
aquelles principies que entendeu deverem SOl' acceitos pelo Poder
Judicíario do Brasil para regular os conílictos intornacionaes sobre
materia de direito privado.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O direito internacional privado,

Sr. Presidente, depois da concepção moderna que lhe imprimiu a au
toridade de homens como Lainé, Pillet e Philimore, comprehende, em
primeiro logar, a condição dos estrangeiros, em segundo a solução dos
conflictos entre a lei nacional e a estrangeira relativa á matéria de
direito privado, e em terceiro o exercido, no paíz, de direitos adquí
ridos no estrangeiro em virtude de actos praticados no estrangeiro
e subordinados á lei estrangeira, como é o caso da execução extra
territorial das sentenças.

Em relação ao conflicto entre a lei nacional e a lei estrangeira,
S. Ex. ofíereceu-nos aqui, entre outros, um exemplo: figurou o caso
de uma menor de 12 annos, eu diria de 14 . . .

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Maior; menor, não.
O SR. CLOYIS BeVILAQUA - ... que casasse na França onde a

lei exige idade mais avançada para conceder a capacidade nupcial
ás mulheres, e suppoz a hypothese de que alguem no Brasil qui
zesse annullar esse casamento sob o fundamento de que no legar
do contracto a lei exigia essa idade mais avançada.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - A prevalecer o principio territorial.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas parece que S. Ex. não descoro

tinou a face mais interessante do assumpto , mais interessante para
nós nesta occasião. Eu perguntaria: perante quem foi celebrado o
contracto ? Perante as autoridades consulares ou diplomaticas do
Brasil? Si assim foi, seria absurdo que no Brasil se viesse propõr
a nullidade desse acto, porque as autoridades brasileiras, que são os
consules e os agentes diplomaticos, applicaram a lei brasileira.
Si, porém, o casamento foi celebrado .perante a autoridade franceza,
pergunto: essa autoridade francesa fez ou não uma concessão,
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entrou ou não em um accôrdo com o Brasil, para ceder um pouco
da lei franceza e fazer applicação da lei brasileira?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não podia fazer, seria praticar um
acto nullo ; admittido o principio territorial, cessava o estatuto pessoal
e, portanto, era a lei franceza ,

OSR. CLOVIS BEVILAQUA - E', pois, claro que a lei não podia ser
applicada além dos seus limites territoríaes sem oplacet da soberania
local.

Parece que esse ponto é liquido.
O SR. ANDRADE F'GUEIRA - Isso é a theoria, que não está no Pro

jecto, é O ponto fundamental. Para V Ex. o direito internacional
funda-se no consensum qentium ; a minha theoria é a de Savigny.

O SR. CLOVIS llEVILAQUA - Examinemos o instituto da execução
extraterrltorial das sentenças.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' de direito publico, a jurisdicção
é territorial, não ha duvida.

O SR CLOVIS BEVILAQUA ~ V. Ex. já admitte as concessões.
Eu ia lembrar não só a opinião de diversos autores, que divergem
a esse respeito...

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Eu não me referi á execução de sen
tenças, que é mera graça, não é direito; digo relações de direito pri
vado, e a execução de sentença é acto de direito publico,

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - SI', Presidente, V, Ex. é professor
de direito, conhece estes assumptos, sabe que Martím e Casanova,
applicando o principio absoluto da territorialidade e da soberania,
não admittiam que a execução da sentença, fóra do paiz da soberania,
se pudesse apoiar em bases scientificas e não estavam elles afastados
do direito romano, onde imperava o principio .- extra territorium jus
dicenti impune non paretur .

Deixarei de adduzir mais considerações neste dominio, porque
S. Ex. já me fez concessões.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Isso não; o que faUei foi em relações
de direito privado.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Vou buscar um outro genero de
provas. Sabe V, Ex. que as nações teem procurado reunir congressos
para estabelece,' as bases do direito internacional privado. Aqui
mesmo, na Ameríca do Sul, depois da tentativa falha, por parte do
Peru, em 1875, pôde reunir-se o Congresso de Montevidéo, de que foi
membro conspícuoo nobre preopinante .

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O mais humilde.
O SR. CLOVIS BEV1LAQUA - E alli se estabeleceram as bases para

oito tratados diversos; relativos ao direito internacional privado.
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Tratou-se de regular o direito civil internacional, o direito commercia I
internacional, a propriedade litteraria e scientifica, o direito penal
internacional, o exercício das profissões líberaos, além de um pro
tocollo sobre o modo de applicação da lei estrangeira no territorio
nacional.

O representante do Brasil, o Sr. Dr, Andrade Figueira, re
cusou-se a assignar tres desses tratados.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O de direito civil, o de direito
criminal e um sobre processo.

OSR. CLOVIS BEVILAQUA- Vê V. Ex. que estavam as nações da
America do Sul, exceptuados o Equador, a Colombia e Venezuela,
reunidas para, de commum accórdo, estabelecer as bases e as con
cessões reciprocas para creação do seu direito internacional privado,
e, si bem que essa conferencia fosse de nações sul-americanas, havia
franqueza para que qualquer outra nação da Europa pudesse
adherir ...

O SR. ANDRADE FIGUEIRA-E', mas nenhuma adheriu , ao que
me conste.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Na Europa se teem reunido diversos
congressos com os mesmos intuitos, sendo os mais notaveis os de
Oxford e ultimamente o de Ilaya.

O SR. ANDRADE FIGUElRA- Acontece nos Congressos que entram
com duas opiniões e saem com vinte.

OSR. CLOVIS BEVILAQuA-Em' relação ao Congresso de Haya,
sabe-se que o seu fim era estabelecer as bases para que as nações nelle
representadas, ou Incluíssem nas suas leis dispositivos em que se con
sagrassem os principies acceitos pela conferencia, ou formassem tra
tados nos quaes se estabelecessem esses mesmos principios. Vê
V, Ex. que ha duas opiniões a seguir, uma das quaes preferiu o
autor do projecto , e que consiste em consignar na lei os princípios
acceitos , e outra que consiste em concluir tratados que formem um
direito convencional. Como quer que seja, em um e outro caso ha
forçosamente sacrificios e concessões reciprocas.

Sr. Presidente, para mostrar ainda que não ha confusão de idéas
no que está consignado no Titulo Preliminar, vou, em poucas pala
vras, apresentar a S, Ex, qual o systema que adapto,

Oautor do projecto poz de parte o systema estatutário, apesar de
vel-o revigorado pelo talento e illustração extraordinarios de Vareilles,
Sommiéres. e pela brilhantissima escola italiana fundada por Mancini,
representada hoje por Fi01'e, para acolher-se á sombra de uma auto
ridade que se levantava encomiada pelos mestres mais considerados,
a autoridade de Pillet ; notavel professor da Faculdade de Direito de
Pariz. Savigny, assignalando ao direito internacional privado o papel
de creador de uma communhão de direito entre os differentes povos,
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entendia que o problema a resolver para a solução dos conflictos in
ternacionaes de ordem privada, era estabelecer, para cada relação de
direito, a lei mais conforme á própria natureza dessa mesma relação.

Nesses dous pensamentos está contido todo o direito inter
nacional.

Augusto Pillet , o sympathico e erudito professor da mais bri
lhante faculdade juridica de França, soube comprehendel-o e pro
curou arrancar da própria natureza da lei os principios cardeaes,
que fornecessem a solução de todas as difficuldades nesta fragosa
matéria.

As leis são instrumentos de autoridade, e, como preceitos geraes,
obrigam a todos os que habitam um Estado.

Para que sejam efficazes, necessitam de ser continuas e geraes.
Por continuidade das leis entende-se a sua permanencia, ou

antes, a permanencia da sua acção, desde o momento em que se tor
nam obrigatórias até o momento em que são revogadas.

Por generalidade das leis entende-se a sua applicação a todos
os membros do grupo social, cujas relações ellas se destinam a
regular.

Entrando no campo da sociedade internacional privada, esses
dous caracteres, essenciaes a todas as leis, modificam-se. A conti
nuidade transforma-se em extraterritorialidade pela necessidade, que
tem a h-i, de acompanhar o individuo por onde quer que elle vá; a
generalidade se transforma em territorialidade pela necessidade que ha
de applicar a lei a todos os individuos, nacionaes ou estrangeiros, que
habitam o território de um dado Estado.
. Como, porém, no campo da sociedade internacional se juntam e
põem em conflictos leis igualmente extraterritoríaes , é preciso que se
estabeleça uma harmonia e que haja o recúo de uma dessas actuações
da lei, para que as actuaçõescorrespondentes de outras leis encontrem
espaço, firmando-se entre leis de Estados differentes um accordo, um
equilibrio, uma harmonia, da mesma fórma que entre os individuos
se estabelece um accordo, uma limitação de liberdades e de direitos,
para que possa subsistir a convivencia humana.

O criterio, mediante o qual havemos de conhecer quaes os cara
cteres das leis que teem de recuar e quaes os que se teem de estender
no campo da sociedade internacional privada, é o fim social da lei.

Toda a lei se destina a estabelecer o melhor modo da convívencía
humana; toda a lei destina-se a garantir as condições da existencia da
sociedade; mas, umas conseguem este fim visando mais directamente
a protccçao dos individuos, e outras conseguem-n'o visando mais di
rectarnente a garantia da ordem social.

AqueUas leis que se destinam, principalmente, á protecção dos
individuos, devem SOl' leis extraterrítoriaes, porque, sem este pre
dicado, não poderiam absolutamente satisfazer, em sua plenitude, o
fim a que se destinam.
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As leis que, ao contrario, tendem a garantir a ordem social hão
de forçosamente SOl' tcnitoriacs, e não ha necessidade de que ellas se
estendam para além das fronteiras do Estado.

Temos assim encontrado o criterio seguro, que nos vai ílluminar
neste mare magnum de soluções contrarias, que tem sido até agora
O direito internacional privado, solucões contrarias que toem feito pro
fessores distinctissimos, até cultores dos mais habeis da sciencia, du
vidar do seu futuro.

De posse deste criterio, podemos, sem vacillações , resolver a
veaata qucstio da. lei que deve regular o estado (usarei do mesmo
pleonasmo) e a capacidade das pessoas.

E' sabido que, para Savigny, por exemplo, a lei reguladora desta
espocio devia ser a lei do domicilio; que, para a escola italiana, devia
ser a lei nacional, e que se alliaram a Savigny os cscriptores inglezes,
com excepção de Dicey, e 03escriptores norte-americanos e sul-ame
ricanos, com excepção de quasi todos os brasileiros, sendo que se
alliaram á escola italiana - na i3elgica, Lauret - na Hollanda, AsseI'
- na Suissa, ltivier - no Brasil, o Exrn. Sr. Dr. Andrade Figueira,
muitos outros, com excepção de Teixeira de Freitas.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Teixeira de Freitas seguiu o prin
cipio do domicilio.

Esta lei do domicilio confunde-se muitas vezes com a da nacio
nalidade.

O SR. PRESlDENTE-O Regimento não permitte os apartes.
O SR. CLOVIS BCVILAQUA (dirigindo-se ao Sr. Andrade Figueira)

- Digo a V. Ex. : e muitos OUtl'OS brasileiros notáveis, com excepeão
de Teixeira de Freitas e de alguns outros. .

Por fallar nesta questão entre a lei nacional e a do domicilio,
seja-me perrnittido recordar 11m facto, que para mim é curioso e do
qual tiro uma conclusão, e é que eu e o Exm. Sr. DI'. Andrade I/i
gueira estamos mais proximüs do que talvez S. Ex. supponha.

O SR. A~DnADE FIGUEIRA dá um aparte.
O S". Cr.ovrs i3EVILAQUA - Não adepto o principio da naciona

lidade: já expendi a minha doutr.na,
Para mim, .a lei da nacionalidade não é um principio basico ; é

uma consequencia.
Mas o facto a que cu ia me referir é o seguinte: procurei.estudar

as razões por que certos autores preferiam a lei do domicilio, e outros
a lei da. nacionalidade, e suppuz ter feito uma observação original,
imaginando quo à prefercncia da lei domiciliar andava sempre ligada

.a diversidade das legislações no mesmo paiz...
OSR. ANDRADE FIGUEIRA.- E' isso; é o que eu disse.
OSR. CLOVIS BEVILAQUA - . .. e que ,si assim n:1O" era em re

]ação ás nações sul-americanas, este facto se explicava, talvez, porque
C.C.-VoLIlI f.
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ellas, exceptuando o Brasil, eram antigas colonias da mesma nação, a
Ilespanha, nas quaes o processo de integração, como unidades politicas
independentes, por assim dize]', ainda não se compluto.r.

Ora, SI'. Presidente, ante-honrem ouvi o Exm. SI'. Andrade Fi
gueira aflirmar a mesma cousa, C S. Ex. não mo podia trl' lido. apesar
do meu al'tigo ter sido publicado no Jornal do Commercio em junho
do anno passado; não me podia ter lido. Do c1WL<:; uma : 011, ba
seando-nos em observações proprias, chcgámos ao !lH'SIlIO resuhado ,
ou o que cu suppunha obscl'va<;ão original minha não era mais do
que rcmini-ccncia de leitura fl'ita em alguma parte e conservada em
algum recanto obscuro do ccrcbro.

O Sn . A'DRADG {fIGUEIRA - Para mim foi o resultado de leitura
feita, pàO sei quando, e ate a P['OPOSilO tio escriptor americano.

O Sa . CLOVIS BEVII.AQUA-Si tI'OUXr, ao cnnh -cimonto de Po. Ex.°facto, foi para tirar esta conclusão: estamos mais approximados do
que poderia parecer.

O SR. ANORADE FIGUEIRA dá um aparte.
O SR. CCOVIS nEVILAQUA - Mas. Sr. Presidente, exponderel ainda

algumas ponderações e pedirei a V. Ex. que mo conservo a palavra
paraa sessão vindoura, pois a hora está quasi terminada.

O SR. PRESIDEXTE-Si V. Ex, quizer, póde iruerrompcr, e dl'pois
virão as emendas impressas.

O- Sa , CLOVIS DEVILAQUA - Em todo caso, direi ainda algumas
palavras.

. Asemcndas npresentadas consignam o principio da nacionalidade ,
o qual adoptei, não pOI' ser base do sysicma, ma.., por ser consequcncia
forçada da doutrina por mim seguida e Cl~OS dolinoamontos acabei
de apresentar.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Digo que é base por ser principio
regulador da capacidade.

O Sn . CCOVIS nEVILAQUA -lIa, poróm, SI'. Presidente, um ter
reno sobre o qual como que impera de modo propondoranto isto que
se convencionou chamar autonomia da. vontade. Ah! a lei intervem
supplctivamente, para interpretar a vonrad« licit.a das pnrtos , quando
esta não se maniíestou expressamente. Neste domínio comprchcnde-se
que temos necessidade de lançai" mão de outro principio que sirva
de complr-mento ao primeiro e venha regular o ponto duvidoso, si a
vontade é silente a respeito.

Em matéria de convenções, a vontade dos pactuantes é prin
cipio preponderante. Si, por6m, olla fô r omissa a rcspuito de alguma
circumstancia, deve-se procurar saber o que a mente quiz mas não
manifestou' claramente. Em direito internacional privado esta. questão
resolve-se nesta outra : que lei foi tacitamente acccita para regular
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suppletivamente o que se não acha expresso no contracto ? Entendo,
e nesse ponto ainda estamos de accordo, que devo ser a lei do legar
onde se passa o acto que serve de base, de origem á obrigação ; e
esta observação em que estamos de accordo mostra que o principio
acceito por S. Ex. não é tão fundamental e largo que não u-nha
necessidade de soflrer a cada momento restricções. Esta é uma dcllas :
S. Ex. applica a lei nacional á soluçao desses conflictos.

O SR. Ai'\DRADE FlGüElllA dá um aparto.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Como vê, forçoso e fazer excepção ao

seu principio.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não faço nenhuma, mas isto não nos

interessa: o que interessa é o contracto oxequivel no Brasil.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Vou terminar aqui as minhas consí

deraçõcs, Sr. Presidente.
O SR. PRESlDENTE - As emendas serão impressas, e V. Ex. con

tinuará com a palavra na proxima sessão. Fica adiada. a discussão.
A ordem do dia para a reunião de segunda-feira) 7, é a mesma

de hoje.
Termina a reunião ás 6 horas da tarde.

ARTS. 15 A 41

8" r-eunião em 7 de outubro de 1901

(PRESlDENCIA DO SR. SRABUA)

Comparecem os Srs. Seabra, Francisco Tolcntino, Sá Peixoto,
Arthur Lemos, Luiz Domíngucs, Frederico Borges, Tavares de Lyra,
Camillo de Hollanda, Teix-ira de Sá, Sylvio Homero, José Monjardim,
Sá Freire, Oliveira. Figueiredo, Alfredo Pinto, Azevedo J\la.l'quos,
Alencar Guimnràcs, Hivadavia Corrêa, Ilermenegildo de Moraes e
Benedicto de Souza (1 a).

Deixam de comparecer os Srs. Anizio de Abreu e Araujo Góes (2).
Dos convidados peja Counuissno, comparecem os Srs, tlovis Bc

vilaqua, Coelho Hodrigues, Andrade Figueira, Carlos Perdigão,
1\1. F. Correia, Fabio Leal e Solidonio Leite.

E' lida e approvada a acta da reunião anterior.

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do parecer do Sr. Azevedo Marques:
'I'ituloPrclimiu.rr, arts. 1.' a 41 e Parte Geral, arts. l' a 9~.
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o §r. P're!"iden;e_ Estão em discussão os arts. 15 a H
do Titulo Preliminar, com o parecer do relator e o substitutivo do
Sr. Andrade Figueira.

O §r$ JB""rancisco 'lf'olentino (pela ordem) - Cumpre-me,
Sr. Presidente, o dever de communicar a V. Ex. e á Commissão que
dirigi, 'conforme deliberara a mesma Comrnissão e ordenara V. Ex.,
diversos convites aos jurisconsultos com residcncia nesta Capital c
mesmo alguns de fóra, e de alguns delles recebi resposta declarando
que compareceriam opportunamonte.

Entre elles estão os Srs. Drs. Aquino e Castro, Epitacio Pessoa,
João José do Monte, bem como o Sr. Dr. José da Silva Costa, que
me dirigiu uma honrosa carta agradecendo o convite da Commissão.

E, porque nessa carta ha uma opinião de S Ex., embora ligeira,
acerca do projecto que nos preoccupa, tomei o ai vitre de da,' conhe
cimento della il Commissão, para os fins que forem necessarios lo
de direito:

« Tenho para mim que tudo que não fór a organização de um
só codigo do direito privado, em que as relações jurídicas da ordem
civil e da commercial sejam devidamente att..ndidas, no saudável
intuito da simplificação qualitativa, e quantitativa, proclamada por
Von lhering, não satisfaz a aspiração dominante no presente mo
mento da cultura do direito". - A Commissão fica inteirada.

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas em discussão, jun
amente com o parece,', as seguintes

EMENDAS

Si não fôr preferido o substitutivo do Sr. Andrade Figueira, pro-.
ponho as seguintes:

1 a Que sejam transferidos os arts. 22 e 23 para o capitulo 5a ,

til. 1a do livro 10 da Parte Especial.
2.a Supprima-se o art. 21.
3 a Supprimarn-se as palavras finaes do art. 25: ou por outro,

etc., até o fim.
4.a Supprimam-se os arts. 29 a 31.
5.a Supprima-se o art. 41.
6." Substituam-se os arts. 32 a 40 pelos correspondentes da

emenda do Sr. Andrade Figueira
7." Accrescentorn-se as palavras - e do tempo - á p"lavl'il

Iogar - dos arts. 11 e 18.
8. a Substitua-se a palavra - di/re,'entes - pelas palavras ~

mais amplas -llO art. 18.
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Si fôr preferido o substitutivo;
1.' Substitua-se a inscripção pelo seguinte;

Lei preliminar. Da lei e dos seui e/feitos em relação ao tempo,
ao espaço e ao seu objecto. _

2.' Accrescentem-se os dons primeiros artigos do projecto, alte
rando-se a numeração do substitutivo.

3.' Supprirna-se a palavra-semp,-e-do art. 9'.
;\-.' Accrcscentc-se ao ai t. 11, depois da palavra -lagar - as

palavras-e do tempo em que-supprimindo-se a palavra-onde.
5.' Ao art. 12: Substituam-se as palavras-de pessoa de cuja

successâo se trata - pcla palavra - decujus, ou, defunto,
Sala da Commissão, 7 de outubro de 1901. - A. Coelho Ro-

drigues. - AlencarGuimarães.
Ao art. 22:
Supprima-se - ou dipiomatico.
Sala da Commissão, 7 de outubro de 1901. -lvl. F. Correia,

fi'. Toloniino.
O §r~ Clovis Bevilaqna-Sr. Presidente, foi intuito

meu, quando na ultima sessão tive a honra de dirigir a palavra á Com
missão encarregada de revel' o Codigo Civil Brasileiro, mostrar os prín
cípios basiccse dn-cctores que haviam preaberto o caminho ao projecto
de Codigo Civil Brasileiro, no inextrincavel lahyrintho de opiniões di
vergentes, que constitue o direito internacional privado; foi indicar,
fugazmente embora, per summa fasti,qia rerum, Ó systema scientifico,
cujas conclusões os diversos dispositivos do Titulo Preliminar pro
curaram traduzir,

Esta minha attitude era de defesa. Para completal-a necessito
fazer um exame da emenda substitutiva do Exm. Sr. Dr. Andrade
Figueira, com o acatamento devido a homens de tantas luzes e com a
brevidade exigida pelas circumstancias,

Ha na emenda alludida duas partes bem distinctas, A primeira,
arts. i a 7, versa sobre matcria cuja discussão está encerrada. A se
gunda, arts. 8 a 1~, versa sobre matcria de direito internacional
privado.

Para não perturbar dn modo algum a ordem dos trabalhos desta
, Commissão, que, mais do que qualquer outra, necessita de methodo no
seu estudo, de fil moza nas suas resoluções, deliberei fazer silencio
absoluto sobre a primeira parte da dita emenda.

Si me fosse licito escolher, por certo preferiria dissertar sobre a
primeira parte, porquanto considero os dispositi vos ahi incluidos
melhor redigidos e consagrando doutrina mais pura, embora, veja no
art ã\) uma disposição que me par~ce excrescente e tenha reparado
na suppressão, que me parece prejudicial, do art. 7' do Titulo
Preliminar.



- 86-

A emenda do Exm. Sr. Dr. Andrade Figueira, na parte que
vamos apreciar, 'altera a ordem seguida pelo projccto.

Creio que tive a honra de ouvir de S. Ex. que a ordem seguida
pelo Titulo Preliminar nesta parte se justificava.

Eu accrescentarei que Ó a ordem natural, necessaria, Iogica e
inilludivcl, porquanto reproduz a ordem do corpo do projecto, C, si
a!li esta ordem é boa, tambem deve ser boa e acceita no Titulo Pre
liminar, pois não ha razão de ordem jurídica nem logica que nos leve
a abandonar, na exposição das materias do direito intcrnncional pri
vado, O caminho que provou ser digno de nossa refcreucía quando
tivemos de fazer a exposição das matérias do direito privado in
terno.

Lançando uma vista geral sobre o conjuncto da emenda, eu noto
o que peço licença para chamar um defeito de fórrna e um defeito de
doutrina. .

O defeito de fórma consiste em aggrcgar, num só dispositivo, a
regra gel'al com as suas variações, com as suas exccpçõcs, de modo
que, muitas vezes, o principio cmiuido é logo em seguida modificado,
si não contrariado.

O defeito de doutrina consiste em que a emenda nos dá, do direito
internacional privado, urna conccpcão que o limita c o constringo : que
nol-o apresenta como um reflexo elo prisma puramente nacional,
quando elle é alguma cousa de superior, porque é uma das fórmas do
direito humano.

O direito internacional privado destina-se a regular as relações de
ordem privada da sociedcde internacional, que, na «volução das formas
superorganicas, occupa uma situação mais elevada do que as nações
entre as quacs se estabelece e de cujos contactos se mantem.

Sendo assim, compruhende.se que encarai-o auuvcz do partícula
risrno regional, atravez do que se poderia chamar o egoísmo nacional,
é rcstringil-o, mais do que isto- é desfigural-o.

Esta divergencia no modo de conceber a doutrina faz com que os
diversos dispositivos da emenda se apresentem muitas vezesem con
tradiccão com o projecto, emhora haja, em muitos lagares, approxi
mações irrecusaveis.

Examinando mais particularmente os diversos artigos da emenda,
o que acabo de affirmar mel bar se ha de accentuar.

Oart. 8" da emenda contém a mau-ria do art. 20' do Titulo Pre
liminar, com alguns accrescimos e rcstricções .

. Os accroscimos consistem na inclusão de um dispositivo referente
ao estado civil da mulher casada e dos filhos, sem prejuízo da nacio
nalidade, emquanto perdurar O poder marital e o pauio poder e na
avocaçao de duas disposições contidas no projccto, para lazcrem parte
deste artigo.

As rcstriccões consistem na suppressão dos dispositivosdas louras
- a e b - do art. 20 do Titulo Preliminar.
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Examinemos este artigo da emenda, sob os aspectos agora apo~

tado s, nos seus accrcscímos e nas suas subtracçõos.
Começa elle declarando que a lei nacional da pessoa rege o seu

estado e capacidade.
Por estado, sabe V. Ex., Sr. Presidente, que se entendem - estatus,

conditio - as diversas qualidades da pessoa, a que a lei auribue
ejJ'eitos juridicos, ou, por outras palavras, são os diversos modos de
existi,' das pessoas, modosgcraes e modos particulares.

Os romanos haviam distinguido O estado em ires categorias, como
é sabido: estado de liberdade, estado de cidade c estado de familia.

i\Ias, como modernamcnte se consideram todos os sêres humanos
aptos para o exercício dos direitos e das obrigacões civis e, corno o
conceito de cidade se modificou, a doutrina romana foi tranformada,
e ensinam os mestres do direito civil que ha deus estados: o politico e
o civil.

O estado politico é o modo de oxistencia da pessoa, sob o ponto de
vista politico, é a nacionalidade com todas as suas consequcncias
jurídicas.

O estado civil apresenta duas faces: é o modo de existir da pes
soa, sob o pont{, de vista das suas relações de Iamilia, c é o que se
chama - estado physico-pessoal, que é omodo geral de existir da pessoa.

Sob o primeiro ponto de vista, isto é, em n-lação ao sou estado de
família, as pessoas são - marido, mulher, filho ]('gitimo, filho natural,
parentes, ctc.; sob o ponto de vista do estado physico-prs-oal, são cllas
capazes, iucapazes, maiores, menores, sãs, doentes, ele.

Ora, sendo assim, c havendo disposto o principio do artigo que a
lei nacional da pessoa rege o seu estado civil, parece-me ocioso accre
sccniar estas palavras ,.- e bom assim o estado civil da mulher casada.

O estado de casada é uma das modalidades que apresenta o estado
civil da mulher,

Este accrcscimo, pois, já estava naturalmente, forçosamente no
dispositivo inicial.

O SR, IbDRADE FIGUEIRA - São pessoas diversas.

O Sr. CLOViS DEViLAQUA - Mas qual foi a razão determinante, qual
a causa, o porque da inclusão destas palavras, deste accroscimo?

S. Ex. deu-nos razões históricas e doutrinarias, faz-ndo pre
ponderar as primeiras; porque S. Ex. está aqui - afTirmou-nos
- para manter a tradição do nosso direito, a tradição que lhe pareçe
a mais liberal possível.

No ponto agora em litigio, creio que S. Ex, está enganado: a
tradição do nosso direito não é liberal.

Este dispositivo foi introduzido no direito patrio pela lei de 10 de
setembro de 1860, que, sabe-o bem V, Ex" Sr. Presidente, que já teve
occasião de reger com o maximobrilhantismo a cadeira de direito con
stitucional na Faculdade de híroito do Recife (apoiados), foi imposta



- 88-

por exigencias desarrazoadas do estrangeiro c, desde o primeiro mo
mento do seu apparocimento, [oi accusada de contraria aos preceitos
constitucionaes do Imperio.

Para justificai-a inventou-se uma theoria que aberra de todos os
principies, segundo a qual a nacionalidade não era uma noção de
direito publico, mas sim uma noção de direito privado.

E' a doutrina de Pimenta Bueno.
Como, porém, este desvio dos princípios assentes não calasse

absolutamente no espirito dos que procuravam ter uma opinião segura
no assumpto, procurou-se um outro subterfúgio c se afflrmou que a
-condição civil, de que falava a lei, não em nacionalidade, e sim era
alguma cousa de diíferente, eram os direitos das pessoas no círculo
das relações de ordem privada.

Creio, porém, que este subtorfugio nada explica, porque a inter
pretação que nós encontramos nos mestres do tempo, quer nacionaes
quer estrangeiros, é de que a lei de 1860 viera crear modos de
adquirir e de perder a. nacionalidade que não estavam consignados
na Constituição.

O SR. ANDRADE FlGUCmA- Não.

O SR. CLOVIS BEVIl.AQUA - Não ha muito tempo, li em Weiss,
Tratado de direito internacional p1"ivado, que era expresso, na citada
lei, que a brasileira que casasse com estrangeiro perderia a nacio
nalidade brasileira, e vice-versa. A doutrina ele Weiss, escriptor
francez de nota, não é extranha ao que se afflrmou entre nós. Vi tambem,
Sr. Presidente, que em fevereiro de 1895 agitou-se em Tunis esta
questão: Uma francesa havia casado com um brasileiro e, fundando-se
na lei francesa, requereu o divorcio. O tribunal decidiu que ella era
brasileira, o sou estatuto pessoal a lei brasileira e que esta não au
torizava o divorcio a vinculo. Vê V. Ex., SI' Presidente, qual a
interpretção que se deu e se continua a dar á lei de 1860.

Não se supponha quo são sómente os juristas estrangeiros que
. veem por este prisma por estarem inclinados a enxergar na lei
brasileira principio idvntíco que sabem existir em seu direito na
cional, isto é, que a estrangeira que casal' com um nacional adquire
a nacionalidade deste, e vice-versa : são os nossos mestres que o
dizem claramente. Eis aqui Pimenta Bueno. .

O SR. ÀNDUADE FlGUmnA - Escreveu. CID ~iR60 e com idéas muito
erroneas sobre direito internacional privado. Eu provarei.

O SR. CLOVIS BEV!LAQlJA-(Lê): « E' por isso que as leis esta
belecem a maxirna que a mulher segue a condição de seu marido.
Assim, a estrangr-ira que: casa com um brasileiro é, ipso facto,
nacionalizada brasileira, e vice-rersa a brasileira que casa com um
estrangeiro perde a qualidade de brasileira e adquire a de seu
marido.»
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o SR. ANDRADE FIGUEmA - Isto 6 ccuua a lei, que diz o con
trario-;:;;em prejuízo da sua nacionalidade; e são cousas diversas
Iladonalid,\de política c condição civil, tanto que o estrangeiro tem
esta e não tem aquella.

O SR. CLOVIS BeVILAQUA - Viu a Commissão porque houve
necessidade desta inclusão. Agora seria occasião de perguntar para
que, qual a causa finali» que solicitou, que determinou a necessidade
de-ta inclusão, Disse-nos S. Ex.: para haver unidade na lei que
regula as relações de familia. Mas, SI'. Presidente, para isto se não
precisava absolutamente deste accrcscimo, porquanto, quer as relações
pessoacs, entre conjuges, quer as relações economicas, segundo o
projecto, se regulam pur uma lei unimo .

Não ha duas leis. Em relação á situação pessoal será, por via
de regra, <1 lei nacional do marido; nas relações economicas será re
guladora, ainda, em regra, a lei nacional do marido; mas em casos
especiaos a lei do domicilio conjugal, e, esta ou aquella, é sempre
uma lei unica. Portanto, hão procede o argumento.

Mas, ainda qno esse accrescimo não contrariasse o nosso modo
de concebera ordem juridica, ainda que não estivesse em incom
patibilidade manifesta com o preceito constitucional, não só seria
desnecessario, como viria naturalmente determinar. da. parte dos
interpretes c dos applicadorcs da lei, confusões e du vidas. Diz o
artigo: e. A lei nacional da" pessoa rege o estado civil da mulher
casada.» Destaquemos esta parte. Mas, perguntará o interpreto, o
applicador da l.-i : Lei nacional de quem, pois 'I"e são duas pessoas,
marido e mulher? A emenda não diz, mas o projocto havia dito com
odas as louras -lei nacional do marido.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dà um aparte.
O S1\. CLOVIS BeVILAQUA - Ja vê V. Ex., Sr. Presidente. que é

mais um motivo para afastar Oart. 8' da emenda do Exm. Sr. Dr. An
drade Figueira.

O outro accroscimo refere-se às relações pcssoaes dos conjuges
c ao regimcn dos bens no casamento. Algumas das ponderações que
acabo de fazer sobre a outra parte applicam-se a este final do artigo.
'I'amhern o projecto havia regulado, a meu ver, com a maior c1a
reza.c precisão esta matéria e a emenda não nos diz de que lei se trata.

E' a lei nacional; mas cu já disse quo, na sociedade con
jugal, ha duas pessoas, marido c mulher, sendo preciso que dccla
remos a lei nacional de quem. O projccto diz - a lei nacional do
marido; a. emenda cala-se.

Examinemos ag(lra as suppressões,
Referem-se ellas ás duas louras, a e b, cio art. 20, que 1'1'0

curavam resolver a difflculdade, quando às pessoas não tivessem
uma nacionalidade ou. possuissern mais de uma. Diz a emenda
simplesmente que se applicarà a lei nacional; mas, na hypothese,
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si não ha uma nacionalidade, ou ha mais de uma, qual é a lei?
O projecto, pois, havia bem providenciado declarando que, si o
individuo não tivesse nacionalidade, Ou a tivesse perdido, estaria
submettido a lei de domicilio, e, na falta de residencia e no outro
caso, a outra hypotheso. Para nós, será reguladora a lei brasileira.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - A lei territorial.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas isto não diz a emenda, diz o

prcjecro,
Por todas essas considerações, Sr. Presidente, parece-me eviden

ciada a desnecessidade da emenda.
Passarei a examinar o art. 9°.
Diz este art. 9': « Os bens, quer moveis, quer immoveis ou de

raiz, Sito sujeitos á lei do logar de sua situação, sal vo quanto aos
primciror , a lei pessoal do proprietario sobre os que clle levar
sempre comslgo ou do seu uso pessoal e os que tiver para serem ven
didos ou tmnsportados a outro logar, e a lei da situacão inicial que
tinha, caso sejam mudados na pendcncia de acção real sobre alles.»

Disse o Exm, Sr. 111'. Andrade Figueira que havia divergcncia
entre o projecto e a emenda POI' S. Ex. apresentada. Mas, Sr. Presi
dente, ha perfeita cornmunhão de ídéas. No projccto, como na omerula,
se diz quo os bens em geral são regulados pela lei da situação ; mas,
como 11a. bens moveis de localização permanente, como a mobilia de
uma casa, os livros de urna bibliotheca, e bens moveis que se destinam
a um curso constante, a lei da situação, a attracção do 8610, só se póde
realizar em relação á primeira categoria. Os outros bens forçosamente
hão de seguir" lei pessoal do proprietario, Isto esta no art. 3. do Pro
[ecto e isto está estabelecido na emenda.

E sinto satisfação cm dizer que" emenda do Ex. S'·. Dr. Andrade
Figueira, por i-so que foi inspirada por Savigny> mais se approxirna,
no modo de dizer', do projecto primitivo do que do projccto "gom em
discussão. No projocto primitivo também se accentuavam essas diversas
feições que póde tornar o bem movei; mas, no seio da Commissão Re
visora se cutcndcu que isso era casuísmo e essa expressão fui retirada.
Eu nada tenho a oppor a emenda," não ser que" considero menos
clara do quo os artigos emendados.

O mesmo não posso dizer em relação ao art. 1O, em relação ao
qual h" divergcncias q uc determinam o meu afastamento. Esse artigo
p"~·ece.me obscuro e complicado.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - II>t um eITO typographico: em vez da
palavra - permaucncia, o original diz: assim como.

O Sn, CLOVIS BEVILAQUA - Sem duvida a alteração modifica o
meu modo elo ver, mas ainda me sinto levado" affirmar que h" obscuri
dado e complicação, porque este dispositivo, no projecto tão claro,
art. 17...
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. fez tres artigos, quando eu
reuno em um.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A emenda reune a Iórma e a prova,
não só dos actos j uridicos como dos actos illicitos.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Só quanto á prova, porque isso não
tem forma.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - E' justamente a essa conclusão que
eu quero chegai'. O artigo torna-se duvidoso e o interprete terá
perplexidades inevita vois.

O SR. A1<DRADE FIGUElitA - Não, senhor.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Em vez de nos emaranharmos por um

dominio que é estranho á maximalocus rrgit actum seria milito mais
conveniente que a cmr- a, já que se quer accrescoruar alguma cousa,
procurasse resolvo!', de modo mais claro, algumas das questões contro
vertidas em rcfercncia a essa maxima. Assim, 11a uma longa contro
versia sobre si esta regra é fncultativa ou obrigatória.

Opinam uns que é obrigntnria em relação a certos actos, entendem
outros que é facultativa" c terceiros opinam que é obrigatoria em re
lação a certos netos e facultativa em relação a certos outros. Si S. Ex.
queria additar alguma cousa no que está no projccto, attcndcsse a este
ponto; C creio que assim melhor serviço prestaria ao desenvolvimento
do direito internacionnl privado,

Outra qucsuo é saber si os acres praticados pOI' nacional no es
trangeiro, para. fugir ás injuncçõcs da lei patria, devem ser mantidos
ou annullartos. Grande numero de escriptorcs, como Sacioru}, Bar,
Asser, ltioier fVarton e outros, 8!hf.pntam que o acto n'essas con
dições é nullo ; Pillet, Laurcnt e Despaçuet sustentam que estes actos
são validos. .

O projocto havia seguido esta ultima doutrina, mas fazendo uma
exccpção em rclncão á materiu do casamento; e por isso é que foi des
tacada a questão do ca-amento para artigo especial, afim de se evitar
que alguém pudesse, transpondo as fronteiras do Brasil, ir casar-se por
modo ifforcnte do estabelecido na lei patria.

Esta questão, a meu ver, teria milito mais interesse em ser resol
vida. do que aquellas que a emenda. pl'OCUI'OU resolver, de um modo
obscuro, continuo a. dizer.

Ila uma outra questão ventilada na emenda e é a que se refere á
divisão das formas.

Perdoe-me, Sr. Presidente, si eu, diante de juristas, lembro alguns
principias, que são comesinhos; mas tenho necessidade disto para a
argumentação.

Ha formas chamadas habilitantes, que são aqucllas que se destinam
a dar capacidade á pessoa para que realize validamente o acto ; ha
formas intrínsecas, que constituem, por assim dizer, o elemento subje-
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ctivo do acto - e, porque são o elemento subjectivo, tenho difflculdade
em considerai-as simples fôrmas; ha fôrmas extrinsecas, que são
aquellas imaginadas para garantia da vontade manifestada pelas
partes; e ha, finalmente, fôrmas dictadas, para maior publicidade
dos actos, como, por exemplo, a transeripção na translação da pro
priedade.

Ora, dizendo o projccto quo a fôrma dos actos, a fôrma extrínseca,
é regulada pela lei do logar em que são praticados, entende-se que
excluiu as fôrmas habilitantes e as formas intrinsccas, que são regu
ladas pela lei pessoal; que excluiu as fôrmas destinadas á maior
publicidade, porque são determinadas pela lei territorial. O projccto
referiu-se unica e exclusivamente ás fórmas extrínsecas, áquellas que
se estabelecem para maior garantia da manifestação da vontade das
partes.

Havia, p~r consequencia, para quem tivesse noções sobre o as
sumpto, a maior clareza.

A emenda quiz tornar este principio mais claro 0, a meu ver,
conseguiu simplesmente tornai-o obscuro.

Ainda ha um ponto, nesse artigo, que merece a minha critica.
Diz o artigo: « A fôrma extrínseca é regulada pela lei do logar,

em que se verificarem, salvo os casos exceptuados nas leis, os actos
quo tenham por objecto bens de raiz situados no Brasil. »

Vê V. Ex., Sr. Presidente, e vê a Commissão - a fôrma extrínseca
dos actos se rege pela lei do lagar onde elles se verificarem, salvo 03

actos que tenham por objecto bens de raiz situados no Brasil. Imagi
nemos um testamento feito em França. O testador, nacional Ou estran

-goiro, possuía alguns immoveis no Brasil. Não podia díspõr deíles pela
fôrma estabelecida na lei franceza...

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O artigo não rege essa. materia ; ahi
trata-se de actos singulares.

O SR. CLOVIS !lEVILAQUA - Perdão; o testamento é um acto.
A. ponderação de S. Ex. vem corroborar Oque eu affirmo, isto é,

que o artigo é obscuro.

O SR. A.NDRADE FIGUEIRA dá outro aparte.

O Sa. CLOVIS BEVILAQUA -- O art. J1 refere-se ás obrigações,
dizendo que a matéria e os effeitos das obrigações serão regulados pela
lei do Jogar onde foram contrahidas, salvo expressa convenção das
partes contractantos.

Sobre este artigo, Sr. Presidente, tenho a dizer que elle se "Pl'O
xima mais da minha opinião do que do projecto em discussão e que,
por outro lado, tambem delle se afasta.

Approxima-sc mais pOl'que reune a matéria e os effeitos das obri
gações, que a commissão revisora desligara.

O SR, ANDRADE FIGUEIRA - E' a mesma cousa, é um pleonasmo.
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o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Entendo que não é um pleonasmo;
entendo que é indispensavel , ou que se diga. como eu havia dito
no projecto primitivo - a su bstancia e os cffoitos da obrigação, ou
quP se diga - a materia e seus eífeitos da obrigação, mas, nem lSÓ
simplesmente rnatcria, nem só simplesmente a suhstancia.

Sobre este assumpto, Sr. Presidente, ha um cardume de opiniões.
lia a opinião de Savigny, ainda hoje a mais seguida na Allemanha,

segundo a qual as obrigaçôcs S8 regulam pela lei do logar onde teem
de ser cum pridas, .

O lagar da execução - diz Savigny - é a séde das relações ju
ridicas,

Ü SR. }\..NDRADE FIGur~IRA - E' o que está na segunda parte do
artigo.

O S1\. CLOVIS BEVILAQUA - Outra opinião é a de Bar, que pre
fere a lei do domicilio.

Uma terceira opinião é a de Asser e Itivier, que hr.uma distincção :
no que disser respeito ao oincnlum. [uris, regulará" ;.,j do logar onde
a obrigação tiver sido contrahida, e no que disser respeito á execução,
regulará a lei do logar onde a obrigação tive,' de ser cumprida.

Uma quarta opinião diz que a lei reguladora da espécie ha de ser
a do logar onde o acto fór celebrado.

Uma quinta, que é a do Cocligo Civil Italiano, quer que a obri
gação se submetta á lei das partes, á lei pessoal das partes, salvo
quando estas não forem da mesma nacionalidade, porque então predo
minará a lei do lagar do contracto ,

Mas os commentadores deste artigo do Codigo Italiano dizem que
é preciso distinguir offcitos das obrigações de effeitos executorios. _

Os effeitos communs, os effeito., normaes, ligam-se á substancia da
obrigação c, pois, como deve elta estai' admiuida á lei reguladora do
oinculum juris, os effeitos executórios já se desviam do nucleo e devem
ser submettidos á lei do legar da execução.

Vê a Commissão que esta interpretação do Codigo Civil Italiano
se approxima da doutrina estabelecida pelo projecto primitivo, o qual
dizia que a substancia e os cffcitos da obrigaçãO se haviam de regular
pela lei do logar do acto gerador dclla.

O projccto primitivo dá uma solução geral.

O Sn. ANDRADEB'mOElRA - Ileroga a legislação geral de uma
maneira inconveniente,

O SR. CLOVIS BEVILAQUA -- Em primeiro logar não revoga a le
gislação actual, porquanto V. Ex. acabou de affirmar que o que cu
disse está incl.iido em sua emenda ...

O SR. ANDRADE FmUEIRA - Na primeira parte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - ... e não revoga porque está o prin

cipio consagrado em Carlos de Carvalho, art. 37 de sua Consolidação.
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oSR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas, approvado O Codigo, fica revogado.
O SR. CLOVIS BEVII.AQUA - Com a citação do Carlos de Carvalho,

que o projccto mio revoga" mamem-se O direito vigente.
A segunda. parte do artigo parece acceitavol, C não diverge do

estabelecido no projccto. salvo a palavra-fulgados-. Eu não
diria. assim, e diria, simplesmnnto -?'f'gufados.

Art. 12. " As successõ-s ltgitimas e testameruarias, a ordem da
uocaçâo hereditaria, os direitos dos herdeiros e a intrinseca va
lidade das disposições serão fulgadas pela lei nacional da pessoa de
cuja successâo se trata . . .»

Alé aqui, de accórrlo : é o que e"tá no projecto. Este accrcscimo,
porém - qualquer que .wja a natureza dos bens da herança e o
paiz em que se acharem situados -lne parece ocioso.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' para estabelecer a universalidade.
E' essencial.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Sei quo isto veio transplantado do
Codigo Ci vil Italiano; mas alli havia razões históricas C de occasião
para assim se dispor. O Cudigo Civil Italiano introduziu na !talia
prpccitCL novo, n neste sentido divergiu, em relação ao assumpro, do
t:odigo Civil Fl'anCI~Z, que lhe serviu de base, 0, por- con-equencia,
precisava. fixar de modo mais claro o principio, ainda com o risco
de parecei' rcdunda ntr-. Por isso accrescentou-qualquer que seja
a natureza dos bens da herança e o paiz em que se acharem
situar/os, etc.

Ilojo, porém, quo já sito passados muitos annos depois que o
principio estabelecido POl' Manchini foi atirado ao mundo; hoje, que
quasi não lia mais divergenebs na, doutrina a este respeito, é inutil
accresccntar o que accresccntou a emenda (1tJ): « qualquer que seja
a natureza dos bens da herança. e o paiz em quo se acharem ».

;liüo ha juiz que vá indagar si O bem está neste ou nuquelle paiz ;
não ha.rmis dlstincçno a fazer.

Si a lei não fez distincção, como irá fazcl-a O juiz? E' pois ocioso
o accnscl.no.

I Lendo}: « Salvo as disposições de lei local sobreosimmcceis, ele. »
Vem a emenda estabelecendo o principio c, logo em seguida, o

annulla. Si a successão fôr-ma uma universalidade, para que esta
rcstriccno?

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte,
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A lei estrangeira que o declare, e não

declaremos nós.
Nós não conhecemos esta retricção.
Dcclanlss,'.mos nós ou não o principio, isto só se poderia esta

belecer si fosso resultante da lei local.
Eu oxcluiria este accrescimo, que acho inutil.
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o art. 13 contém dispositivos dos arts. 39 c 40 do projecto,
com o accrescimo de mais uma disposição. (Lê): « A compctencia, a
fôrma do processo e os meios de defesa são regidos pela lei do logar
onde se mover a acção, salvo a ccmpetcncia dos tribunacs bra
sileiros. . . »

Porque S. Ex. mio disse - dos tribunacs em geral- e res
tringiu aos tribunaes brasilciros ? A hypo:hese é a mesma.

O SR. AXDRAOE FIGUEIRA- Eu lembro.

OSR. CLOVIS DEVtLAQUA (crmtinúa lcndo): « para conhecerem de
demandas contra os domiciliados ou residentes no Brasil por obri
gações contrahidas ou responsabilidades assumidas denu-o ou fóra do
pniz.»

Consagra esta disposição uma rcsnicção fi, um principIO ge
ralmente acccito no direito, isto 61 que a situacüo dos brll1') de raiz
determina a compctencia, determina o Ióro ; mas fazendo a emenda
preponderar sempre, em todos os casos, a competcncia geral pelo
domicilio, annullou um principio basico, cardeal, da scicncia do
processo, e penso cu que sem vantagt'm alguma, porqll(\, si, collocado
no ponto de vista brasileiro, alguma utilidade pode-se colher, deve-se
esperar rcprcsalia, e, por conscqucncia, a vantagem se annulla,

O SR. lbDHAOE FIGUEII\A dá um aparte.
O SR. CLOVIS DEVILAQUA- Eu achava que aqui, no Titulo Pre

liminar do Codigo Civil, deviamos deixar de' lado o direito inter
nacional penal, porque este assumpto se locali.a melhor no Codigo
Penal.

O SI\. ANDHADE FIGUGII\A - Ma" a satisfação não é do Cocligo
Penal. Esre diz que a satisfação pertence ao Codigo Civil, e já o tinha
dito a Il'i 3 de dezembro.

OSR. CLOVIS BEVILAQUA- Vou abreviar as minhas considerações,
Sr. Presidente, pOl'que o tempo está quasi esgotado.

O art. 14 consigna uma dispo-icão que, feitas umas cerras
amputações, me agrada, e já tinha entrado em accordo com o' illustre
relator a este respeito,

O SR. AZEVEDO ~rARQUES - E' verdade.
O SR. CLOVIS DEVILAQ15A - Diz a emenda (Lt): "Em nenhum

caso, as leis, os [tetos c as snntenças de um paiz estrangeiro, e as
disposições e convencõcs privadas poderão ,derogar as leis rigoro
samente obrigatorias do Brasil ... »

S Ex. diz que introduziu na tcchnica danossa lei urna expressão
quc talvez mio estives-o nclla : mas sopponho que na lei de 1878 sobre
a execução de sentenças estrangeiras o Sr. conselheiro Lalayouc U::iOU

desta expressão.

O SR. ANORAD8 FIGUEIRA - Na lei, não; a lei é de 187&
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oSR. CLOVIS BEVILAQUA-No decreto de 1878 se diz (lendo): "...
concernentes ás pessoas, aos bensc aos actos, nem as leis por qualquer
modo relativas á soberania nacional e á ordem publica, política, eco
nomica ou religiosa, á moral c aos bons costumes. »

Sr. Presidente, leis relativas á ordem publica e aos bons cos
tumes definiu bcllamcnte uma sentença famosa da córte de Veneza,
em 1894., as leis destinadas a garantir a organização social, sob o
ponto de vista político, cconomico e moral- firmando assim a noção,
até então vaga, do que fossem leis de ordem publica e bons costumes.

E, si está fixado na doutrina qual é essa noção, parece-me demais
accrescentar os opithetos - politica, economica e religiosa.

Poluica e economica, porque esses predicados estão incluidos na
propria noção ; religiosa, porque se admitte que haja uma ordem
publica religiosa em um Estado quo tenha uma religião, que tenha
uma concordata com a Igreja; mas em um Estado fundamentalmente
leigo, corno é a Ilepublica Brasileira, não é possivel conceber uma lei
de ordem publica religiosa. Parece que são expressões que se devem,
neste caso, excluir, -a moral e os bons costumes-porque as duas
noções caincidem,

Os bons costumes não podem SOl' sinão aquelles que se podem
aferir pelos preceitos da moral, aquelles quo resultam da applicação
da moral segundo a comprehendcm os povos cultos; o, si assim é, e
não pó.lc deixar de ser, porque dizer - it moral e aos bons costumes?
E' um dos pleonasmos que S. Ex. diz serem necessários, mas quo a
meu ver são mais que muito dispensaveis.

O SR. ANDI\ADE FIGUEIRA - Ahi não é pleonasmo.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - São estas as considerações que me

occorreram sobre a emenda em sua parte positiva.
Ila, po:ém, na emenda um" parte negativa, que demandaria

mais largo exame, que cu me inhibo di:fazer, porque vejo que a hora
se avança. Lembrarei todavia que S. Ex. supprimiu alguns artgoa
indísponsaveis para a regulamentação das relações de ordem privada
na sociedade internacional, tal como o art. 21 (tl!): «Ninguém pode
prevah>CfT~sc da mudança de nacionalidade em prejuízo das obrigações
que houver contrahido antcriormontc.»

S. Ex., dando as razões da sua exclusão, adduziu razões politicas
e nÜI) jllridicas-po!iticas, segundo a concepção que S. Ex. tom da.
política porque, segundo a que eu acccito e defendo, essa disciplina se
não póde afastar dos preceitos ela moral e do direito, o a moral e °di
reito condomnam que alguem lance mão destes expedientes para
fugir a obrigações contrahidas.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Obrigações artificiaes, como fazer
serviço militar e outras.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Prohibir que uma nação culta fuja de
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fazer uma declaração da ordem da que se lê no art. 21 do Titulo Pre
liminar, simplesmente por interesses de ordem de política...

O SR. ANDRADE FIGUEIRA -Interna, á qual todas as nações
obedecem.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA- Si não fosse o receio de offender a
V. Ex., eu diria - de politica grosseira.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - A primeira justificação das leis é a
sua utilidade.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Com OS artigos relativos á matéria de
casamento (arts. 29 e 30), os relativos á tutela, foi excluído o art. 4i
relativo á caução judicatum solvi. A relevancia dos outros é patente,
mas como talvez não pareça a deste ultimo, vou dizer porque o inclui
no Projecto.

Em primeiro logar, porque éassumpto de direito internacional
privado e a prova de que o é temol-a em que não ha tratado de di
reito internacional privado que não estude o assumpto e em que a
conferencia de Haya, que era especial de direito internacional pri
vado, incluiu esta materia entre as de que ia tratar. E o art. 41 do
Titulo Preliminar não fez mais do que resumir seis das resoluções to
madas pela Conferencia de Haya, as quaes não são mais hoje simples
resoluções de um congresso de sábios, e sim fazem parte de tratados
entre quasi todas as nações da Europa. ,

Em segundo logar, porque consagra um principio liberal e S. Ex.,
que disse vir aqui propugnar os principias Iiberaes, não deve rejeital-o.
(Muito bem;' muito bem.)

O §:L'. Coelho Rodrigues - Impedido pelo regimento da
Commissão de fallar segunda vez sobre os primeiros quatorze artigos
desta parte do Projecto, é f01;çado a explicar alguns dos seus pensa
mentos que foram mal comprsàcndídos pelo Sr. conselheiro Andrade
Figueira.

Não disse que qualquer discussão de doutrina lhe pareça desne
cessaria sobre estas materias ; mas que não se poderá alongal-a, como
se estava fazendo, sem prejudicar o andamento de um Projecto de
dois mil e tantos artigos.

Aprendeu a respeitar os regimentos das assembléas deliberantes
com S. Ex. mesmo, ao tempo em que era Deputado sob sua pre
sidencia ; e, como hospede neste recinto, julga-se, só por isso,
obrigado a respeitar sua lei interna mais do que os seus donos.

Accresce que tem motivos mais fortes do que S. Ex. para não
querer parecer, nem mesmo suspeito, do proposito de prolongar o
debate.

Tambem não disse que as materias do Titulo Preliminar não
fossem muito importantes, ou que não dominassem todo o Codigo;
mas que parte dellas era do direito publico c parte do direito inter-

c. c. -Vo1. In 7
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nacional privado, para concluir que nem uma nem outra devia entrar
no Codigo Civil, que trata do direito privado particular ou nacional.

Accrescentou mesmo que, em rigor, a matéria do direito pu
blico poderia, posto que não devesse, ser eliminada; mas que nem
uma das duas podia constituir um titulo do Codigo Civil.

Dahi a sua substituição da epigraphe para lei preliminar, como
propoz no seu projecto, ou mesmo lei introductoria, corno propoz o
Sr. DI'. Clovis, com a consequente numeração especial e propria.

O próprio Sr. conselheiro Andrade Figueira parece concordar
que esta numeração se conserve para o suhstitutivo que oífereceu,
não obstante conservar a epígraphe titulo preliminar, a qual, sem
quebra do respeito, que lhe vota, continua a parecer má ao orador.

Teve S. Ex. razão quando notou a falta de uma emenda, que
desse, á primeira vista, ídéa da matéria desta parte do Projecto, e
que foi supprimida pela Commissão Revisora.

Não lhe parece, porém, que tivesse razão S. Ex. redigindo a sua
emenda, como si o seu substitutivo fosse parte do Código Civil, nem
supprimindo della as expressões tempo e espaço, de que usou o orador,
no seu trabalho, imitando Savigny, que S. Ex. citou, corno discipulo
e discipulo tão convencido quanto autorizado.

A razão porque assim pensa virá mais a proposito um P\lUCO
adiante, quando se occupar do substitutivo, se lhe chegar o tempo.

Antes de proseguir pondera que a supressão do paragrapho unico
do art. 9', proposta ou acceita pelo Sr. DI'. Clovis, lhe parece íncon
veniente. A materia delle foi omittida nó art. 10 da ia edição do
trabalho do orador , mas, por suggestão de dous ou tres dos collegas,
a quem pediu parecer particular, foi acrescentada na 2a• O art. 8' do
Projecto do Sr. Dr. Clovis também a omittiu e a Commíssão Revisora
a restabeleceu, em boa hora.

O orador pensava que ella fizera hem e, depois de ouvir o autor
do Projecto, pensa que fez muito bem; porque a razão da suppressao,
que S. Ex. quer, é não se perder todo o cabedal accumulado da nossa
legislação civil, e o fim do orador neste debate é relegar para o do
minio da história todo esse cabedal e substituir-lhe uma lei geral, que
permitta a formação de uma jurisprudencia nacional, hoje impossivel
com as que nos regem, e desorientam a todos quantos estudam
e accompanham os negocios do nosso fóro.

E conclue o orador este ponto dizendo que, si o nova Codigo
não deve libertar-nos das Ords. de 1603 e das leis extravagantes
d'aquem e d'alem mar, o melhor é que não se trate mais delle,

Aproveita a occasião para ponderar ao conselheiro Andrade
Figueira que onde não ha jurisprudencia assentada ninguém póde
aspirar ao systema anglo-saxonio, a que S. Ex. mostrou-se tão sym
pathico; e, já que tocou neste ponto, pede licença para ponderar-lhe
qne não teve razão no que disse contra a doutrina do art. 8', segundo
o qual sómente uma. lei póde revogar outra.
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Em um paiz como a Italia das XII Taboas, onde estas se conser
varam, como em vigor, durante dez seculos, se comprehende que
os costumes revoguem leis, mas nos modernos, onde o legislador
funcciona todos os annos, aquella doutrina, além de insustentavcl,
seria perigosa.

No próprio direito romano, a questão é duvidosa e S. Ex. sabe
o que tem custado aos seus zelosos commentadores a conciliação da
L. 32 § l' do Dig. de Leg. 1,3 com a L. 2 Cod. Quce sit long,
consuet. (8,53).

Entre nós ella foi resolvida contra a doutrina de S. Ex. pela
chamada lei da boa razão, que somente concedeu a obrigatoriedade
aos usos que tivessem mais de 100 annos, que tivessem por si a
boa razão e não fossem contrarias ás leis.

A tentativa da nossa lei sobre os assentos do Supremo Tri
bunal de Justiça (L. n. 2.68!i" de 23 de outubro de 1875) não passou
de tentativa.

Conhece um pouco do que escreveu Matter a respeito da in
fluencia reciproca das leis e dos costumes; mas pondera S. Ex.
que uma das principaes funcções da lei é a de reprimir os máos
costumes e um dos peiores costumes é o de obrar contra ellas,
como prova O art. H do seu proprio substitutivo.

Vai considerar agora as disposições dos arts. 15 a H.
Pensa que aos arts. 17 e 18 devem ser accrescentadas as palavras

e do tempo depois da palavra lagar, porque a lei local reguladora do
acto póde mudar, sem o affectar e, posto que isto deva ser subentendido,
é melhor que fique bem claro.

No mesmo art. 18 substituiria a palavraditlerentes pelas palavras
« mais amplas ", por ser mais liberal o pensamento e estar de accordo
com o de Savigny.

Concorda com a suppressão doart. 21, attendendo ás ponderações
do Sr. Andrade Figueira.

Pede a transposição dos arts. 22 e 23 para a Parte Especial, por
entender que o casamento aos brasileiros, no paiz ou no estrangeiro, é
matéria propria do nosso Codigo Civil.

Pede a suppressão das ultimas palavras do art. 25, por envolverem
um arbitrio, que lhe parece perigoso.

Pede igualmente asuppressão dos arts. 29 a 3t, porque são con
tradictorios com os principias do proprio autor, consagrando uma
competencia transitaria e limitada, que só sustentaria se pudesse ser
plena e permanente. Além disso trazem no seu seio uma fonte ines
gotavel de reclamações diplomaticas, contra as quaes todas as pre
cauções mal poderão bastar.

Insiste pela suppressão do art. M, por perigoso e mal justificado
pelos exemplos das outras nações, a começar da França.

Julga preferiveis as disposições dos artigos do substitutivo, corres-
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pondentes a 32 a 40, porque, posto não diffiram muito no fundo, estão
melhor condensados, sem prejuizo da clareza.

A inscripção do substitutivo não merece o seu apoio, pela razões
que em parte já deu e desenvolveu naquella occasíão.

O art. 10 não dispensa nem suppre a matéria dos dous primeiros
artigos do Projecto, cuja conservação lhe parece necessaria.

Pede a suppressão do advérbio sempre do art. 9° para evitar
chicanas, e não cornprehende bem uma parte do art. 10.

Propõe que se accrescente a palavra tempo depois da palavra
lagar, do art. 10, pelas razões por que fez a mesma proposta sobre os
arts. 17 e 18 do Projecto.

Finalmente pensa qne se deve evitar o circumloquio - « pessoas
de cuja successão se trata" - pela palavra de cujus ou defunto, pelos
motivos que expõe em favor desta emenda de méra redacção(1J!luito
bem).

O Sr. ];j[. I!'. Correia _ Quando pela primeira vez tive a
honra de dirigir a palavra á illustre Commissão, seguindo as idéas que
ia expondo, referi-me ao casamento de brasileiro em paiz estrangeiro,
e V. Ex., SI' Presidente, observou-me que seria melhor que reservasse
as minhas observações para quando entrasse em discussão o artigo
respectivo. Concordei, declarando que em tempo me desempenharia
do compromisso. E' o que venho fazer.

O art. 22, tratando do casamento de brasileiro em paiz estrangeiro,
estabelece duas hypotheses: primeira, a de ser elle feito de accordo
com a lei do paiz; segunda, a de ser feito de accordo com o Codigo,
em presença do agente consular ou diplomático. E' desta parte que vou
occupar-me,

Quando devesse subsistir a disposição, tal como se acha, uma
questão de ordem hierarchíca imporia a necessidade de antepor o
agente diplomatico ao cousular. Mas combato a propria intervenção
do diplomata neste contracto. Somente poderia concordar, si não
houvesse outro meio de celebrar o casamento do brasileiro em paiz
estrangeiro, sinão em presença do agente diplomático. Mas pela
nossa legislação, não ha hypothese de ser preciso recorrer ao agente
diplomatico por falta de agente consular.

Não' é caso de attríbuição cumulativa, como acontece com o
ordinario e o parocho, segundo o concilioTridentino para celebração elo
casamento catholico. As funcções de ambos são identicas.

O consul, porém, differe profundamente elo agente diplomatico, e
não convém estabelecer a connexão de atrribuições que o artigo de
termina. O consul é o representante do seu Estado para fins como o
de que trata o artigo.

O diplomata tem acção muito diversa e de grande importancia e
elevação.

E' assim que, collocando em sua residencia o emblema da nacio-
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nulidade, reveste-a de caracter especialçcheio de dístíncções ; alli está
o Estado que representa. Ha nella o direito de asylo.

Tudo quanto possa, ainda ligeiramente, marear o brilho do cargo
deve ser evitado.

Não ha no caso taxa a arrecadar?
O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.

O SR. j\;I. F. CORREIA-Havendo, eis uma razão mais para arredar
o agente diplomatico.

Não confundamos o consul com Oministro.
Temos em nossa historia parlamentar prova de quanto é inco

veniente confiar a diplomatas encargos que não lhes são peculiares.
No começoda nossa nacionalidade, foram ministros residentes em

Londres encarregados de contrahir emprestimos; e peço licença para
referir-me a um pequeno trecho do parecer, de 17 de agosto da Com
missão de Orçamento da Camara dos Deputados, na primeira reunião
desta em 1826. Da Commissão faziam parte os Srs. Ledo, Souza França,
Nicoláo Herrera, Braulío Moníz e José de Rezende Costa. As palavras
seguintes encontram-se na Narratioa Historica do conselheiro João
Manoel Pereira da Silva pagina 114. .

«Não quiz a Commíssão terminar o seu trabalho sem
criticar vários factos consummados que, em sua opinião,
haviam extremamente prejudicado o Thesouro Publico. Era
um dellesa porcentagem cobrada pelos diplomatas brasileiros
sobre os empréstimos contrahidos na praça de Londres nos
annos de 1824 e 1825. Não comprehendia a Cornmissão como
ousaram aquelles agentes plenípotenciarios receber a referida
porcentagem, quando eram empregados publicas, faustosa
mente remunerados pelo Thesouro, e não haviam feito mais
que cumprir as ordens do Governo. Não podia desculpar
igualmente os Ministros de Estado que lhes haviam sanccio
nado o procedimento. Que «os negociantes", dizia a Com
missão, percebam commissões de emprestimo, está na ordem
das negociações, porque era livre ao Governo Brasileiro esti
pular antes, ou, quando não o fizesse, pagal-as depois,
segundo os usos do commercio.Mas que diplomatas brasileiros
grandes funccionarios da nação, por ella pagos, remunerados
e honrados, exijam ou acceitem commissões pelo serviço em
que os emprega o Governo, que os paga e honra, é, além de
extraordinario, escandaloso e anti-patriótico. Que se diria de
um Ministro da Fazenda que negociando um empréstimono
interior, ou, pagando sommas devidas aos credores do Estado,
recebesse porcentagens ou commissões pecuniárias para si
ou sua familia? A Commíssão recommendava neste topico ao
Governo que mandasse recolher ao Thesouro as quantias
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assim indevida 0 criminosamente percebidas pelos diplo
matas brasileiros, e processal-os na fórma das leis em vigor. »

Seguramente não ha que receiar identico abuso, tratando-se de
ce\ sbràção de.casamentos; mas o oflicial publico competente para este
fim no estrangeiro é o consul.

Dar esta funcção ao Ministro é dar-lhe encargo menos accommo
dado á alta posição que occupa, e com o risco de algum erro ou equi
voco gye se lhe traduzirá em desar,

EIS porque submetto á illustrada Commissão a emenda supprí
mindo as palavras « ou diplomatico».

Sohre o art. 15 não posso deixar de fazer algumas observações.
Dispõe esse artigo que não será applícada no Brasil lei estrangeira
contraria á soberania nacional, offensiva dos bons costumes ou dírecta
mente incompatíveis com a lei federal brasileira fundada em motivos
de ordem publica.

Senhores, neste ponto, sou, si posso assim exprimir-me, radical.
Ouvi ainda agora as observações do meu nobre amigo, o Sr.

Coelho Rodrigues, declarando que ha ás vezes necessidade de fazer
respeitar a lei estrangeirâ quando as nações se dividem por linhas fi
xadas no terreno, referindo-se talvez ás divisas entre o Estado do nobre
e illustrado membro da Commissão, Sr. Rivadavia Corrêa, e o Estado
Oriental.

Mas, S. Ex. mesmo disse em continuação, que isto é possível,
desde que haja reciprocidade. Com effeito, ahi está tudo.

A lei da nação, expressão de sua soberania, é a unica que se
executa dentro do respectivo territorio. Só mediante reciprocidade, lei
estranha póde nelle ser applícada.

Não é diflicil o que lembro; pois, em falta de ajuste internacional
firmado com todas as solernnidades, ha o recurso das notas reversaes ,

Si eu precisasse de reforço para sustentar a doutrina que professo
e de que não me aparto, pediria o apoio esclarecido do competente Sr.
Dr. Clovis Bevilaqua. Elle disse aqui : .

« A lei não póde sahir dos limites territoriaes sem oplacet da so
berania da nação onde pretende regular. »

Prestei também muita attenção ás observações feitas por S. Ex. a
respeito do assumpto que sempre me preoccupa, o das convenções con
sulares, como as que já tivemos. Referindo-se a essas convenções, S.
Ex. disse, com razão, que para ellas tinham contribuido razões de
ordem externa. Quando aqui fallei da primeira vez assim me enunciei:

"Cumpre não esquecer que, para evitar calamidade maior, ti
vemos de celebrar certas convenções consulares que não podem deixar
de estar ainda na memoria entristecida dos brasileiros. »

Do que pudecollígir do trabalho e das expressões do Sr. Dr.
Clovis, do parecer e das emendas do illustrado relator, o Sr. Dr, Aze-
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vedo Marques, e ainda da emenda substitutiva do abalisadoSr, DrO;'
Andrade Figueira, votada esta lei, taes convenções consulares não
poderão mais ser celebradas.

Sendo assim, e dizendo no art. 15 o Regimento a que estamos
sujeitos: «conciuida a missão da Commissão, os Srs. presidente, se
cretario, relator eleitoe mais dous membros, que a commissão elegerá,
se encarregarão de orqanisar met!wdicamente 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)}; sendo assim, tão proveitoso trabalho vai ser valiosoelemento
historico para ligar-se ás disposições do Codigo seu verdadeiro sentido
e alcance.

Por isso mesmo, pedirei aos dignos autor do Projecto, relator e
autor da emenda substitutiva que declarem para constar desse do
cumento, que terá de ser abundantemente consultado no futuro, que
as convenções consulares a que alludo foram proscríptas da nossa
legislação como expressão da opinião publica e da vontade da Nação
Brasileira. (muito bem; muito bem.)

o §Jr'. Andrade JEi"igueira (*) - Sendo pouco o tempo
que resta para a discussão, será breve.

Começará respondendo, não só ao nobre autor do projecto, na
critica que faz ao substitutivo, como aos oradores que se lhe se
guiram, na parte referente ao mesmo substitutivo.

O illustre autor do projecto, concluiu o seu discurso notando as
as suppressões feitas ao seu trabalho pelo mesmo substitutivo, e é
por ahi que começará.

Uma dellas é a relativa ao art. 21, que dispõe que ninguem
póde prevalecer-se da mudança de nacionalidade em prejuizo das
obrigações que houver contrahido anteriormente.

S. Ex. achou que isto era barbaro e immoral para um paiz
civilisado.

Não contesta que a naturalísação não exime o naturalizado das
responsabilidades anteriores, e apenas usou de uma pratica que póde
ser muito util.

Lembrará que a legislação política obedece á conveniencia
publica.

Um codigo não é um tratado de moral, e menos de moral uni':
versal, para vingar injurias que porventura se deem, se façam fóra
do paiz.

Lembrará que depois do exemplo de Aristides, em Athenas,
procura sempre casar a justiça com os interesses do Estado.

Aristides, consultado pelos athenienses sobre a conveniencia da
destruição da esquadra persa, que' ameaçava a independencia de
Athenas, respondeu: « A cousa é muito util, mas não é justa."

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador'.
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No anno seguinte, os athenienses baniram-no a titulo de ser
justo.

Foi este o modo por que foi considerado aquelle conselho.
• Dahi em diante, diz o orador, ficou'muito prevenido com essas

medidas de justiça absoluta, e com a sua responsabilidade não tomará
em lei medidas absolutas contra as autoridades de sua pátria.

E' um peccado que o levará ao tumulo, mas esnera que Deus o
absolverá por isto. '

Passará á outra emenda e accusação por ter eliminado a dis
posição que, no Projecto, se refere ao casamento.

Commetteu a falta que lhe attribuem; mas com as melhores
razões, das quaes vae dar algumas.

Primeiramente esta disposição não tem logar no Titulo Pre
liminar e depois a matéria está contemplada na emenda substitutiva.

A emenda estabelece dous meios de casar.
Si forem brasileiros, casarão perante os consulados, segundo

a lei, na materia e fórma, substancia e effeitos, o que é bastante
para satisfazer a impaciencia dos noivos brasileiros; mas ordena, em
segundo logar, que os brasileiros que queiram casar.com estrangeiras,
sigam a lei geral dos contractos, casem pela lei do paiz.

O que não póde fazer é o que pretende S. Ex. o autor do Pro
[ecto, não respeitar nos casamentos a lei do paiz, não obedecer a
certos artigos da nossa legislação,

Não tem o direito de acceitar casamentos em parte e rejeital-os
em parte.

Ou tem que acceitar os casamentos feitos fóra do paiz, como
factos consummados, ou tem que rejeital-os ; não póde acceítal-os,
submettendo á lei brasileira a parte relativa, por exemplo, a impe
dimentos e outras formalidades.

Em quarto legar, si o nobre autor do Projecto entende que,
nesta parte geral, preliminar, introductiva do Codigo, deve descer
a esses pormenores, fallandn de contractos, falla de casamento, como
dos demais contractos; conformando-se até com o pensamento actual
da legislação de que o casamento é um contracto, dirá que o autor do
Projecto consignou disposição especial, quanto aos casamentos, da
extensão territorial da nossa lei no estrangeiro e da lei estrangeira no
territorio brasileiro.

Ora, si fez isso, em relação á applicação do Codigo no espaço,
devia ter feito em relação ao tempo e devia ter introduzido na Parte
Preliminar todas as disposições relativas á computação do prazo, como
fizeram o Codigo chileno, em parte, o argentino e outros.

S. Ex. nada díspozsobre isso e deixou para a parte especial, onde
exporá sobre a computação do prazo, Fez muito bem.

O mesmo devia ter feito com a parte relativa ao espaço.
O contracto é regido pela lei brasileira, si for celebrado perante o

consul, ou pelas leis estrangeiras, si os contrahentes o preferirem; si
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entre brasileiros, será sempre no consulado, lei restrictiva na forma
e no fundo.

Entende que se deve manter esse direito; a nacionalidade é uma
grilheta que deve .acompanhar o nacional por toda a parte, é como a
lepra, que acompanha o corpo.

Nesse pensamento, é que redigiu o substitutivo e, por isso, é que
incorreu na censura de procurar dar a esse direito internacional, que
a emenda consagra, um caracter eminentemente brasileiro.

Na opinião do autor do Projecto é isso um defeito e na opinião do
orador é uma virtude.

Parece ter justificado a suppressão do artigo relativo ao casamento.
Vae agora occupar-se da ultima suppressão que fez e que se re

fere á fiança ás custas.
O nobre autor do Projecto disse que o assumpto é recommendado

pelas conferencias e citou a ultima, de Haya.
Não ha duvida, mas nem tudo o que a Conferencia de Haya

resolveu póde ser incluido neste artigo preliminar.
A conferencia de Haya occupou-se de assumptos de direito com

mercial, penal, civil e de processo; mas essa conferencia não estava
adstricta a uma lei constitucional, que manda respeitar a faculdade de
legislar sobre processo, attribuição que a Constituição passou para os
Estados. .

Ora, esse instituto de fiança ás custas é medida de processo ...
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Que restringe o direito.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - ... e o processo pertence aos Estado~

e não ao poder federal. Portanto, a matéria está deslocada,"':':.~

Ainda que o Codigo usurpasse essa attribuição dos Estados sobre
fiança ás custas, os Estados estavam em seu direito exigindo fiança ás
custas nas demandas que se intentassem nos seus territorios.

O SR. JULIO SMTOS - dá um aparte.

O SR ANDRADE FIGUEIRA - A acção fazia parte do direito, é dou-
trina dos antigos romanos e, ainda hoje, dos allemães, 0'. , ...• '

No direito romano, que era muito rigoroso, nem se tratava da
materia, tratava-se da acção; no mandato, por exemplo, dizia-se
- acção de mandato.

Isto pertence á lei federal, é a acçao ; porém o processo para que
essa acção se torne effectíva passou para os Estados.

Si pudesse, revogaria esse artigo da Constituição, como tan tos
outros e tal vez toda ella, ( Riso)

Uma voz - Talvez, não; com certeza!
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Ha alguns que acceitaria ; foram

copiados.
Mas o que não é constitucional é votar-se uma lei sobre materia

de processo.
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E, si não padecesse desse defeito de inconstitncionalidade, teria o
defeito de collocação, porque é matéria de processo e não de
Codigo Civil.

Ha ainda um terceiro defeito, que é peior :. é ser muito incon
veniente, como passa a demonstrar: primeiro, por uma razão histórica;
e, em segundo logar, por uma consideração juridica.

No titulo accrescentado ao Codigo de Processo Criminal de 1832,
estava um artigo, crê que é o art. 10" que diz:

« Fica abolida a fiança ás custas e o autor vencido será obrigado
a pagar da cadeia, desde que for por ella requerido».

Houve no foro, do Pará ao Rio Grande, innumeros exploradores
que intentaram todas as acções, pertuharam a paz das famílias, fizeram
o que costumam fazer esses litigantes. O legislador foi obrigado a
corrigir o Codigo, que era rigoroso, pois obrigava a pagar da cadeia.

Mas os litigantes eram mais habcís do que o Codigo; logo que
perdiam, fugiam.

Isto foi uma cousa insupportavel .
A disposição do Codigo era justa; e, si pudesse, faria reviver,

porque acha que não ha punição possivel para homens que teem o máo
gosto de perturbar o socego das famílias.

Mas, como viesse uma lei acabando com a prisão por dividas, foi
necessario que o legislador restabelecesse a fiança ás custas, por uma
lei de interpretação, na qual diz que, no que estabelece o art. 10 da
disposição provisoria, não se comprehende a obrigação que o autor tinha
de afiançar as custas e regulou o assumpto.

Não se trata de cercear o exercício do direito de ninguem; a
medida é para os autores, não é em relação ao réo que mantém a sua
posição defensiva.

Em segundo logar, a lei só manda que elle deposite ou afiance
uma parte mínima dos pleitos-as custas contadas, segundo o regimento.

Tem visto demandas no valor de oitenta e mais contos de reis,
em que as custas não passam de um ou dous contos de réis.

Parece que assim fica justificada esta suppressão da parte do
Projecto (Apartes ).

Não ha aqui restricção de direito, ha uma formalidade a pre
encher.

Elle tem de pagar estas custas, depois de vencido. Pois bem, si
tem de pagar, preste prévíamente em juizo uma fiança.

Não se trata de uma obrigação nova; é exactamente uma cau
tela para que, depois de vencido, elle não faça ablativo de viagem, no
intuito de impedir a cobrança.

Esse congresso de Haya recommendou muita cousa lá para a
Europa, não para nós.
<~:{;Agora vai tratar das criticas que o illustre autor do Projecto, fez

ao substitutivo que apresentou e teve occasião de fundamentar na
ultima reunião.
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Não ha duvida que a maior parte, sinão a quasí totalidade das
disposições da emenda substitutiva, contém as mesmas soluções que o
Projecto consígna ; entretanto, acha algumas divergencias,

Sobro os moveis, por exemplo, o nobre autor do Projecto manda
seguir duas leis: quanto aos moveis, que se immobilisam, manda seguir
a lei dos immoveis; mas, quanto aos moveis que não se immobilisam,
S. Ex. manda adoptar a lei pessoal do proprietario.

Nesta parte o orador diz que se apartou do Projecto dando como
razão que, tratando-se de um estatuto real, como é aquelle que com
prehende os moveis, não havia motivo para se fazer selecção e subs
tituir O estatuto real pelo pessoal do proprietario.

Não desconheceu isso, declarou até que a lei italiana tinha lançado
esta rêde a ver si pescava.

Mas é o unico Codigo; não conhece outro.
Ainda mais - a lei italiana não é absoluta, porque diz: seguirá

a lei do proprietario, si a do paiz não dispuzer o contrario.
E' condicíonal ; é um passo timido, que a lei italiana deu, para

generalizar a doutrina racional de Mancini .
Como se trata de fazer um código para uma nação, deve-se regulal-o

pelas idéas reinantes.
Na parte relativa ás successões, o nobre autor do Projecto criticou

o facto do orador ter accrescentado «... qualquer que seja a na
tureza dos bens da herança e o paiz em que se acharem situados ... »

S. Ex. achou que isto era inutil, porque hoje a doutrina italiana
é geralmente seguida.

E' um engano.
Depois do Codigo italiano, será o do Brasil, si consígnal-o, o se

guudo que conterá essa disposição.
O orador diz que, quando justificou a emenda substitutiva, que

oífececeu á consideração da Commissão, declarou que sentia não poder
adaptar a doutrina italiana, em toda a sua extensão.

A doutrina italiana é ensinada para tudo quanto respeita á uni
versalidade, é o regimen da lei una.

Trata-se de partilhas, quaesquer que sejam os bens, onde quer
que estejam situados, obedecem á lei, que rege as relações da sociedade:
a lei pessoal, si se trata de individuas; a lei do domicilio, si se trata de
sociedades anonymas.

O mesmo quanto ás fallencías, quanto a concurso de credores e o
mesmo quanto a successões ,

Só adaptou na emenda, que formulou, a relativa á successões,
porque é o que pertence ao Codigo.

Não se referiu ás fallencias e ao concurso de credores, e quanto a
sociedades já fez a consideração de que não adepta a doutrina do Co
digo, no que diz respeito ao assunrpto . '

lia sociedades que são brasileiras e essas devem ser dominadas,
pela lei do Brasil.
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Está disposto que, sendo contracto de sociedade, passado por bra
sileiro, em paiz estrangeiro, regule a lei brasileira e julgue o tribunal
ou juiz brasileiro.

Ora, quanto a sociedades anonymas, declarou também que, por
uma disposição do Projecto e por outras posteriores relativas a so
ciedades, se dispunha que as sociedades, formadas em paizes es
trangeiros, não funccionarão no Brasil, sem autorisação do Governo,
nas condições dictadas pelo Governo, conforme a lei brasileira.

E' sabido que, desde o antigo regimen, o Governonunca autorisou
qualquer sociedadeestrangeira a funccionar no Brasil, sem subordinal-a
á legislação brasileira.

Ora, isto é mataria estranha ao direito civil
Quanto ás successões, porém, acceita o principio da lei italiana;

mas, exactamente aquillo que o nobre autor do Projecto lhe aconselha
que elimine, é o que caracterisa esta doutrina.

Dada a eliminação da disposição contida na emenda, a conse
quencia seria esta: que, havendo bens de raiz envolvidos na herança,
a sua successão devia ser regulada pela lei local, porque o estatuto é
local, e esse estatuto rege todos os bens situados dentro dos limites do
territorio nacional.

Aqui cabe responder á critica que o autor do Projecto fez á
emenda, quando dispõe que serão regulados, na fórma e no fundo,
pelas leis brasileiras, osactos relativos a bens de raiz situados no Brasil.

S. Ex. citou um exemplo da successão, em que o orador dispoz
o contrario.

Está claro que um testamento relativo a legados, sobre moveis ou
immoveis não repousa sobre objecto determinado; o que no testamento
se faz é dispór sobre herança, ainda que o seja em parte desta.

Mesmo como parte está subordinada á lei que domina a successão,
Esta lei é lei pessoal; mas, quanto aos immoveis, si não houver

a excepção, seguir-se-ha o estatuto real.
E' preciso que não se confunda estatuto real, que é local, com o

pessoal.
O testamento, figurado por S. Ex., reger-se-hía pela lei pessoal e,

para que regesse os bens, seria preciso que viesse consignado na lei,
como o orador procura fazer na emenda.

A outra critica que o illustre autor do Projecto fez á emenda sub
stitutiva foi relativa ao art. 8'.

A primeira parte da critica é que o artigo consigna as mesmas
doutrinas do Projecto.

Não ha tal. S. Ex. faz differenças que o orador não acceita quanto
ao regímen do casamento: ora segue a lei pessoal, ora a do domicilio
conjugal.

Respondendo a um aparte do Sr. Clovis Bevilaqua dizendo que
affirmou que era sempre uma lei, diz o orador que S. Ex. admitte urna
e outra.
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Só admitte uma, que deve ser a lei que regular as relações
conjugaes,

Como destacar, mandando que umas relações sejam regidas pelo
direito pessoal do marido e outras pela lei do domicilio conjugal?

O SR. CLOVIS BEVILAQUA -.:.Mas é sempre uma, de accordo com
O Projecto,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas manda que o regimen dos bens,
ora siga a lei do marido, ora a do domicilio conjugal.

Quer o orador que tudo siga a mesma lei, a pessoal do marido.
Ha, porém, uma incorrecção de phrase.
Segundo a theoria - domicilio - quer dizer: primeiro domicilio

que os conjuges adoptam depois de casados; mas a doutrina é: domi
cilio que tinham quando casaram. Póde ser cousa differente.

Domicilio conjugal é o logar em que habitavam os conjuges
quando casaram. No direito é este o domicilio conjugal, que é cousa
differente do domicilio que adoptaram depois.

Subordina,pórem, tudo a uma só lei.
A outra critica de S. Ex., e nisto concordou o ExID. Sr. Dr. Coelho

Rodrigues, foi achar que havia obscuridade em não se dizer qual a lei
que dominava. .

Estabeleceu claramente que a lei nacional da pessoa rege também
o estado civil da mulher casada e dos filhos.

Decompondo a oração, ter-se-há que a lei nacional da pessoa rege
o seu estado e capacidade civil, e, mais, que rege o estado civil da
mulher casada e dos filhos menores.

Portanto, o estado civil da mulher casada e dos filhos menores é
regido por que? Pela lei pessoal do marido.

O SR. COELHO HODRIGUES - Mas está occulto.
O SIt. ANDRADE FIGUEIRA - Emquanto perdurar o poder marital,

o patrio poder é assim.
Quer tomar claro que o artigo trata de duas condições civis muito

distinctas ; primeira, a condição civil do marido; segunda, a da capa
cidade relativa dos filhos menores e da mulher casada.

Para evitar duvidas, porém, não se opporá a que seja destacada a
oração para formar paragrapho distincto, dizendo que o estado civil da
mulher casada e dos filhos, emquanto durarem o poder marital c O
patrio poder, salvo a nacionalidade dos mesmos, será o mesmo do ma
rido e do pai.

Como estão de accordo neste sentido, redigirá paragrapho distincto.
No quo não está de accordo é que diga O autor do Projecto que o

orador não fez innovação ao mesmo Projecto.
S. Ex. cahiu nessa contradicçao, o que muito admira, partindo de

um lente: achou primeiramente que a materia estava incluida no Pro
jecto, c, depois, que era inconveniente, o que importa em criticar o seu
proprio trabalho.
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Dirá, porém que a matéria não está no Projecto, que regula so
mente a lei da capacidade da pessoa.

S. Ex. pretendeu identificar de tal modo as pessoas do marido e
da mulher, que parecia querer transfundil-os ; mas isto não é possivel.

Sem a ficção, o direito não dá um passo.
Ahi está a ficção, dos mares territoriaes, que o Sr. Dr. Julio Santos

queria limitar a 15 kilometros.
Ainda honrem leu que ha canhões que attingem a 30 kilometros.
VêS. Ex. quanto perderia o paiz ! .
Ainda tem esperança de que venha o Brasil ser senhor de metade

do Atlantico, á proporção que o canhão for melhorando, (Apartes).
Mas isto são incidentes que a discussão traz.
E' preciso marcar qual a lei que ha de dominar a sujeição.
Não póde concordar com o illustre autor do Projecto na grave

censura que faz á legislação brasileira, pretendendo que ella não regnla
as relações de direito civil, mas sim as de direito publico ou de direito
convencional, porque deu motivo às convenções consulares.

Isto é um assumpto em que mais uma vez se verifica o que se
costuma dizer: ha csplritos inclinados a confundir as questões mais
claras, assim como ha outros sempre promptos a simplificar as mais
complexas. .

Este defeito chama-se, entre os homens do fõro, enredar as
cousas.

A's vezes a lei é clara, e enreda-se.
Ora, este assumpto de nacionalidade tem se prestado a ser

enredado e, entretanto, prestava-se a ser tratado como muito
simples.

O individuo tem na sociedade duas classes de direitos,
muito distinctas, que já os romanos tinham classificado: o direito
que respeita ao Estado, quod ad statum spectat e o direito que res
peita aOS individuas, quod ad singularum spectat : emfim, os direitos
publicas e os direitos individuaes.

Eis ahi a grande classificação, que se faz por fraqueza de intel
ligencia, porque o direito é um só.

Mas não ha duvida que os direitos politicos divergem dos direitos
privados, por essa consideração legada pelos romanos.

Dahi resulta que, em um Estado, os direitos que um individuo
tem ou são politicos ou individuaes.

Ora, esses direitos privados civis todos os estrangeiros possuem.
Isto é o direito brasileiro; mas já se vê que o direito civil, a

capacidade civil nada tem de commum com a nacionalidade.
Um individuo que é regido por uma lei política que determina

a sua nacionalidade, não pôde ser, quanto á sua condição civil, regido
por uma lei estranha?

De certo ahi se verifica o caso do pai estrangeiro, que não é
nacional, que não gosa dos direitos politicos no Brasil, reger-se pelo
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seu direito pessoal, reconhecido no Projecto, Esse individuo tem
mulher e filhos; qual será o direito regulador?

E' o da nacionalidade.
E' preciso conservar a unidade da familia, é preciso que a

mulher e os filhos não sejam regidos por lei differente da que rege o
marido.

Isto, porém, nada tem com o direito político.
Esse principio - continua o orador - foi declarado pela lei de

1860, mas estava implicito no nosso direito antigo, porque nunca
ninguem separou as leis que regessem os menores e a mulher casada
da lei que regesse o pae e o marido.

O facto de se ter convertido em lei não quer dizer que não
estivesse latente a doutrina.

Si o legislador fez essa lei de '1860, foi para servir de hase para
tratados com as nações.

Este direito, porém, não é geral. A França, por exemplo, faz-lhe
muitas restricções ; a França tem a esse respeito as idéas as mais
falsas, entendendo que a plenitude dos direitos civis não compete ao
estrangeiro e só compete ao francez.

Alli a qualidade de cidadão é annexa á qualidade politica; o
estrangeiro só exerce esses direitos civis quando pode alli ser domi
ciliado. Quando não podem ser domiciliados, osestrangeiros são tratados
corno parias, não são admittidos corno testemunhas, nos testamentos
nem nos actos mais simples.

O principio não é tão geral como pensa o autor do Projecto; C
isto que se dá na França dá-se em todos os paizes que tomaram o
codigofrancez por modelo c no Brasil ha o livro de Pimenta Bueno,
aliás muito distincto, mas que adapta muitas dessas idéas,

Na Constituição actual do Brasil, confunde-se completamente,
porque se dá aos estrangeiros os mesmos direitos que cabem ao
cidadão, quando isso é ohjecto de leis civis.

Na Constituição bastava reconhecer os cidadãos que fazem parte
da associação politica ; o estrangeiro não tinha que vir alli e isso foi
sempre axiomatico na legislação do paiz.

OSR. PRESIDENTE- V. Ex. excedeu a hora em 10 minutos.
OSR. ANDRADE FIGUEIRA pede que oSr. Presidente tenha paciencia.
A própria lei de 1860, quando diz que a mulher brasileira

perde a sua qualidade casando com estrangeiro para readquíril-a
quando viuva, refere-se á capacidade civil, que é regida pela lei
de seu marido; mas é certo que ella não perde a sua nacionalidade.

A actual Constituição commette esse grande erro, dando ao
estrangeiro garantias iguaes ás do cidadão; a Constituição diz que
o estrangeiro tem taes e taes direitos, de modo que o Governo,
si quizer, em caso de necessidade, não lhe póde dizer: meu amigo,
ponha-se daqui para fóra.
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São idéas de theoria, mas que influem na pratica. Um outro
projecto que se resente destas idéas falsas do direito francez é o
projecto do finado senador Nabuco.

Devem todos se recordar de que elle considera direitos po
líticos aquelles que estão ligados á nacionalidade, aquelles direitos
indívíduaes que a Constituição de 1824 consagra no art. 179.

Elle chama a estes direitos - individuaes - porque a Constituição
lá diz que os poderes do Estado garantem o exercício dos direitos
individuaes.

Assim creou esta classe de direitos individuaes e em terceiro
Jogar, os direitos civis.

De maneira que - diz o orador - temos tres classes de di
reitos, quando não temos sinão duas: a dos direitos políticos e a dos
civis!

Tinha muito que dizer; mas não quer abusar mais da attenção
da Commissão (não apoiados) tanto mais quanto já foi avisado de
que a hora está esgotada.

Diz apenas que esta distincção entre leis de nacionalidade e
direitos civis é capital.

Não acceíta, portanto, a critica do nobre autor do Projecto nesta
parte.

Sente não poder estender-se em considerações sobre outros ar
tigos; mas acredita que justificou, ao menos quanto á pureza da
doutrina, a emenda substitutiva que teve a liberdade de submetter
ao estudo da Commissão. (Muito bem)

o Sr. Presidente - Está encerrada a discussão dos arts.
15 a 41 do titulo preliminar e das respectivas emendas.

O SR. AZEVEDO lVIARQUES - Peço a palavra pela ordem.

O SI<. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o Sr. relator.
o §r. Azevedo ThJl:arques (pela O1·dem)-Sr. Presidente,

V. Ex. comprehende que as emendas offerecídas são numerosas e que
o parecer a respeito dellas não póde ser dado com brevidade.

Assim sendo, pediria a V. Ex. que me concedesse um prazo
razoável para esse fim.

Devo declarar que vou fazer este trabalho com o máximo cuidado
e tenho mesmo o intuito de promover uma reunião particular, em
que deverão .tomar parte o illustre autor do substitutivo, o Sr.
Dr. Andrade Figueira, e o não menos illustre autor do projecto an
terior, O Sr. Dr. Coelho Rodrigues, de modo a que eu possa trazer
um trabalho completo e bem claro ao conhecimento da Commissão .

O Sr. Preside"te _ A ordem do dia para a próxima reunião
(9 de outubro) será a discussão da parte geral, arts. 1 a 96, tambem
com parecer do Sr. Azevedo Marques.
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IlISCUSSÃQ DA PARlJi"]l elERA1

ARTS. 1 A 96

9' reunião em 9 de outubro de 1901

(PRESIDENCIA DO SR. SBADRA)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os Srs ,
Seabra, Francisco Tolentino, Sá Peixoto, Luiz Domingues, Frederico
Borges, Arthur Lemos, Tavares de Lyra, Camillo de Hollanda, Tei
xeira de Sá, Sylvio Romero, José lUonjardim, Sá Freire, Oliveira Fi
gueiredo, Alfredo Pinto, Alencar Guimarães, Rivadavia Corrêa, Iíer
menegildo de Moraes e Benedicto de Souza (19).

Deixam de comparecer os Srs. Anisio de Abreu e Araujo
Góes (2). .

Dos convidados pela commissão, comparecem os Srs , Clovis Be
vilaqua, Andrade Figueira, Coelho Rodrigues, M. F. Correia, Carlos
Perdigão, Bandeira de Mello, Salvador Moni» e Solidonio Leite.

E' lida e approvada a acta da reunião anterior.

OHDEM DO DIA

Discussão do parecer do Sr. Azevedo Marques : parte geral,
arts. 1 a 96.

São lidas, apoiadas e postas em discussão, com o parecer, as se
guintes

EMENDAS

Ao n . 2 do art. 1)0, til. 1',liv. 1°, em vez de: os ioucos de
todo o genero - diga-se - osque não tiverem a consciencia e a livre
determinação de seus actos.

Sala da commissão, 9 de outubro de 1901. - José Rodrigues da
Costa Doria i-« Hermeneqiido de Moraes.

Na parte geral, liv, 1", til. 1":
Ao art. 13 accrescente-se: « Não ha taxa consular pelo casa

mento celebrado nos termos da 2' parte do art. 22 do Titulo Preli
minar».

c. c. - YoI. ttt s
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Ao art. 23, na primeira parte, depois das palavras - sem au
torização - diga-se- do Governo da União. Supprima-se a segunda
parte.

Sala da commissão, 9 de outubro de 1901. -lYI. F. Correia.
F. Tolentino.

Na parte geral, liv, 1', til. 1" capo 1':
Ao art. D', § 2' - Redija-se: « Os loucos de todo o gencro c

aquelles que por fraqueza ou perversão intellectual estiverem inhi
bídos de prover aos proprios interesses".

Ao § 3' - Diga-se: « Os aphasicos e os surdos-mudos, sem edu
cação que os habilite a fazer conhecida sua vontade.

Sala da commissão, 9 de outubro de 1901. - Miranda Azevedo.
- F. Tolenüno .

Na Parte Geral, liv, l' :
Ao art. 9' - Em lagar das palavras - autorizado pelo tutor,

di ga-se .....: ouvido o tutor. .
Arts. 12 a 17 .-Substituam-se pelo seguinte:
Artigo: Os nascimentos, casamentos e obitos serão registrados

com as formalidades estatuidas em lei especial e a certidão que do
registro fór extrahida farà prooa plena.

Art. 21. - Substitua-se pelo seguinte:
« São reconhecidas as pessoas juridicas estrangeiras, mas os Es

tados estrangeiros não podem adquirir ou possuir, por qualquer titulo,
propriedade immovel no Brasil ou direitos susceptiveís de desapro
priação.

Paragrapho unico , - (A emenda do relato,.) :
As pessoas juridicas de direito privado, para terem no Brasil

estabelecimento, agencia ou succursal que as represente e serem
equiparadas ás nacíonaes, devem subordinar-se ás leis e aos tribunaes
brasileiros" .

Art. 39. - Substitua-se pelo seguinte:
As associações e fundações, para os fins do art. 20, ficam su

jeitas á inscripção no registro publico, que será regulado por lei
especial. .

Art. 40 (principio) redija-se assim:
« O registro conterá as seguintes declarações ... (O mais como

está no artigo).
Art. 41. - Supprima-se .- Alfredo Pinto.
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Art. 1°. Substituam-se os seus paragraphos pelos seguiutes :
§ 1'. Os direitos e obrigações das pessoasnaturaes entre si, como

membros de uma mesma família.
§ 2'. Os direitos e obrigações das pessoas naturaes ou juridicas,

entre si, ou entre umas e outras, sobre os respectivos bens.
Substituam-se os arts. 2', 3° e 4° pelos seguintes:
Art. 2'. Todo aquelle que nasce com vida e fórma humana é

considerado pessoa natural e capaz de direitos.
Art. 3'. A capacidade civil da pessoa natural começa do seu

nascimento; mas, desde a concepção do féto humano, a lei o consi
dera existindo para conservar-lhe os direitos que ba de adquirir, se
nascer vivo.

Art. 4'. Considera-se nascido vivo todo aquelle que foi expulso
ou extrahido do ventre materno e respirou o ar atmospherico .

Substitua-se o art. 5' 'pelo seguinte:
Art. 5'. São incapazes de contrahir obrigações civis:
§ 10. Os menores de 14 annos;
§ 2'. Os loucos de todo o genero;
§ 3'. Os surdos-mudos e os cegos de nascença sem educação

adequada e provada;
§ 4'. Os pródigos declarados por sentença;
§ 5'. Osfallidos não rehabilitados ;
§ 6°. Osausentes declarados em juizo.
Art. 7'. Substitua a palavra geral á absoluta.

ruo, 9 de outubro de 1901. - A. Coelho Rodrigues.- AlencaI'
Guimarães.

Emenda ao art. 1'. - Diga-se: Este Codigo reconhece e re
gula:

1', os direitos e' deveres das pessoas naturaes entre si, como
membros de uma familia ;

2', os direitos e obrigações das pessoas naturaes e jurídicas em
relação aos bens,

Art ; 27,- Supprimam-se as palavras - a requerimento de qual
quer sacIO..

Art. 57, n. 1 - Diga-se: O solo no qual se comprehendem : a
superfície com as arvores e fructos pendentes, o espaço aereo e o
subsolo.

Art. 80, § 1'-Diga-se: São de uso especial os bens perten
centes á União, aos Estados ou aos Municipíos, e por qualquer delles
applícados ao respectivo serviço publico. --' Clovis Beoiiaçua.
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o Sr. i'rJ:. F. Correia -Tive a honra de enviar á Mesa duas
emendas que me apresso a justificar, tomando o menor tempo que
puder. Não esgotarei o prazo concedido pelo Regimento.

Quando me occupei com o casamento de brasileiros celebrado no
estrangeiro, inquiri Si se cobrava alguma taxa consular por esse
acto, ao que o distincto Sr. conselheiro Andrade Figueira dignou-se
responder que havia a taxa, que fazia parte da renda geral.

O SR. ANDRADE FiGUEIRA - Federal. Hoje não ha mais geral:
entramos no particularismo ,

O SR. li!. F. CORREIA-Ora, o art. 13, em discussão, obede
cendo ao preceito constitucional que só reconhece o casamento civil,
e este gratuito, dispõe que os termos de casamentos, nascimentos e
obitos serão sempre gratuitos.

Esqueceu-se, porém, de tratar dos casamentos de brasileiros ce
lebrados em paiz estrangeiro, os quaes devem ser tambem isentos de
qualquer taxa, não só em respeito á Constituição, como porque, do
contrario, haverá entre brasileiros desigualdade que nada justifica.

A segunda emenda refere-se ao art. 23, que estabelece que as
sociedades, agencias, estabelecimentos de seguros e montepio eas
sociedades destinadas ao fornecimento de generos alimentares não
poderão constituir-se e funccionar no Brasil sem autorização.

Na primeira emenda peço que se accrescente - sem autorização
do Governo da União.

E' consequencia desta emenda a suppressao da 2" parte do ar
tigo, que permitte a constituição dessas sociedades em virtude de re
gulamentos dos Estados, desde que somente nos Estados tenham de
preencher seus fins. O meu pensamento é que esta mataria deve ser
regu lada da mesma forma em toda a União.

E' por isso que indico que o regulamento, a que tem de ser su
jeita a constituição de taes sociedades, seja o regulamento federal,
para não incorrer novamente na observação de que hoje não ha mais
geral.

O SR. TEIXEIRA DE SA' - Vamos ao porque.
O SR. li!. F. CORREIA-Vamos. Esta interrupção do meu dis

tincto amigo, a quem aprecio desde que tive ha 40 annos a honra de
presidir a província, ora Estado, de que é S. Ex. digno representante,
mostra quão necessaria é a justificação do men pensamento.

Entendo que a constituição das sociedades, especialmente das que
entendem com a alimentação publica, que podem, pelo monopolio,
especular com a fome, não deve estar sujeita no Brasil a disposições
particulares, que podem ser heterogeneas, contradictorias entre si.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO- E' só a autorização.
O SR. M. F. CORREIA - Bem; a autorização não póde ser dada,

em minha opinião, sinão de accordo COm os preceitos uniformes de
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uma lei federal. Trata-se de uma ou de mais de uma companhia, pro
pondo-se a fazer, em Estados difforentes, o forneclmento dos mesmos
generos alimeniicios. Deverá haver duas regras, uma aqui, que con
cede, outra alli, que nega autorização para o funccionamento ?

Quando out'rora se discutiu no Senado a lei que vejo aqui tran
scripta, a emenda sobre sociedades fornecedoras de generos alimen
ticíos foi por mim proposta e acceita, com o pensamento de evitar
monopolios odiosos, que podem até perturbar a ordem publica.

Neste ponto melindroso, a mesma lei deve vigorar para toda
a nação.

Será o espirito de ferrenha centralização que me iuspira?
Certamente não.

O que desejo é a uniformidade em assumpto no qual a differen
ciação se me afigura prejudicial. '

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E ha uma razão economica ainda
maior.

O SR. M. F. CORREIA - Accresce que, si não for acceita a
emenda, haverá talvez necessidade de alterar o art. 39.

Este artigo diz: « Para a inscripção das associações e fundações
de accordo com o disposto no art. 20, haverá, na Capital Federal
e nas dos Estados, um registro publico, feito em livro especial e
annexo ao registro predial, em conformidade do requlamento que
[or expedido pelo Governo da União.

Combina-se bem esta disposição com a do art. 23?
O SR. ALFREDO PINTO - O registro predial e das associações já

existe nos Estados. O Projecto manda que a legislação seja uniforme,
os funccionaríos é que são dífferentes ,

O SR. M. F. CORREIA - Tenho dado as razões que me indu
ziram a propõr emenda ao art. 23.

Os senhores resolverão sobre ella com a sabedoria que é de
esperar.

Tratando das fundações, o Projecto figura a hypothese de não
chegarem para ellas os bens concedidos, e propõe solução que tenho
por muito acertada: a accumulação dos rendimentos até que se
alcance a somma precisa.

Mas, si na occasião em que foram doados, os bens chegavam para
a fundação e escasseiam depois?

Procurei no projecto a solução, e não a encontrei. Entretanto,
pessoalmente, estou luctando com uma difficuldade semelhante.

A illustrada commissão sahe que um dos vultos, cuja memória
é venerada pelo Brasil inteiro, o Barão do Rio Doce, deixou em
setembro de 1889 parte de sua fortuna para a fundação, na freguezia
de Santo Antonio, a de sua residcncia nesta cidade, de uma escola
destinada às classes necessitadas, incumbindo-me da execução de sua
vontade.
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oestabelecimento existe desde 1890 ; é digno do instituidor e não
desmerece da nossa civilização.

Para o respectivo patrímonio, o philanthropico Barão deixou
tambem 260 acções do Banco da Republica do Brasil.

Como os bens permittiam, a escola foi, com acquiescencia do
juiz, transformada em instituto de maior vulto, de educação intelle
ctual, moral e physica. Ba uma aula de esgrima, e ao ensino primaria
reuniu-se o secundario.

Hoje, porém, tendo cessado a renda, que foi levada em conta,
proveniente dessas 260 acções, a instituição vê-se em embaraços.

Como se deverá proceder, executando o codigo ?
No art , 37 está acautelada a hypothese de ternar-se a fundação

prejudicial ou de impossivel execução. Não é nenhum desses o caso
que figuro.

Sobre este ponto não proponho emenda; levanto uma duvida,
que, espero, será convenientemente esclarecida.

Como não tenho o direito de voto, e não posso, portanto, justi
fical-o por escripto, desejo fique constando que inteiramente me
conformo com a prohibição de que os governos estrangeiros possuam
bens de raiz em nosso territorio ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' uma infelicidade que elles não
quizeram possuir.

OSR. M. F. CORREIA - Penso diversamente. Si uma excepção
admittisse, seria a do predio para a legação.

Estrangeiros morigerados entrem quantos queiram, abundante
mente, nas condições mais liberacs.

Governos estrangeiros, que dispõem de exercitos e de esquadras,
que podem como fundadores de colonias, ou de outra sorte, levantar
questões, conflictos diplomaticos, que tratam dos seus e não dos nossos
interesses, esses que adquiram alhures bens de raiz.

A nação que não tem as susceptibilidades da soberania arrisca-se
a vel-a menosprezada por outras. (Muito bem. )

O §r.. Rodrigu8€; Doriv; -Sr. Presidente, antes de tudo,
devo pedir desculpa ao illustrado autor do Projecto, pelo facto de
apresentar uma emenda ao seu trabalho, para cuja avaliação me fal
Iecem os dados e os conhecimentos precisos. (Não apoiado.)

Mas S. Ex. deve verificar que eu me limito a um ponto, onde
não se nega ao medico o direito de intervir, e que eu me circumscrevo
a uma questão de psychíatria, e portanto do dominio medico, qual
é a avaliação do estado mental do individuo, e conseguintemente do
exame das consequenoias decorrentes.

No art. 5° do projecto, S. Ex. faz a classificação dos individuos
incapazes de exercer por si os actos da vida civil.

Diz este artigo: «São absolutamente incapazes de exercer por
si os actos da vida civil :
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i". Os menores de i q, annos, de ambos os sexos;
2". Os loucos de todo o genero :
3". Os surdos-mudos, sem educação, que os habilite a fazer

conhecida a sua vontade;
4". Os ausentes declarados taes em juizo. »

De facto, Sr. Presidente, é questão conhecida que um certo
numero de individuos não pode exercer actos civis, pela deficiencia,
ou pertubação de suas faculdades psychicas,

Nesta classe estão, em primeiro logar, os menores, cujo cerebro
em desenvolvimento não lhes dá, por certo, a perfeição de faculdades,
ao ponto de poderem ter a deliberação, a determinação de escolha,
na pratica de qualquer acto, por isso que não possuem o discerni
mento preciso para o conhecimento exacto do acto e das leis que
o regem.

Depois vem a classe de surdos-mudos, que sem duvida con
stituem, na sociedade, um grupo a parte, formado de individuos
segregados de seus semelhantes, pela ausencia de um dos sentidos
mais importantes, que é o da audição, pelo qual principalmente
nós nos apropriamos das idéas abstractas, das idéas de moral,
e consecutivamente á falta deste sentido, elles são privados do mais
importante meio de communicação com os seus semelhantes, qual
é a linguagem fallada, possuida somente a linguagem mímica,

Portanto, estes individuos, desde que não se vêm em seu
auxilio pelos meios de que hoje se dispõe, para infundir, em seu
espírito, com a instrucção e a educação, ídéas de moral, de que
necessitam, não .podem por deficíencia dos conhecimentos, que os
equipara aos menores, praticar actos da vida civil.

Segue-se uma terceira classe de incapazes que S. Ex. reuniu no
n. 2, sob a denominação de « loucos de todo o genero.»

Se S. Ex. houvesse dito somente « os loucos» esta espressão
comprehenderia toda a classe de individos que, debaixo desta desi
gnação, são conhecidos.

Vê-se bem que S. Ex. pondo « loucos de todo o genero » que
era a expressão usada no nosso codigo criminal, quiz dar maior lar
guesa ao grupo, comprehendendo, nesta classe, todos os individuas,
que sabiam dos dous outros - dos menores e dos surdos-mudos
e nella comprehender todos aquelles outros que não tinham a capa
cidade civil, por pertubações pathologicas das faculdades, por vícios
de origem, por intoxicação, por estados morbidos transitorios, etc.

Mas, como esta expressão « loucos de todo o genero » não compre
hende, sob o ponto de vista scientifico, todos os individuas, que são
incapazes, todas as pessoas, cujas faculdades pertubadas ou não de
senvolvidas impossibilitam de praticar actos civis, parece-me que esta
expressão deve ser modificada no codigo e, por isso, tomei a liber
dade de apresentar a seguinte emenda: (U)

Em vez de: - « Os loucos -de todo o genero » -; diga-se: -
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Os que não tiverem a consíencia e a livre determinação dos seus
actos.

Ha, de certo, um grande nunero de Indivíduos, que, ou por falta
de desenvolvimento do cerehro, ou por pertubações posteriores, não
podem praticar actos civis, por não terem o conhecimento perfeito
e a determinação de seus actos, e essas creaturas não estão, em
psychiatria, na classe dos loucos.

Temos, por exemplo, o hypnotisado, o aphasico, o embriagado,
o epileptico e o histérico, em certas phases e grãos, etc., que, rigoro
samente, não podem ser collocados no grupo dos « loucos de todo
o genero ,»

A loucura propriamente dita, e donde se tem a expressão loucos,
é constituida, no dizer de Krafft-Ebing, por estados mórbidos do cerebro
depois do seu desenvolvimento, e que causam pertubações das fun
cções psychicas e de modo ás mais das vezes chronico, separando
deste modo do grupo dos loucos os degenerados, os aphasicos, os im
pulsivos, aquelles que têm um defeito cerebral, e os que têm pertur
bações transitarias e symptomaticas das funcções psychicas.

Assim, pois, me parece que em vez de « loucos de todo o genero »
devia-se adoptar uma expressão que comprehendesse todos os casos
de incapacidade por estados morbidos, uma formula mais lata,
emfim.

O que a legislação deve fazer é estabelecer os elementos psy
chicos nos quaes baseia a capacidade, para não necessitar ou de
fazer uma enumeração de casos pathologicos, ou estabelecer urna
regra falha.

Para que um individuo seja capaz, se desempenhe de um acto
civil, seja responsavel, elle precisa primeiramente ter o conhecimento
do acto, conhecimento que lhe dão os elementos intellectuaes, e, em
segundo lagar, que elle tenha a liberdade de praticar o acto, liberdade
mais ou menos relativa, e que lhe fornece a vontade.

Estes elementos formam a base em que o legislador não póde
deixar de fundar a sua doutrina, quer na esphera do direito geral,
quer na esphera do direito civil, ou a lei não tem razão de ser.

Nessas condições, me parece que esta minha emenda abrange
todos os individuos, aos quaes as perturbações morbidas têm abolido
as condições de capacidade, sem as especificações que competem aos
peritos, quando se têm de manifestar a respeito de exame mental de
um individuo.

Parece-me que, em um artigo de lei assim redigido, não só se
acham comprehendidos os loucos de todo o genero, como todos os
outros individuas, a elles comparaveis em relação á capacidade, em
todos aquelles nos quaes estão compromettídas as faculdades intel
lectuaes e a vontade, corno muitas vezes se dá nos aphasícos, ncs
hypnotisados, nos embriagados, nos impulsivos, nos casos de delirio
febril, etc.
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Esta emenda, SI'. Presidente, determina modificações em artigos
do codigo, dos quaes não me occupei por estarem ainda distantes. Disse
V. Ex. haver sobre o mesmo ponto acima outra emenda que peço
para 101', afim de examinar, ainda quo ligeiramente, si é melhor do
que a minha, porque neste caso a ella darei a preferencia (lê) :

« Ao art. 5°, § 2°. Redija-se: os loucos de todo o genero.e
aquelles que por fraqueza ou perversão intellectual estiverem inhi
bidos de provêr aos proprios interesses.

Ao § 3°. Diga-se: os aphasicos e os surdos-mudos, sem educação
que os habilite a lazer conhecida sua vontade."

Vê V. Ex ., Sr. Presidente, o primeiro paragrapho desta emenda
assim como a primeira parte do segundo paragrapho achao-se com
prehendidos na minha emenda, que não é tão extensa e prolixa.

O n. 3 resume, equiparando-os, os aphasícos e os surdos-mudos,
o que não é exactamente verdadeiro.

Conservei os surdos-mudos no § 3° do projecto como fazendo uma
classe especial.

São pessoas á parte, privadas de um sentido e da linguagem
fallada, incompletas, e por isso não toem capacidade sinão quando a
sua imperfeição Ó remediada pela educação e instrucção.

A classe dos aphasicos se compõe de atacados de uma moléstia
cerebral, que lhes perturba a linguagem existente, quer fallada, quer
escrípta, quer mimica, e muitas vezes conjunctamente as faculdades do
espirito.

Estas perturbações podem tomar formas differentes, segundo se
tem perdido o poder de communicar o pensamento por palavras al:ti
culadas (aphemia) ou por escrípto lag,-aphia) ou pormímica (amenza)
ou por todos estes meios (asemasia). Nos tres primeiros typos podem
as faculdades não se acharem lesadas a ponto de privar o doente de
se manifestar pela forma de linguagem que lhe ficou, de modo razoável
e coherente , podendo ser perfeitamente comprehendidc ,

Neste caso não se lhe póde cassar a capacidade para testar,
para dar.

Quando as faculdades Hão attingidas, nenhuma educaçãoou ins
trucção lhe pôde vir em auxilio, como no surdo-mudo. Na aphasia
só ha cura da moléstia, quando eIla póde ser curada. Para mostrar
que o aphasico pócle ser capaz citarei um caso dc Mandsley, em que
um aphasico, ou privado da palavra, com um diccionario na mão,
apontando as palavras que pretendia externar, se fazia comprehender
de modo intellegivel. '

Vê, pois, V. Ex., Sr. Presidente, que não se póde enfeixar num
8Ó-artigo e com disposições iguaes as duas classes : a dos aphasicos e
a dos surdos-mudos. Não quero alongar-me nem é aqui o logar para
dissertações, que eu não poderia fazer, mormente sem elementos para
justificar ou apoiar as minhas idéas, e sobre a capacidade do aphasico
,~ Maudsley quem diz que se em alguns casos o aphasíco póde mani-
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festar-se de modo intellegivel, por escripto ou por outro meio, em
outros casos a íntellígencía é grandemente lesada e o paciente intei
ramente incapaz de manifestar a sua vontade, devendo cada caso
ser decidido, por seu proprio merito, de accórdo com a evidencia do
estado mental da pessoa em questão.

Portanto, Sr. Presidente, si não é que me acho possuido do amor
pat:rno, acredito que a minha medida está em termos mais gemes,
mais comprehensivos e mais bem collocados no codigo do que a emenda
apresentada pelo nosso illustre collegae amigo o Sr. Miranda Azevedo.

E' o que tenho a dizer arespeito de minha emenda, salvo si fór
ella combatida, e então voltarei a defendel-a ,

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. só póde fallar sobre a emenda uma
vez. Não poderá fallar mais.

O SR. RODRIGUES DaRIA - Não conheço o Regimento da Com
missão e comprehende V. Ex. que, defendendo uma emenda que não
foi accusada, não poderei dizer mais do que acabo de dizer, e só
depois de combatida é que poderei descobrir ou enxergar os pontos
fracos.

O SR. PRESIDENTE - Basta justificar.

O SR. ROnRlGUES DaRIA - Bem; expostas assim ligeiramente as
razões que me levaram a apresentar a emenda e a preferil-a a outra
do Sr. Dr. Miranda Azevedo, devo declarar que outras modificações
ou emendas serão necessarias no codigo como consequencia desta e
as apresentarei quando os respectivos artigos entrarem em discussão,
reservando para nessa occasião dizer mais alguma causa, si pre
ciso for.

Tenho concluído. (Muito bem.)
O> lêlr, AU'redo Pinto - SI". Presidente, vou usar da pala

vra no cumprimento de um dever e possuido de natural timidez de
um discípulo deante de proclamados mestres da sciencia do direito.

Sem prolixidade de conceitos justificarei as emendas que su
ggeri ao esclarecido espirito da douta Commissão e espero que as
minhas observações mereçam o acolhimento do eminente autor do
Projecto e do illustre relator, aos quaes tributo sempre as home
nagens devidas ao talento e ao estudo.

A. parte geral do Projecto do Codigo Civil que discutimos,
presta-se a largas explanações theoricas, que, devo antecipadamente
declarar, não me proponho a fazer perante uma Commissão technica
e um espaço de tempo acertadamente limitado pelo" nosso Regimento.

As emendas que formulei dizem respeito ao Livro 1-Daspessoas
- e tendem a alterar algumas disposições que elle consigna.

No art. 9", por exemplo, mando substituir as palavras - auto
rizado pelo tutor- pelas seguintes: ouvido o tutor.

Não é uma simples questão de palavras, como talvez a prior»
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supponha a douta Commissão. Ao contrario, no vocábulo- autorizado
_prevejo uma fonte de duvidas e uma ameaça a direitos que o
codigo reconhece.

O Projecto estabelece:
« Aos 21 annos completos termina a menoridade; todavia, o

menor que tiver completado dezoito annos poderá ser declarado
maior.

Si o menor estiver sob o patrio poder, essa declaração será
(eita por quem exercer essepoder e homologada pelo juiz .

Si estiver sob tutela, será (eita [udiciaimente, a requerimento
do menor, autorizado pelo tutor."

A disposição, portanto, é menos liberal do que o nosso direito
vigente.

Neste, o supplemento de idade não está subordinado ao arbítrio do
tutor, ao seu consentimento prévio.

Para concedel-o, o juiz procede a diligencias e obtem infor
mações que confirmam a capacidade do menor para reger os seus
bens.

E' a lição da nossa legislação actual consubstanciada por Tei
xeira de Freitas no art. 17 da Cons. das Leis Civis em commentario
de Ribas ao art. 34, 2", da Cons. do Proc , Civil.

Ha tutores para os quaes a funcção que exercem é uma grande
fonte de interesses

Deixar, portanto, dependente de uma autorização, que póde ser
denegada, a effectividade de um direito garantido ao menor que com
pleta os 18 annos, é uma anomalia perigosa na pratica.

Que se ouça o tutor, é justo; que desta audiencia promanem escla
recimentos ao juiz, é conveniente.

Mas nem uma nem outra cousa será a autorização do tutor, pre
dominando a ponto de restringir um direito e tolher o livre exercício
de uma attribuição conferida sempre á autoridade [udiciaria ,

A segunda emenda que submetto á consideração da honrada
Commissão tem por escopo condensar em uma só disposição os
arts. 12 a 17 do Projecto.

Diz " emenda:
Art.- Os nascimentos, casamentos e obitos serão registrados com

as formalidades estatuidas em lei especial e a certidão que do re
gist1'O (á" extra/tida (ará prova plena.

Sr. Presidente, não inspira sympathia a idéa daquelles que pre
tendem consignar no corpo de um Codigo Civil as diversas regras que
presidem o serviço do registro civil de nascimentos, casamentos e
obitos.

Neste ponto estou de accórdo com o pensamento do Sr. conse
lheiro Andrade Figueira, pensamento aqui enunciado em aparte.
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oregistro constitue materia de direito administrativo, e não deve
estar enfeixado em disposições permanentes de um codigo que, pela
sua própria natureza, não póde ser alterado tão facilmente quanto
uma lei commum ou um regulamento.

Ao codigo basta estabelecer uma regra da qual se deprehenda a
existencia juridica do registro civil e o valor da prova que elle produz,
pois todos sabem que da instituição do registro nascem importantes
relacões de direito concernentes á familia e á successão.

'Quanto, porém, ás formalidades precisas para constituil-o como
serviço organizado e peculiar a determinados funccionarios, o codigo
deve entregal-as á acção das leis regulamentares como acontece actu
almente , (Decretos ns. 9.886, de 1888, e 181, de 24, de janeiro
dé1890.)

E' verdade que o eminente J'urisconsulto Sr. Dr. Coelho Rodrigues,
no seu Projecto de Codigo Civi, consignou a matéria de um modo
bastante amplo. (Arts. 150 a189.)

Entretanto, a Commissão do Senado impugnou a resolução do
illustrado mestre.

O SR. COELHO RODRIGUES - E eu acceitei a censura.

OSR. ALFREDO PINTO - E' valiosíssima a confissão de V. Ex.

Disse, então, o parecer do Senado:

« O desenvolvimento dado aos caps. 2°, 4,0 e 5° do til. 2° do
liv , 3' é de ordem ,'egulamentar própria de lei especial, como se
praticou na Allemanha e igualmente na Hespanha, cujo codigo civil
nos arts. 253 e seguintes estatue sómente regras. O codigo italiano
nos arts. 350 e seguintes trata dos actos , do estado civil em dispo
sições geraes. No Chile é objecto de legislação especial. (Lei de 17 de
julho de 1884, e reg. de 24, de outubro do mesmo anno.)»

Não nos sirva de modelo, nesse particular, o recente Projecto de
Codigo Civil Suisso ,

Levados pela necessidade de unificar o direito na exemplar Repu
blica, digna de toda a nossa admiração e credora do respeito universal,
os codifícadores seguiram um methodo todo especial. Em muitos
títulos o regulamento confunde-se com o codigo.

No cap. II do til. I, O citado projecto chega a cogitar das penas
disciplinares em que incorram os officiaes do registro.

Feitas estas observações, cumpre-me, SI'. Presidente, justificar,
em synthese , a emenda que proponho ao art. 21 do projecto.

Diz a emenda;

« Art. São reconhecidas as pessoas [uridicas estrangeiras, mas
os Estados estrangeiros não podem adquirir ou possuir, por qualquer
titulo, propriedade immovet no Brasil ou direitos susceptioeis de
desapropriação.
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Pa>'a!!,'ap!w unico. As pessoas juridicas de direito prioado, lja,'a
terem no Brasil estabelecimento, aqencia ou succursal qne as repre
sente e serem equiparadas as nacionaes, devem subordinar-se ás
leise aos tribunaes brasileiros. »

Este paragrapho é a emenda offerecida pelo illustre reiator, com
quem estou de pleno accórdo quando, ao commentar o art , 2:1,
declarou:

« O velho mestre conselheiro Duarte de Azevedo, espírito admi
ravel de lucidez, experiente, politico e patriota, escreveu : « E' de
SUMMA INCONVENIENCIA a concessãopata possuirem. immoveis no Brasil
ás pessoas de direito publico estranqeiras . A exposição de motivos
indica o perigo dessa concessão, que pôde dar origem a conflictos e
ameaçar a integridade do territorio nacional."

Estou de pleno accõrdo com as cautelosas palavras supra, de
incontestavel prudencía, em que se vislumbra quiçá uma ... pro
phecia.

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 Dr. Clovis opposta ás judiciosas observações do
Dr, Coelho Rodrigues, sobre o art. 41 do Titulo Preliminar, E' que
neste tratava-se de fiança ás custas, abolindo-a mesmo para o estran
geiro; ao passo que presentemente - no art. 2:1 - outras e mais
graves poderão SC1' as consequencías, que considero vitaes (sinão
[ataes . . .) á integridade da Patria .

E' certo que o projecto faz depender a acquisição de immoveis
pelas nações estrangeiras de «prévia autorização do Governo Fe
deral », Mas, com a devida venia o digo, absolutamente não res
guardará aquillo que devemos e precisamosde amorosamente precaver.

Peço licença para não desenvolver justificações escriptas nesta
questão delicada e importantíssima sob todos os seus aspectos. Todavia,
não farei mal lembrando que sutliciente será uma só concessão por
parte de cada Governo Federal, ou antes de cada politica, para que
possamos entrestecidos contemplar neste vasto e seductor terrítorio
brasileiro - varias bandeiras estrangeiras a tremular altivamente! ...

Quando muito (mas ainda assim eu seria um vencido), faça-se
depender de prévia autorização do Congresso Nacional, a cuja inne
gavel soberania não se poderia juridicamente recusar semelhante
faculdade, O meu voto, sem resn'icções, firmado na mais profunda
das convicções, é que:

10 • SUPPRBlA-SE o ART, 2:1.
2°. CO'lO PARAGRAPHO UNICO DO ART. 20. DIGA-SE: - As pessoas

juridicas estrançeiras de direito privado, para terem no Brasil esta
belecimento, agencia ou succursalque as represente e serem equipa
radas ás nacionaes , se deverão subordina>' ás leis e tribunaes bra
siieiros, »
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- Confrontemos agora o parecer com a disposição impugnada do
Projecto:

« Este codiqo reconhece as pessoas juridicas estrangeiras" mas as
de direito publico não poderão possuir immoveis no Brasil, sem prévia
autorização do Covemo Federal. As de direito privado serão em
tudo equiparadas ás nacionaes, desde que se submettam ás leis e aos
tribunaes do pais, condição tambem neccssaria para que possam ter
no Brasil succursai, agencia ou estabelecimento que as represesue,»

E' profundamente delicada a questão que a disposição suscita.
A sua importància offereco margem a tratados e, no campo do

direito internacional privado, as opiniões divergem na maneira de
encaminhai-a.

Bem sei que a orientação seguida pelo eminente autor do pro
jecto encontra guarida na legislação européa ,

Basta relembrar a interpretação dada pela Corte de Cassação de
Turim ao art. 3" do Codigo Civil Italiano, que concede ao estrangeiro
o goso dos mesmos direitos civis attribuidos aos cidadãos.

No termo estrangeiro, o interprete, amparado talvez na opinião
de Mancini, um dos mais illustres e abalisados redactores daquelle
código, abrangeu as pessoas moraes e mesmo os Estados estrangeiros.

Para nós, americanos, a doutrina é fatal; para o Brasil, direi
mais, é uma ameaça á sua soberania consentirmos que, sob qualquer
titulo, as nações estrangeiras possuam immoveis situados no nosso
territorio.

E, demais, sejamos coherentes. Um paiz que nacionalisa a na
vegação de cabotagem, não póde admittir a interferencia de uma nação
estranha - mesmo na esphera do direito privado.

Não comprehendo essa tolerancia que se pretende erigir em prin
cipio legal.

Um estado estrangeiro póde, porventura, estender o seu dominio
ao territorio de outro Estado, sem limitar o dominio eminente deste?

A quantas reclamações diplomaticas, a quantos vexames não nos
sujeitará a infeliz disposição do art. 21 do projecto, que o illustre
relator deseja tacitamente abolir, e eu, franca e radicalmente, em um
texto claro, preciso de lei, seguindo as pegadas do direito vigente?

Os dignos membros da Commissão sabem, melhor do que eu, a
audácia com que entre n6s se reproduzem as reclamações diplomaticas.

Meras questões de direito privado assanham a cobiça de agentes
diplomaticos; e o estrangeiro aqui sente-se mais garantido do que no
território do seu paiz.

Os tribunaes brasileiros fizeram-se para os nacionaes..•
Calcule agora, por exemplo, a França, a Italia, a Inglaterra ou a

Allemanha adquirindo immoveis no Brasil.
Si o nosso Governo consentisse, como quer o Projecto, aquellas

grandes nações em pouco tempo teriam conquistado alguns Estados do
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Brasil! Si o nosso Governo de modo inverso procedesse, qual a con
sequencia?

Passariamos por uma nação covarde ou tímida, e, fatalmente,
grande potencía que pretendesse adquirir immoveis sentir-se-hía
melindrada e procuraria, no mínimo pela sua imprensa officiosa,
diminuir o nosso prestigio.

Ainda mais: dada a hypothese de effectuar-se a acquisição,
caberia ao Brasil o direito de desapropriar o immovel. Mas, si o Estado,
estrangeiro, sob qualquer pretexto si oppuzesse ao acto?

Não resta duvida, portanto, que a unica doutrina acceitavel é a
sustentada pelo parecer e claramente exposta na minha emenda:
as pessoas juridicas de direito publico não podem possuir immoveis
no Brasil.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA-De facto não é exacto.

O SR. ALFREDO PINTO - Demonstrarei o contrario a V. Ex. apre·
sentando-lhe o nosso direito escrípto, que repudia o conceito dos
interpretes do Codigo Italiano e do proprío Fiori, que lhe prestou o
concurso da sua autoridade- de internacionalista.

Prefiro seguir a lição de Laurent, a jurisprudencia da União
Americana e da Córte de Appellação de Amiens, negando ao Papa,
como soberano, capacidade civil em França, a proposito do testamento
da Marqueza de Du Plessís-Belliêre, que a Santa Séinstituira legataria.

A questão que acabo de assignalar de tal modo impressionou os
jurisconsultos francezes , que Léon-Caen fel-a incluir na ordem dos tra
halhos do Instituto de Direito Internacional, resolvendo este - apezar
dos Jlrotestos de Montluc, que teme com razão e logica o perigo da
acquisição por infiltração, - por contrariar capciosamente o justo e
feliz julgado da Corte de Amiens, mas recommendar, como regra
de cortesia internacional util ás boas relações dos Estados, que um
Estado que quer possuir de uma maneira definitiva um immovel
situado no territorio de um outro Estado, preoinc este?

E' de facto muito original esse direito dependente da cortesia in.
ternacional para hão dizermos hypocrisia internacional. . .

Pois hem, é a esta dependencia que recusarei o meu voto, porque
colloco á soherania do meu paiz, o territorio da minha patria, supe
riores ás cortezias internacionaes .

E nem se diga que com esse proceder restrinjo a actividade in
dustrial e o progresso economico do paiz ,

O que pretendemos, eu e o honrado relator, quanto ás pessoas
juridicas de direito puhlico, não alcança as de direito privado, que
podem livremente estabelecer-se no Brasil, mediante consentimento
prévio do Governo da Republica.

Ampara-me na doutrina, que em pallido esboço acabo de expor,
a opinião do abalisado jurisconsulto Dr. Carlos de Carvalho,

Em brilhante capitulo da sua obra - Direito Citil Brasileiro,
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Becopilado, S. Ex. demonstra, cabalmente, que a legislação vigente
veda ás pessoas juridicas de direito publico a acquisição de immoveis
no Brasil.

Com a devida venia da Commissão, vou ler alguns trechos do
citado estudo:

« Cada Estado existe, na lição de Fiori, prim eiramente com rela
ção a si mesmo, depois com relação aos demais Estados com os quaes
entra em relação com todos os seus direitos, com todas as suas capaci
dades de ordem publica e de caracter jurídico privado, que são ele
mentos necessários da existencia e desenvolvimento de todo o Estado
constituido. Uma vez admittido que a capacidade para adquirir ímmo
veis por meio de contractos corresponde ao Estado independentemente
de sua personalidade j uridica, não se lhe pôde negar a capacidade de
adquiril-os por todos os meios admittidos pela lei territorial .»

« Para o próprio Fiori o absoluto dessas theses modifica-se.
O Estado estrangeiro deve reconhecer o imperio da lei territorial;

cabe á soberania a faculdade de'regular a posse do legado adquirido,
submetter O Estado estrangeiro á desapropriação forçada.

Conserva-se integro o dominio eminente .»
« O soberano ipalaoras de Fio?'i) pôde submetter o Estado estran

geiro a todas as leis concernentes ao exercício dos direitos sobre a
propriedade immovel particular e além disto, por lei especial, impôr
lhe a condição de alienar os immoveis adquiridos, sempre que repute
conveniente pam prevenir prejuizos economicos, O exercício do di
reito fica subordinado ás limitações da lei territorial.

Quando o soberano reputar incon veniente a acquisição por
parte do Estado estrangeiro, poderá oppõr seu veto ou por via diplo
matica ou por lei geral, p"ohibindo a todo o Estado estrangeiro adqui
rir propriedade immovel, ou pOi' lei especial obrigai·o a alienar a
propriedade adquirida. Não recorrendo a soberania territorial a ne
nhum desses meios, é natural admittir autorisação tacita. »

« E', pois, uma questão de soberania e de conveniencia e não de
rigor logico o reconhecimento da capacidade jurídica privada do Es
tado estrangeiro. »

Não se comprehende sem algum esforço de abstração a sobe
rania de um Estado subordinado ao dominio eminente de outro nas
relações de direito privado. Sujeitar um Estado estrangeiro ao reconhe
cimento do senhorio, tratando-se de bens emphyteuticos, quaes os de
marinha e seus accrescidos, expol-o á desapropriação forçada por
motivo de utilidade publica federal, estadual ou municipal, á occu
pação no caso de necessidade urgente, é, prima [acie, crear situações
incommodas.

Nas relações de ordem privada entre particulares e o Estado es
trangeiro, cessionario do privilegio de isensão , herdeiro ou legatario,
por exemplo, a acção da justiça torna-se precaria.
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Chamar á jurisdição territorial o Estado estrangeiro como réo é
nmprehender commettimento desanimador , Si para sujeitar simples
estrangeiros immiqrantes á jurisdicçâo territorial, a histeria das
reloções diplomaticas dos Estados sul-americanos o!ferece ensina
mentos dignos de constante lembrança, bem se pode medir' a extensão
das dif/iculdades pa»a normalmente resolcer as questões de direito
privadó, resultantes da condição juridico-prioada de um Estado es
trangúro. E' ocioso figurar hypotheses.

Nos accordos de 1866 e 1867, interpretativos das convenções
consulares, não sem grande esforço, fixou-se a regra da devolução das
heranças vagas. (Decreto n. 3.711, de 6 de outubro de 1866, § t7.
Decreto n, 3.933, de 21 de agosto.de 1867, § 16. - Decreto n. 4.075,
de 18 de janeiro de 1868, § '17.)

Foi mantida nas convenções de 18H a 1884, negada assim aos
Estados estrançeiros successâo ab-intestato e reconhecido o principio
da occupaçâo dos bens vagos, como consequencia da soberania terri
torial.

« Não podendo esta exercer-se com plena efficacia e sequrança
em relação aos Estados estrangeiros, a conoeniencia politica einter
nacional deve tirar dos factos a doutrina e applical-a sem »aciliações,
Além disto é a mais commoda, »

Foram estas as observações que conduziram o douto publicista a
redigir do seguinte modo O art. 151 do seu Direito Civil Brasileiro.

« O dominio imminente da soberania não permiüe que os Esta
dos estrançeiros e a Santa Sé adquiram. por' qualquer titulo, por' si ou
p01' interposta pessoa, propriedade immovel na Bepublica ou direitos
susceptioei« de desapropriação. Neste sentido sua capacidade [uridica
é limitada. "

- A's emendas que apresento aos arts. 39, W e M cabem as
mesmas observações que adduzi quanto ao Registro Civil.

O registro das associações e fundações terá mais propriedade em
lei especial, e as seguintes emendas correspondem a esse intuito:

« Art. 29. Substitua-se pelo seguinte:
« As associações e fundações, para os fins do art. 20, ficam sujei

tas á. inscripção no registro publico, que será regulado por lei espe
cial. »

« Art. 40 (principio). Redija-se assim :
o" registro conterá as seguintes declarações: (O mais como está

no artigoj..
« Art. 4t. Supprima-se. »

Feitas estas considerações, estou convicto de que só escusas me
recerá da douta Comrnissão e do provecto auditorio quem tanto tempo
lhes roubou. (Não apoiado; muito bem.)

c. C.- Vol. rrr
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o §r. Olovis J6evilaqua - Imaginava eu que hoje muito
poucas considerações tivesse de adduzir; porquanto, as minhas diver
gencias para. com o illustrado relator são, por assim dizer, de ordem
secundaria, nesta parte.

Mas, com surpresa minha, vi que se haviam apresentado emendas
outras e que algumas questões de ordem transcendentes eram trazidas
á discussão .

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. póde, pelo regimento, pedir o prazo de
24 horas, se foi surprehendido pela apresentação de algumas emendas.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - NãO, Sr. Presidente, comprehende
V. Ex. que muito embóra O meu preparo seja diminuto (não apoiados)
não ha de ser tal que essas questões a que alludo me offereçam as
pecto de novidade ou estranheza.

Sou agradecido á gentileza de V. Ex., mas hei de ser sempre o
ultimo a retardar esta discussão.

Quiz apenas salientar que vieram hoje á tona do debate estas
questões que eu suppunha não fossem mais ventiladas.

A primeira emenda na ordem da apresentação é a do Exm. Sr.
conselheiro Correia.

Ao art. 3' manda accrescentar: « não ha taxa consular pelo ca
samento celebrado nos termos da 2" parte do art. 22 do Titulo Preli
minar ».

Eu sinto dizer, Sr. Presidente, que esta emenda se torna inutil,
em vista das disposições amplas do artigo.

Si os termos de nascimentos, casamentos e obitossão, segundo o
projecto, sempre gratuitos, não ha necessidade de accrescentar que tam
bem são os casamentos celebrados nos termos do art. 3'. Não preci
samos de descer a certas minucias, a certas particularidades excusadas,
Lançamos principios geraes para que os applicadores, mesmo os regu
lamentadores vão tirando illações e deducções, applicaveis aos casos
occurrentes ,

Por isso me parece ociosa a emenda, e é com constrangimento que
o digo, porque merece-me todo o acatamento quem a subscreve.

No art. 23, depois das palavras - sem autorisação - propõe a
emenda o accrescimo destas outras: «do governo da União. »

S. Ex. quer que essas pessoas juridicas, essas sociedades a que se
refere o art. 23, estejam exclusivamente subordinadas ao governo da
União, á lei da União; mas, esqueceu-se de uma ponderação que não
póde deixar de ser feita, e é que, certos serviços, o de hygiene, por
exemplo, certas necessidades regionaes estão entregues aos poderes 10
caes, e estes não podem absolutamente ser postos á margem, quando
tratamos de legislar sobre matéria que entra na esphera de sua compe
tencia.

E' preciso que attendamos que os Estados teem attribuições as
signaladas pela Constituição, e retirar-lhes o direito de fiscalisar so-
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ciedades da categoria das que agora consideramos, parece-me que é de
alguma sorte limitar-lhes direitos constantes de nossa lei fundamental.

Nisto o projecto nada innovou, consignou O direito vigente.
Póde ser que o tenha apresentado sob uma fórma mais precisa e

rigorosa, mas, a verdade é que não fez mais do que consolidal-o ,
A peroração do discurso de S. Ex. não se condensou n'uma

emenda; tomou simplesmente a fórrna de um voto emittido em relação
ao assumpto , depois brilhantemente discutido pelo illustrado Sr. DI'.
Alfredo Pinto.

Passarei, por isso, a considerar conjunctamente as emendas apre
sentadas ao art. 5' ns , 2 e 3, pois ambas versam sobre o mesmo as
sumpto ,

OSr. Dr. Rodrigues Doria, n'uma exposição de quem possue toda
a competencia, de quem conhece perfeitamente a materia, sem duvida
melhor e mais seguramente do que nós outros, juristas, mostrou que a
expressão -loucos de todo o gene1'o - era insufficiente para abranger
as varias modalídadess possiveis de perturbação mental que affligem a
humanidade.

Sou do mesmo pensar, Sr. Presidente, e tanto que no projecto pri
mittivo recorri a uma phrase que me pareceu mais comprehensiva ,
ainda que não tivesse a mesma consagração legal da expressão -lou
cos de todo o genero,-pois, não me eram desconhecidas as criticas que
a est.e respeito soffrera o Codigo Criminal de 1830, sendo entre todas,
a mais proficiente e brilhante, a de Tobias Barreto. A expressão __o

loucos de todo o çenero -- dizia, parecia-me incompleta, e que deixaria
á margem muitos casos de alienação mental, porquanto, certas
perturbações passageiras do espírito não poderiam de medo algum ser
classificadas de loucura.

Depois Sr. Presidente, a expressão loucura - si na linguagem
commum tem uma accepçao, na techníca tem outra,

Suppuz, por isso necessário procurar uma expressão mais com
prehensiva, e julguei de certo modo satisfactorio o vocábulo - alie
nados - e disse alienado de qualquer espécie - querendo significar,
não só as perturbações permanentes, como as transitorias, do espiríto.
Mas, um medico, que deve conhecer, e realmente conhece, o valor
destes termos, melhor do que eu, diz que é preferível indicar estas di
versas modalidades possíveis de perturbação mental pela fórrna que
apresenta: - os que não tiverem consciencia e livre determinação de
seus actos. Sr. Presidente, eu comprehendo o pensamento do íllustre
profissional e creio que estamos quasi de accórdo ; mas, ha nesta ex
pressão por eIle usada alguma cousa de vacillante, e que talvez encontre
na applicação objecções.

S. Ex. diz - os que não tiverem consciencia e livre determinação
de seus actos. A consciencia, Sr. Presidente, em psychologia, sabe V.
Ex. perfeitamente, tem duas accepções : ou é o complexo dos pheno
menos mentaes considerados em sua unidade actual, ou é o juizo que se
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fórma sobre os próprios actos, Neste segundo aspecto denomina-se con
sciencia moral, e no primeiro, conscicncia psvcbologica... Esta duali
dade de accepções, faria talvez, surgir, no applicador da lei, uma du
vida: - de que conscicncia trata o legislador brasileiro?

Será da consciencia psychologica, será da consciencía moral?
E. V. Ex. cornprehende, Sr. Presidente, quanto esta dualidade de

interpretação poderia prejudicar nas relações de direito, tanto mais
quanto o problema da consciencia envolve outros que talvez descabido
fosse aqui lembrar.

Diz mais: ali vre determinação de seus actos, Nova questão : terá
o codigo brasileiro adaptado a doutrina do livre arhitrio ? Será o deter
minismo de que se trata? Então essa liberdade será simplesmente li
berdade psychelogica? Nova difficuldade a resolver. Por isso, eu pediria
a S. Ex., uma vez que, parece-me, estou quasi de accordo com o seu
pensamento, que modificassemos esse modo de dizer.

O SR. RODRIGUES DaRIA - Perfeitamente, desde que a modificação
exprime a minha idéa,

O SR, CLOVIS BEVILAQUA - Sr. Presidente, a emenda, si for modi
ficada' si me afigura muito mais vantajosa do que a do Exm. Sr. Dr.
Miranda Azevedo, porquanto esta desce a detalhes, e si nós tivermos
de destacar algumas das modalidades da alienação, porque não destaca
riamos as outras ?

Houve uma questão renhida entre os esc-iptores sobre a melhor
maneira de traduzir, em fórmalegal, esses diversos aspectos de pertur
bação mental,

Pensaram uns que melhor seria indicarem se todos os casos pos
siveis com o que se faria uma nomenclatura assombrosa pela extensão.
Pediam outros que apenas se declarassem as classes principaes. Mesmo
assim, a nomenclatura seria grande e parece que alguma causa podia
escapar, algum caso poderia ser excluido ou mal interpretado e a du
vida havia de surgir.

Pensavam outros, finalmente, que o methodo mais seguro seria
O synthetico, por meio do qual se apresentasse, em um só enunciado,
si possivel fosse, o assumpto em toda a sua amplitude.

Parece-me que uma formula 1ualquer, embora não technica, mas
sufficientemente clara para indicar os incapazes de exercer os actos da
vida civil os que, por insanidade mental, procedem sem a motivação
normal, ou não comprehendem U alcance de seus actos - é o cie que
se precisa.

S. Ex. combinou commigo que alterassemos um pouco os termos
cia sua emenda, afim de que conseguíssemosa maior clareza nesse dis
positivo, porque elle é de uma gravidade enorme, e o direito não pode
ir alem, nem ficar aquém cio que é preciso.

O meu nobre amigo, o Sr. IDI'. Alfredo Pinto, um elos espiritos
mais vivazes, uma das intelligencias mais cultas que conheço, apre-
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sentou diversas emendas. A primeira refere-se ao art. 9'. S. Ex. quer
que se substitua a palavra autorizado pela expressão - ouvido o tutor.
Não sinto grande diffículdade em acceder ; o pensamento é o m~smo.

Lembro todavia, que a autorização de que se trata devia ser
supprida pelo [uiz, como qualquer outra, mas como chegaremos ao
mesmo resultado e assim talvez mais facilmente, não lhe quero oppor
objecçao alguma. .

Quor ainda S. Ex. que os arts. 12 a 17 sejam consubsumciados em
uma disposição unica na qual se consigne a existencia c os effcitos ju
ridicos que devem decorrer do registro civil, isto tanto em relação ás
pessoas naturaes, quanto em relaçao ás pessoas juridícas

Nesta segunda parte, S. Ex. está com o autor do projecto porquo
no projecio primitivo nada havia a não SOl' O artigo unico, sobro o re
gistro das pessoas j uridicas , Com prehende V. Ex. que eu não posso
discutir com S. Ex. contra mim mesmo. .

Outro tanto não posso dizer em relação á primeira parte. Acho que
necessitamos de estabelecer os principios cardeaes do registro civil, em
relação ás diversas situações que estabelecem, modificam ou fazem des
apparecer os estados das pessoas, os nascimentos, os casamentos e os
óbitos, situações de onde vão decorrer direitos de ordem muito impor
tante.

S. Ex. referiu-se ao projecto do Codigo Suisso, dizendo que si este
mantinha. Oregistro civil, para as pessoas naturaes, talvez obedecesse a
fins praticos,

Sr. Presidente, sabe V. Ex. que a Suissa é um dos paizes mais
cultos da. Europa-ó patría dos juristas mais notáveis.

Bastaria queeu citasse os'nomes de Bluntschli, Schneic1er, River,
Brídel, para que soubcsscmos...

O SR. ANDRAOE FIGUElRA -- Bluntschlí foi professor de direito
alli ; mas não é suisso.

O Sn, CLOVIS BEVILAQUA - Tenho plena certeza de que é suisso .
O que acontece é que a um contacto immediato e constante entre

a Allcmanha e a Suissa Germaníca, de modo que os escriptores suissos,
servindo-se da lingua allemã, passam em geral por allornàes, assim
como muitos belgas, por escrever em francez, passam por írancezes,
........ para que soubessemos, dizia, que alli o direito possuo cultores
dos mais conspícuos.

Conseguinternente, o exemplo do Código Suisso nos deve calar no
espirito, porque é trabalho de autoridades eminentes.

Depois S. Ex. appellou para o Codigo Hespanhol.
Mas, DO Codigo Hespanhol, estão consignadas estas idéas.

O SR. ALFREDO PINTlJ dá um aparte.

O SR. CWV1S BEVIl.AQUA - Pois, si o parecer cio Senado appellou
para o Codigo Ilespauhol, appellou mal, porque lá as idéas estào não UlO
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desenvolvidas como no projecto do SI', Coelho Rodrigues; porém con
aolidadascomo se acham, no projecto agora apresentado á deliberação
desta illustre commissão.

Em relação aoassumpto doart. 21, S. Ex. julgou enxergar perigos
no facto do projecto conceder ás nações estrangeiras o direito, aliás li
mitado, de possuírem bens imrnoveis no Brasil.

O projecto não consignou novidade alguma e S. Ex. reconheceu
que este era o direito vigente em toda a Europa.

Não ha absolutamente razão por que recusemos ás nações estran
geiras o direito de possuir imrnoveis no Brasil.

Em quasi todas as capitaes da Europa, as nações estrangeiras pos
suem magestosos palacios para suas legações,

Porque havemos de impedir que a Capital Brasileira seja dotada
de ornamentos architectonicos semelhantes, de obras artisticas de igual
valor? Tão longe não deve ir o nosso temor.

O SR, ALFREDO PINTO - Então permittamos só isto; permittamos
que possuam os predios para suas legações.

O SR, CLOVIS BEVILAQUA - Foram estas as emendas apresentadas
e agora resta-me dizer alguma causa sobre as emendas do íllustrado
relator. '

Sr. Presidente, a primeira emenda do nobre relator refere-se ao
art , 2'.

Todo o ser humano e capaz de direitos e de obrigações, na ordem
civil, afflrrna o projecto. ,

S. Ex. manda, na emenda, substituir a expressão "todo o ser
humano" por esta outra « toda a pessoa ».

A razão por que neste artigo se usou desta expressão" todo o ser
humano », parece-me obvia ,

Ella indica que são todos os seres de forma humana.
Procurei eu traduzir O que os allemães chamam Der Mensch, dis

tíncto de Der Mann ,
Nós não temos duas palavras para significar o homem, abran

gendo uma os dous sexos e outra significando o homem, somente o re
presentante do sexo masculino, por isso e para não dizer «todo o in
dividuo" como vejo na traducção francesa do projecto de codigo civil
suisso, preferi dizer «todo o ser humano" como estava no codigo da Sa
xonia, como está no allemão, no de Zurick e em muitos outros.

Assim, nós significamos que não ha distincção de sexo, que de
termine incapacidades, que não ha reconhecimento, por parte da legis
lação brasileira, de escravidão, servidão ou outra instituição qualquer
limitativa da liberdade.

Significa mais esta expressão que nós pomos de lado a questão
de forma humana.

E não era OC!030 tratar disto; porquanto alguns códigos, como
o do Perú(artigo1,'), o da Ilespanua (artigo 11), o dePortngal (artigo
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11O) e o projecto do illustrado Sr. Dr. Coelho Rodrigues, mantiveram
este romamsmo.

Desde que, porém, usemos da expressão « todo o ser humano",
temos afastado esta preoccupação da forma humana, que a meu ver
não encontra apoio nos princípios de physiologia.

Agora, explico o motivo por que não acceito o substitutivo do Sr.
Dr. Azevedo Marques.

Dizendo nós « toda a pessoa" incluímos pessoas naturaes e pes
soas juridicas.

Mas, se o capitulo é « Daspessoas naturaes » como é que, subor
dinado a esta inscripção, havemos nós de tratar de assumpto mais com
prehensívo, do que o indicado pela ínscripção do capitulo?

Peccariamos contra as regras da logica, Assim sendo, não po
demos deixar de usar da expressão « todo o ser humano".

Ao art. 4', a emenda diz: « não é, porém, condição essencial
a viabilidade".

Supponho eu, Sr. Presidente, que havendo o Projecto dito que
a personalidade civil do ser humano começa do nascimento, com vida,
estava ipso facto indicado que não se trataria mais de saber si este
ser que viesse ao mundo, dando signal de vida, era ou não apto a
prolongar a sua existencia, Esta questão seria uma simples questão
de facto sem alcance jurídico.

Sabe V. Ex. que na França e em outros paizes onde se exige
o requisito da viabilidade para complemento da capacidade jurídica,
teem surgido questões intermináveis, quer entre os escriptores, quer
na pratica.

Um comrnentador, Theophilo Huc, refere o caso de uma criança,
que viveu. 18 dias, apesar ~e declarada inviavol, e outras ?ão vivem
nem um dia, apesar dos peritos affirmarem que teem condições para
viver.

Diante disto, parece-me que a verdadeira doutrina é a que existia
no nosso direito, a de saber si o novo ser apresentou signaes de vida,
si se desprendeu das entranhas maternas vivo, e é o que pede o Pro
jecto ,

Creio que é uma redundancía insistir, declarando que não é con
dição essencial a viabilidade.

Quanto ao artigo 5', farei uma observação de ordem secundaria.
Si o projecto disse: « Os menores de 14 annos de ambos os sexos »,
é porque ha no direito actual uma diflerença fixando-se a puberdade
da mulher aos 12annos e a do homem aos 14; e pretendendo o Pro
[ecto alterar o direito vigente nesta parte, pareceu-me que havia con
veniencia fazer referencia aos dous sexos para evitar qualquer duvida
futura.

Em relação ao capitulo 3' .- Das pessoas jurídicas - o
Exm, Sr. Dr. Azevedo Marques, a quem quanto mais vou conhe
cendo, mais me sinto prender pelos laços de viva sympathia ...
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o SR. AZEVEDO MARQUES - Agradecido; e correspondo perfei
tamente .

O Sn. CLOVIS BEVILAQUA ... - levanton a questão da esthetica;
acha que a distribuição das materias não obedeceu á esthetica, ta!
como a cornprehende S. Ex. Sinto difficuldadcs em defender-me desta
arguição. Si ella se baseasse em principios juridicos, o meu caminho
estaria indicado; iria buscar outros princípios, pedir auxilio a outras
autoridades, e assim talvez conseguisse apresentar uma defesa.

Desde, porém, que se me argue de anri-esthetico, o que posso
dizer?

A esthetica é a sciencia do bello, cujos problemas fundamentaes
são a arte e o gosto: a arte, a faculdade de produzir o bello ; o
gosto, a faculdade de apreciai-o. Si, em outros domínios, é diffícil
aos espiritos chegarem a um accórdo sobre a comprehensão do bello,
imagine-se si formos transportar a esthetica dessa região de onde ella
é originaria para acclimal-a no campo do direito, com que difficul
dades não teremos de arcar.

Si, porém, por esthetica nas construcções juridicas se entende o
que é conforme á logica, o que é harmonico e systematico, o que ex
prime o pensamento do legislador do modo mais energíco, mais claro e
mais preciso, creio que o projecto não se afastou muito della,

SR. AZEVEDO MARQUES - Não disse isto.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - ... Partiu da noção geral de pessoa

jurídica, desceu á sua distribuição em classes, pessoas jurídicas de
direito publico e de direito privado : destacou esta segunda classe
porque della devia occupar-se particularmente; mostrou as condições
especiaes exigidas pela lei para a existencía desta classe de pessoas, e,
depois de encarai-a sob todos os aspectos jurídicos, passou a consi
derar a pessoa jurídica de direito publico sob a face unica pela qual
esta se pôde reflectir no direito privado. Eis porque, em vez de co
meçar pelas pessoas de direito publico, começava pelas de direito pri
vado. Esta foi a ordem seguida pelo codigo civil allemão e pelo projecto
suisso, que veio á luz depois de preparado o projecto do codigo civil
brasileiro, é preciso que se note. .

Não concordo, pois, com S. Ex. na modificação que propõe para a
distribuição das matérias desse capitulo.

Ao art. 20. S. Ex. manda dizer: "bem como as sociedades com
merciaes.»

E' uma ligeira emenda de forma com que concordo perfeitamente.
Sempre achei que seria. melhor destacar as pessoas de direito privado
da mesma. forma por que o fizemos com as de direito publico; mas a
commissão revisora pensou de outro modo, e assim se fez, vendo eu
mais tarde que a Faculdade de Minas pedia que se restabelecesse o
artigo do projecto primitivo.

Mas isto é questão de pura fôrma, que pouco adeanta.
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Quanto ao art. 21, não volto a consideral-o porque já disse alguma
causa ao tratar da emenda do Ex Sr. Dr. Alfredo Pinto.

No art. 23 ainda uma emenda de forma manda supprimir o epi
theto - prévia -, aliás necessário, parece-me, porque dizendo nós
simplesmente - sem autorização - ... poder-se-ia soppor que essa
autorização, vindo posteriormente, poderia sanar, e é preciso que se
jamos um pouco mais rigorosos e exijamosque esse requisito preceda
á organisação.

Em relação aos arts. 23 e 24, pede S. Ex. que se altere a ordem,
collocando-se no começo da secção o art. 24 e em seguida o art. 23.

Eu vou procurar explicar porque assim se acham dispostos esses
artigos e talvez depois da explicação S. Ex. concorde com o autor do
projecto que aliás, seguindo as pegadas de outrem, nesta parte parece
não ter andado de todo mal.

Na secção Ia se havia exigido o requisito do registro a todas as
associações. Todas as sociedades que se quizerem constituir como
pessoas juridicas terão de se submetter a essa exigencia legal do re
gistro. Sociedades outras ha para as quaes o projecto entendeu que,
além dessa condição do registro, outra se fazia necessaria, e era a da
autorização prévia do poder publico.

Parece que a transição foi natural; depois dessas duas condições,
apparece a sociedade já realisada, já revestindo a sua forma de perso
nalidade jurídica. Só então é que apparecia a opportunidade de se
dizer que ella tinha existencia distincta dos membros que a com
punham. Antes disso não havia pessoa jurídica. S. Ex. manda su
pprimir uma parte que me parece indispensavel : (LI) «Aquellas que
não tiverem personalidade[uridica serão regidas pelas disposições do
livro til da parte especial do Codigo, relativas á sociedade, valendo
apenas como contracto entre os socios; e os actos juridicos prati
cados em nome dellas obrigarão pessoalmente o seu autor em re
lação a terceiros, Havendo mais de um autor, a responsalnlidade
será solidaria, salco o direito regressivo contra os outros socios
etc. »

Isto é um principio geral. Desde que estes indivíduos, que se
aggregaram, não constítuiram uma personalidade juri.lica, hão de ser
immediatamente responsaveis pelos actos que praticarem. E se forem
dois ou mais, que se apresentarem como socios, é natural que res
pondam solidariamente. Creio que este principio é salutar e não deve
ser eliminado.

Aliás não é original do projecto, é alguma causa de semelhante
ao que se encontra no Codigo Allemão, art. 54, Codigo Federal Suisso
das Obrigações, art. 717.

Quanto á duvida entre directores e gerentes, eu não a encontro
em relação ao art. 25. Mas, si se entender que ha vantagem em
supprimii- uma destas palavras, também o artigo não ficará prejudi
cado com isso.
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Antes de ir adeante eu encontro no art. 27 um accrescimo para
o qual chamo a attenção da íllustrada Commissão, Trata este artigo
de regular a dissolução da sociedade organisada como prova juridica
e diz: (U) « A dissolução só póde ser decretada pela autoridade nos
casos dos ns. 2, 3 e 6 do artigo antecedente ou, a requerimento de
qualquer sacio, quando a direcção da sociedade comprometter o inte
resse publico .»

As palavras contra as quaes reclamo são estas - a requerimento
de qual uer sacio.

Enqendo que se a direcção da sociedade comprometter o interesse.
publico,t não póde a autoridade publica estar á mercê de um socio
que se embre de vir denunciar a direcção da sociedade.

E' plreciso que a autoridade publica tenha, e não póde deixar de
ter, liberdade plena para proceder contra uma sociedade ou contra
quem quer que seja que perturbe a ordem publica.

Por isso eu pediria que se supprimissem estas palavras - a re
querimento de qualquer sacio - que, evidentemente, são de mais.

Ao art. 5' faz o illustrado relator algumas interrogações, para
mostrar a desnecessidade de se declarar que o instituidor póde ser
pessoa natural ou juridica.

Agora mesmo agita-se no fóro desta cidade uma importante
questão que tem attinencia com este dispositivo.

Trata-se de saber se uma pessoa juridíca, se uma associação
religiosa póde instituir uma fundação. Se aqui ha esta duvida, como
tem havido em outros paizes, andou bem o projecto, procurando
cortai-a, declarando que tanto as pessoas naturaes, como as juridicas
podem instituir fundações.

Quanto á substituição de forma por systema, não me opponho,
comtanto que a suppressão não fique consignada, nem esta, nem a
da segunda parte do artigo que diz: (U) « A fundação é represen
tada pelas pessoas incumbidas de sua administração, as quaes poderão
delegar os seus poderes a um ou mais procuradores geraes ou espe
ciaes, de accordo com as disposições de seus estatutos .»

E' indispensável, me parece, que se declare não só a quem cabe
o direito de representar a fundação, como que se consigne a facul
dade que têm os seus representantes de delegar os seus poderes,
porque na pratica, aqui como em outros paizes, têm surgido duvidas
a respeito. Tem-se indagado se e possível que o representante de
uma fundação, de um estabelecimento de utilidade publica póde de
legar poderes. E para obviar a essas duvidas, o projecto procurou
estabelecer ...

O SR. AZEVEDO MARQUES dá um aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Sim; a providencia póde estar na

emenda; mas Y. Ex. deixou em silencio esta outra questão, que
já tem sido suscitada: se o representante de um estabelecimento
publico pode delegar os seus poderes a outro.
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oSR. AZEVEDO MARQUES~ Parece-me que se contem na emenda.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA~ Mas, como quer que seja, é facil de

remediar, si a emenda porventura não providenciar.
Quanto ao art. 3i, se elle destacou o modo de constituição das

fundações, foi para apresentar as duas hypotheses: a fundação con
stituida por actos inter vivos, e a instituição por actos mortis causa.

No primeiro caso, era indispensavel que o instituidor estivesse
na administração de seus bens ~ parecia-me indispensavel dizer isto.

No segundo, todos aquelles que tiverem a facção activa do
testamento, é bem claro que poderão fazer esta instituição .

Quanto ao art. 32, a substituição é puramente de fórma , de
redacção, e eu nada tenho que oppor.

8. Ex. manda que se reunam os arts. 33 e 34 em um só.
Não sei, 81'. Presidente, se é porque estou mais habituado ao

qtle está escripto no projecto, do que o que está na emenda, que acho
muito mais claro o que elle consigna, do que o que estabelece a
emenda.

O pensamento é o mesmo; não houve divergencia de idéas, de
pensamento e sim de palavras.

Parece-me, entretanto, o projecto attendeu melhor ás necessidades
praticas e obviou a todos as difficuldades possíveis.
- Em referencia ao art. 42, 8. Ex. mandou supprimir o n. 2.

Devo salientar que estes dois numeres se completam.
No numero primeiro, considera-se o funccionario, agindo como

autoridade, como desenvolvendo urna parcella de poder publico, que
lhe é confiada; no segundo, considera-se o funccionario, nas relações
puramente privadas, digamos em relações puramente contractuaes.

Quer n'uma, quer n'outra hypothese, elle póde determinar, pelo
seu procedimento, offensas a direitos.

Era, pois, indispensavel que o projecto destacasse esses dois
aspectos pelos quaes o funccionario publico póde apparecer deter
minando lesões nos direitos privados de outrem e a respeito de ambos
tentasse providenciar.

O SR. AZEVEDO MARqUES - A distíncção dessas duas hypotheses
póde trazer graves confusões na pratica.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Ao contrario, parece-me que só escla
recimentos poderá trazer.

Supponha, V. Ex. Sr. Presidente, um chefe de repartição dando
ordens, ou praticando certos actos, que elle suppõe de sua autoridade,
que suppõe incluídos na parcella de poder, que a lei lhe confiou e
assim offende a direitos. E' o caso do art. 42, n. 10 •

Supponha depois que este chefe de repartição contracta com for
necedores e, neste contracto, lesa ou prejudica direitos.

Na primeira hypothese, elle agiu como autoridade propriamente;
os seus actos eram a manifestação do poder publico; na segunda,
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elle já agiu sob um pouto de vista mais particular, a sua acção se
desenvolve por inteiro no campo do direito privado.

Eu acho indispensavcl que destaquemos as duas hypotheses.
Sabe, V. Ex., que havia um pouco de differeuça uo modo de

dizer do projecto primitivo. Mas allegou-se , da parte da Com missão,
que o art. 82 da Constituicão , dispondo que « os funccionarios pu
blicos são strictamente responsaveis pelos abusos e omissões em que
incorrerem no exercício de seus cargos», não podia o projecto fazer a
distincção que fez.

Entendo que assim não é; que esta disposição é de caracter penal,
emquanto que a outra é de caracter privado, é de direito civil.

Mas, o certo é que esta objecção foi levantada por autoridade,
que eu acato, foi levantada pelo Exm . Sr. Dr . Olegario, digno pre
sidente do Supremo Tribunal Federal e as suas ponderações callando
no animo da Comrnissão, foi necessario fazer uma peqnena alteração
no modo de dizer do projecto primitivo.

As demais emendas, Sr. Presidente, umas são de pequeno alcance
e outras de pura rcdacção.

Já percebo que o espirito da Commissão se acha fatigado (não
apoiados); as minhas observações não poderão ter mais interesse; e
quero ter a illusão de ter dito o sufficiente ,

Apresento a emenda a que acabo de alludir, em relação ao art. 57,
n. 1, ao qual o illustre relator offereceu também uma corrcccão .

Procurei melhor traduzir O pensamento do Projecto , aliás já
alterado pela revisão dizendo: .(lê) « O solo, no qual se comprehendem:
a superfície com as arvores e fructos pendentes, o espaço aéreo e o
sub- solo » .

S. Ex. queria que se dissesse como Teixeira de Freitas e o
illustre Sr. conselheiro Duarte de Azevedo, do seguinte modo: (lê)
« O solo, isto é, o aggregado das partes naturaes, solidas e fluidas,
que formam a sua superflcie, profundidade e altura perpendiculares »,

O SR. AZEVEDO MARQUES - E' a definição de Teixeira de Freitas.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - S. Ex. o disse e o Projecta tinha
também se inspirado em Teixeira de Freitas, procurando dar ao pen
samento uma expressão mais completa.

Não me tinham parecido expressões rigorosas, estas de que usára
o insigue jurisperíto : profundidade, altura perpendicular.

Profundidade de que'? Altura perpendicular a que?
Sei que se trata do solo; por consequencia, a profundidade ha de

ser do solo, mas essa idéa fica melhor traduzida Frio termo - sub-solo;
e altura perpendicular ha de ser a columna athrnosphcrica levantada
sobre a superfície, mas não vejo a relação da perpendicularidade bem
determinada na formula de Teixeira de Freitas.

De modo 'I uc havia ambigo idade, e pareceu falta de rigor na
expressao do pensamento. Por isto eu disse: (lê) « O solo, no qual se
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comprehendem : a superfície com as arvores e fructos pendentes, o
espaço aéreo e o sub-solo. »

O S1\. AZEVEDO MARQUES - O pensamento é o mesmo,

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Ao art. 80 eu apresentaria uma
emenda. Pelo projecto primitivo, este capitulo - Dos bens em relação
ás pessoas - comprehendia só esta secção primeira, tudo mais é
accrescimo da Commis-ão que tomou por base o projecto do Exm,
Sr, DI'. Coelho Rodrigues. Oppuz-me sempre a esta inclusão por con
siderações de ordens differentes , Em primeiro logar me parece que
esta auribuição de bens a Ilnião, aos Estados e aos Municípios, é
mais um assumpto de direito publico e administrativo do que de
direito cívil.

OS1\. AZEVEDO MARQUES - Em todo o caso, vae bem no Codigo ,

O Sn, ANDRADE FIGUEll\A dá um aparte.

O S". CLOVIS BEVILAQl.'A - Como, porém, se appelIou para necessi
dades praticas, puz de lado as minhas considerações, que poderiam
parecer iheoricas,

ilIas encontro no § i o do art. 80 um modo de dizer que é, visivel
mente, incompleto: (16) « São de uso especial os edifícios publicos e
os terrenos applicados a repartições ou estabelecimentos do serviço da
União ou de algum dos Estados, ou Municipios, e pertencentes à
pessoa a cujo cargo estiver o respectivo serviço, bem assim os
accessorios dos mesmos edificios ou terrenos.

Salta logo aos olhos que uma parte considel'ave!, importantíssima,
dos bem publicas não está comprehendida neste § 10 ; é a marinha do
Estado, são os vasos de guerra que não são, absolutamente, nem
edifícios, nem terrenos. Si se tivesse mantido a disposição generica
do projecto primitivo, esta objecção não se poderia fazer.

Eu proponho, portanto, que se diga: (1&) « São de. uso especial os
bens pertencentes à União, aos Estados ou aos Municípios, e, por
qualquer delles, applicados ao respectivo serviço publico."

O SR, AZEVEDO MARQUES - Fica melhor.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Eram essas, Sr. Presidente, as consi
derações que tinha de fazer,

o Sr.. Andrade Figueira (*) - Por melhor desejo que
tenha de condescender com os práticos, não póde deixar de elevar-se
ás regiões da theoria, uma vez que ellas são nccessarias ao estudo do
Projecto .

Trata-se da parte geral ou da primeira parte do Projecto,
suppondo adoptado o methodo de considerar os elementos do direito,

(') Este discurso não foi revisto pelo orador.
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primeiramente, em uma parte geral e, depois, em uma parte especial,
as differentes partes constitutivas do codigo.

Parece que a questão de methodo é uma questão fechada, e, si
assim não fosse, ousaria fazer algumas considerações, não sobre os
lineamentos geraes, o methodo adaptado, mas sobre a distribuição
das matérias. Como, porém, isto será objecto de discussão, á proporção
que se tratar de cada uma das partes, a falta p6de ser em tempo
corrigida.

Não faz sobre o methodo adoptado grande cabedal, porque, no
fundo, se conforma com a clássica divisão tripartida de Gaio : causas,
pessoas e acções.

Adapta o principio da escola allemã, que manda considerar em
uma parte especial os elementos geradores do direito: as causas, as
pessoas e os factos.

O Projecto considerou a acquisição, a conservação e a perda dos
direitos.

Já se vê que, nesta parte, é a divisão de Gaio. Na parte especial
tambem se observa a doutrina de Gaio.

No fundo, seja qual for a distribuição, temos um direito consti
tutivo da família.

Veem depois as cousas, o que corresponde á divisão das cousas,
e veem por ultimo as obrigações e as successões ,

Quanto ás obrigações, correspondem a 3" parte da divisão de Gaio;
e quanto ás successões, a 2" e 3" partes.

Isto, porém, é uma questão escolastica.
Faz a observação, não porque desconheça a importancía do me

thodo, ou porque não estivesse inclinado a criticar, si não fosse isto
uma questão fechada.

Fecharam-na, porém, e entende que procederam bem, porque,
posta tal questão em discussão, s6 ella consumiria mais de um mez,

Por sua parte, compromettia-se a occupar tres ou quatro sessões,
tratando deste assumpto ,

Apezar de ser um simples escrevente de cartorio, preoccupa-se
com estas cousas e tem estudado bem esta. questão.

E' um assumpto que tem sido muito discutido, e merece sel-o,
porque tem grande importancia ; mas, attentas ás circumstancias,
pensa que procederam bem, fazendo delle questão fechada.

Adoptado o methodo, vê que o art. l' é indispensavel, como dis
posição geral, porque deve precisar o objecto de que se vae tratar,
isto é, objecto do codigo; e deve, além disto, servir como razão de
ordem para entrar-se em materia. E' como que a chave com que se
abre o Codigo para dispor então os assumptos, de que se passa a tratar,
na ordem consignada.

Ha emenda mandando supprimíl-o ; mas protesta contra este me
thodo de suppressão, porque, afinal, se supprimirá todo o Codigo.

Procura emendar, mas substituindo.
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Em relação ao art. l' não propõe que se supprima, porque acha
indispensavel ; mas julga que deve ser substituido .

Assim pensa, primeiramente, porque a redacção parece defei
tuosa, pois diz que este código regula direitos e deveres das pessoas
naturaes e jurídicas entre si.

Parece que são as relações entre as pessoas naturaes e as juridicas,
quando não é essa a idéa ; mas sim relações das pessoas, quer natu
raes entre si, quer jurídicas entre si.

Portanto, é necessario redigir por outra forma.
Accrescentaria immediatamente ao artigo o que sejam pessoas na

turaes e o que sejam pessoas juridicas , definições que não vê no 1'1'0
jecto ,

E diria que pessoas naturaes são todos os entes humanos.
Substituiria a palavra « ser» pela palavra « ente». E' mais co

nhecida, é mais euphonica e, no caso, convém mais dizer « entes hu
manos» para contrapor a «entes de razão».

São pessoas juridicas os entes de razão.
Mas, quanto ao objecto, não vê no artigo precisado e assim en

tende que ao artigo falta a primeira condição que justifica a sua re
dacção; pois este codigo vae regular todas as relações entre pessoas
naturaes e jurídicas, em relação aos bens.

Sendo assim, é muito vago, não se precisa O objecto do direito
civil, tanto quanto em um codigo se póde precisar ..

Este assumpto sabe o orador que é proprio da scíencia ; mas é
indispensavel, para não parecer que se vae fazer um codigo á seme
lhança de um codigo geral da Prussia , que tratava de todos os as
sumptos e mesmo á semelhança das Ordenações, repositório de todas as
materias ,

O codigo, de que se cogita, é mais limitado; mas é preciso uma
phrase que defina O seu objecto.

Lembraria - as relações de caracter privado - porque assim
ficaria entendido que as relações que vão ser reguladas pelo codigo
são de direito privado.

Esta phrase não seria bastante, porque ha mesmo no direito
privado, além do Codigo Civil, o Codigo Cornmercial e o próprio Codigo
Criminal, salvo a sancção penal, que lhe dá um caracter de mixto,
isto é, de direito publico e de direito privado.

Não desconhece que, no estado actual da legislação brasileira,
esta definição ficou incompleta praticamente, porque o Codigo Com
mercial foi legislado em um tempo em que não havia legislação civil
codificada e então teve necessidade de supprir o silencio da legislação
civil com duas terças partes de disposições, que não são privativas
do direito commercial.

Mas, como o Codigo Commercial, depois de promulgado o Codigo
Civil, terá de soffrer uma revisão, será então occasião de restringir as
suas disposições ás especialidades proprias do commercio,
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NãO quer pairar por muito tempo sobre esta região de principios,
mesmo porque lhe parece que o que disse basta,

Vae agora tratai' das pessoas; mas, antes, dirá que o projecto,
com todas as suas perfeições, contém algumas imperfeições e, entre
estas, uma das mais sensíveis é exactamenie o abuso das classificações.

Elle divide-se em partes, em livros, em títulos, em capitulos ,
em secções, em artigos e em paragraphos ,

Entende que, si o nobre autor do Projecto quizesse cingir-se aos
precedentes da legislação brasileira, não faria esta classificação.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Isto esclarece,
O SR. ANDRADI'; FIGUEIRA'- Quando em demasia, .confunde.
O que quer dizer; Livro I - Das pessoas? O que quer dizer:

Titulo I - Divisão das pessoas?
Não dizem nada.
São partes, titulos, capítulos, que não dizem nada, tudo sem uma

razão de ordem,
Continuando, diz o orador que temos codigos que seguem inva

riavelmente um methodo de divisão de matérias muito racional, que
satisfaz plenamente, não estabelecendo confusão pelo abuso das divi
sões e subdivisões, e então cita o Codigo Criminal de '1830, que foi a
inveja das demais nações, quando promulgado, e cita também o Codigo
Commercíal que, apezar de algumas imperfeições, é bom, contem bons
principios ,

Poderia mostrar aqui, no Projecto em discussão, muitas super
fluidades e até obscuridades, devidas ao abuso das divisões e sub di
visões.

Em todo o caso, é um defeito que póde ser corrigido, até mesmo
na redacção e depois de approvado ,

Infelizmente, ha cousas mais graves, de que vai se occupar COm

a rapidez que o tempo pede.
O art. 3' dispõe o seguinte:
« A lei não reconhece distincção entre nacionaes e estrangeiros

para a acquísição e gozo dos direitos civis. »
E' um principio da, antiga legislação, mas não pode passar como

está.
A Constituição da Hepublica commetteu ° erro, é verdade, de es·

tender aos estrangeiros, como aos nacionaes, a plenitude dos direitos
individuaes ou civis, consignados no art. 72.

Parece que assim fica tolhido ao legislador a faculdade de fazer
restricções ao seu texto.

Entretanto, ha restriccões que são irrecusaveis , ha direitos civis
de que os estrangeiros não podem gozar e vê, entretanto, que os go
zam, pela Constituicão, como succede com a cabotagem nacional.

O SR, CLOVIS BEVILAQUA - Esta restricção l::onstitucional ha de
subsistir forçosamente.



- 145-

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Pensa que, si é conforme á Consti
tuição, pode-se accrescentar no Codigo, para que não se afilrme uma
cousa que não é verdade constitucionalmente.

Em todo o caso, ha esta restricção.
Ha ainda uma outra restricção que não sabe como se poderá

casar cem o texto constitucional: é a faculdade que tem o estrangeiro,
como o nacional, de residir no territorio nacional ou deíle sahir como
entender, respeitadas as medidas de alfandega, policia, direitos de ter
ceiro, etc.

Pensa que esse direito não pode ser tão amplo, coma () que é
dado ao nacional, porque então o Governo não poderá absolutamente
deportar o estrangeiro, fazel-o sahir do paiz ,

Passando O artigo como está, o estrangeiro, que já se funda no
Codigo Criminal, invocará o texto do Codigo Civil, e não poderá sahir
do Brasil.

Como o nacional não póde sahir, elle também não poderá.
Isto, porém, é uma idea que lembra; não tem nada com isto e

apenas chama a attenção dos Srs. que fizeram a Republica para este
ponto.

Acceita a doutrina do art. 4', por estar de accórdo com o nosso
direito civil, menos em sua ultima parte, em que entende que não
basta proteger os direitos eventuaes do nascituro.

Parece-lhe que se lhe deveria dar maior amplitude, e considerar
o nascituro como personalidade incapaz, por nascer.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Assim havia feito o projecto primi
tivo.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E é mais sensato.
O filho tem direito de protecção effectiva, embora não nascido,

para a vida; mas, como está o artigo, tem o direito eventual, quando
é verdade que elle tem direitos muito reses, que pode até tran
smittir.

Acha nisto um defeito, não só de redacção, como de doutrina.
No art. 6' o projecto não satisfaz, porque, tratando dos incapa

zes quanto a certos actos ou modos de exerccl-os , deixa de contem
plar certas classes de incapazes, assim como os fallidos por sentença.

Elles teem de soffrer restrícções em seus direitos, e o projecto
não os comtempla, como succede quanto aos regulares professos.

Embora o Estado nada tenha com a religião, é certo que ha no
paiz regulares professos, aos quaes o direito canonico nega todo o
direito.

UMA voz - Seria a negação do direito publico. A lei brasileira
lhes garante a plenitude do direito.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - São mortos civilmente.
E' preciso formar ídéa exacta desses institutos catholicos que não>

podem ser comparados a qualquer sociedade commum .
C.C.-Vol.llI :lO
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oinstituto catholico, creado para considerar o homem morto para
o mundo, tem uma razão de ser, [uridica, religiosa e moral, profun
damente differente desta noção economica por que se rege o mundo.

Durante o paganismo, o homem que se sentia ferido por uma
desgraça irreparavel, suicidava-se; da mesma fórma , a mulher.

Era o suicidio a solução para os dissabores da vida.
Veio a religião, que disse" podeis ser util ao serviço de Deus, ao

serviço do proximo e a vós mesmo, podeis morrer para o mundo» e
assim foi estabelecido o instituto catholico.

O professo morreu para o mundo, não póde alli exercer direito
algum.

Como é que, achando-se na sociedade homem collocado nessa po
sição, se há-de dizer-lhe: - Você morreu para o mundo, pelo seu in
stituto; mas, há-de vil' para o mundo, ha de casar, ha de engordar
(riso), ha de possuir bens, possuir tudo quanto a lei da sua religião
prohibe? !

Isso não póde ser; isso não é tolerancía, é intolerancía, é revogar
os institutos, é sujeital-os a uma lei commum. Nada do que esta no
convento lhe pertence.

OSR. CLOVIS BEVILAQUA - O direito não póde ímmiscuir-se nessas
relações de ordem religiosa, que se passam em um mundo estranho
ao direito.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Assim como o projecto respeita 08

surdos-mudos e outros declarados incapazes, os loucos e ausentes,
tambem ha de respeitar a posiçãojurídica do professo, profissão regida
por leis humanas e divinas.

Não quer dizer que se adopte o instituto, póde-se mesmo achai-o
absurdo ; mas é preciso respeitar esse voto dos professes.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA- Tem o direito garantido como as de
mais fundações.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. quer reduzir um convento a
fundação; pois está muito enganado. Oconvento tem outro fim.

Uma fundação é uma miseria para a grandeza e sublimidade do
instituto catholico, sobretudo em relação ao regimen dos bens.

V. Ex. estabelece regras absolutamente incornpativeís, exige um
registro ridículo, porque são ins~itutos antig?s,.que existiram sempre
no paiz, ao qual prestaram serviços relevantissimos l

O assumpto é tentador (riso); mas não quer estender-se em mais
largas considerações, já porque ha na matéria em discussão outros
pontos importantes, dos quaes diverge, e já porque o tempo de que
póde dispõr é muito limitado.

O nobre autor do projecto esqueceu-se de mencionar outra classe
de incapazes relativamente a certos actos.
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Os cegos são incapazes para alguns actos, para aquelles em que
a vista se torna necessária.

Assim, como os surdos-mudos são contemplados, tambem os
cegos, a respeito dos actos, para os quaes são incapazes, deveriam
ser.

Por ultimo, o illustrado auctor do projecto esqueceu-se dos pro
digos, naturalmente porque pretende abolir a interdicção por prodi
galidade.

Diverge de S. Ex. e ha de propõr uma emenda, restabelecendo
a incapacidade do pródigo, relativamente a certos actos.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Si são alienados, são incapazes; si
não são, devem ser considerados capazes.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA- Poderiam ser alienados; mas de uma
espécie muito particular, da espécie dos perversos.

E' cousa muito differente ,
Não desconhece que a interdicção, por motivo de prodigalidade,

é uma violencia aos direitos individuaes, é uma intromissão da lei na.
administração dos bens e no exercicio da capacidade especial-do pro
digo, a quem se vae arrancar a administração dos seus bens.

E' uma limitação da propriedade, e, ao mesmo tempo, da liber
dade individual; mas, reconhece que a sociedade tem o mais perfeito
direito de impol-a,

Agora, é necessario precisar a noção .
A Ordenação do Liv. 4, Til. 192, § 6",já. precisou, estabelecendo

que predigo é aquelle que gasta desordenadamente.
Mas um texto de Ulpiano o definiu melhor, porque disse que pro

digo é aquelle que gasta sem motivo, inutilmente.
Quer isto dizer: gasta por gastar.
Na phrase moderna, é um artista (riso); é por amor da arte que

elle gasta; é um artista no seu genero (riso).
Ulpiano tinha uma noção exacta do que era o prodigo ,
Então, ou porque se considerasse isto como um genero de lou

cura especial, ou porque se considerasse um desafóro, o certo é que
todas as legislações, que teem procurado attender aos interesses de
família, teem tratado de impedir os estragos da prodigalidade.

A prodigalidade produz consequencias muito sérias, muito gra
ves, em relação á família, das quaes muitos dos illustres membros
desta Commissão, talvez, tenham sido testemunhas.

Patrimonlos de familia, ganhos á custa de muito trabalho, de
muito suor, são em pouco tempo, e por actos os mais extravagantes,
devorados, em prejuizo da mulher e filhos, que ficam na miséria, sem
a mais ligeira educação e vão viver á custa alheia, o que também
acontece ao prodigo, si elle tem a infelicidade de viver mais algum
tempo.

E' preciso pôr cobro a isto.



- 148-

Procurará estabelecer uma disposição no tocante ao assumpto ,
O direito actual é apenas um pouco amplo, porque não sómente

dá O direito de providenciar sobre a interdicção a todos os interes
sados, como também porque não faz limitações á interdicção ; o pro
digo fica interdicto de praticar todo e qualquer acto ,

O orador diz que collocará o prodigo em uma casa mais arejada
(riso), mais espaçosa, na casa dos incapazes relativos mais restrictos.
(Riso,/

E le poderá ter a faculdade de governar-se; porém, não pode ter
a de praticar acto algum em que a prodigalidade possa prej udicar os
interesses do casal. Emfim, não pode praticar actos que só podem
trazer inconvenientes para O patrimonio.

Limita tambem, na emenda, a faculdade de requerer a inter
dicção aos conjuges, aos ascendentes e descendentes.

Quanto aos collateraes, não contemplará, porque pensa que é in
differente que o prodigo conserve ou não os bens, prejudicando-os.
N'este ponto convém que o direito actual é perigoso.

Tem sido testemunha de muita interdicção por ganancia de col
lateraes.

O filho raramente requer contra o pae; a mulher tambem rara
mente, sempre forçada; mas os collateraes quasi sempre, e sempre
que ha interdicção injusta, é por elles requerida.

Por connexão de materias, tratará em seguida do art 8°, que diz
que, na protecção que o Codigo dispensa aos incapazes, não se COm
prehende o beneficio de restituição; e depois, no art. 22, se diz que
essa disposição será applicada aos miseraveis.

Pensa que não ha noção mais completa do que seja miseravel do
que esta, do individuo, que não pode defender por si seus interesses,
mas, só por procuradores, que nem sempre são fieis.

Ora, não conhece nada mais miseravel do que a União e as
Municipalidades, que quasi sempre teem os procuradores os mais in-
competentes e não raro deshonestos. '

Tem razões muito fortes para se oppór a isto, e desde já apre
senta quatro, reservando a metralha grossa para quando se tratar do
assumpto ,

As quatro razões que se lhe offerecem desde já são: primeira,
que isto não está bem collocado,

Trata-se de um titulo que se occupa dos elementos do direito;
não se trata de dar ou tirar direitos.

O artigo dá direitos e, portanto, não está bem collocado; estará
quando se tratar dos direitos dos incapazes, dos beneficios e privile
gios que lhes são concedidos.

E' evidente que isto aqui collocado é improprio .
, Em segundo logar, não está convenientemente collocado desde
que não se trata dos beneficios que resultam da pessoa natural ou ju
ridica, mas, de beneficios dados por lei.
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Em terceiro logar, está mal ainda, porque o beneficio da res
tituição é principalmente um instituto da lei do processo, porque é
um meio rescisorio de annullar contractos e actos, sobretudo de pro
cesso, que, aliás, são válidos por si, mas que, pelos prejuizos que
causam aos incapazes ou ás pessoas miseráveis, dá-se esse meio de
rescindir, provando o prejuizo e exercendo essedireito, dentro doprazo
determinado, que, pela lei, é de quatro annos.

Pode-se restringir esse prazo; mas não o principio, por motivo
que dirá depois.

Portanto, si é mataria de processo, pertence aos Estados e não é
propria para o Codigo Civil.

A quarta razão, pela qual acha que está deslocada esta medida, e
porque não pôde ser votada agora, é porque a sua bondade relativa
só póde ser conhecida depois que se verificar como é que ficam regu
ladas a incapacidade e a representação dos menores e incapazes.

Si o projecto tiver a fortuna de regular a representação dos in
capazes por modo tão feliz que dispense esse beneficio, poderá con
cordar em que elle seja denegado.

Mas, emquanto não tiver conhecimento de que essa represen
tação garante ou não os interesses dos menores, não póde dar O seu
voto.

Por esta razão, ainda não é este o logar; é depois de se conhecer
J1 representação que esses incapazes e esses menores vão ter.

Já conhece a representação que o relator deu; mas, com ella não
se satisfaz e com o seu voto não se supprime esse beneficio, porque
entende que o autor do projecto não garantiu assás nem a represen
tação dos incapazes, nem a representação dos miseraveis.

Dosmíseraveis acabou de descobrir um artigo em que se diz que
é responsavel por todas as tropelias que -Iizer o sou representante,
doutrina com" qual não concorda.

Não é pela responsabilidade do Estado, por acto algum que pra
tique qualquer funccionario .

UMA voz - Pôde ficar ao Estado o direito regressivo.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Isso não vale nada, e si ha direito re

gressivo, vá direito contra o funcoionario,
Sabe que é uma doutrina geralmente acceita ; mas, nunca pôde

concordar com ella ,
Em França, ha duas correntes: os tribunaes judiciários estabe

lecem essa doutrina, mas os tribunaes administrativos não a acceítam .
E' esta ultima a doutrina do orador; o Estado não póde ser

responsavel pelos actos dos seus funccionarios ,
UMA voz - Como? Si é elle que os nomeia?
OSR. ANDRAIlE FIGUEIRA - Mas, para um fim determinado, para

administrar e não para commetter crimes e seria illegal si nomeasse
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para commetter abusos. Seria nullo de pleno direito qualquer man
dato nessas condições, porque o mandato que tem por objecto uma
cousa ilJicita é nullo de pleno direito.

Não acceita essa doutrina. Tem dado pareceres nesse sentido,
porque dã o parecer segundo a lei; mas, agora que tem voz, apre
senta a sua doutrina, que é a do tribunal administrativo de França,
que a sustenta com sabias razões.

Estes assumptos são muito vastos e em meia hora não se pôde
discutir.

Entra agora em matéria muito importante.
No art. 9', o nobre autor do Projecto faz uma revolução com

pleta no direito patrio, com a qual tambem não pôde concordar.
Para S. Ex. , aos 21 annos completos termina a menoridade,

tanto daquelle que tem pae, como daquelle que não o tem.
E S. Ex. ainda substitue a emancipação pela declaração da

maioridade, completada aquella idade, tanto que accrescenta, no
artigo, que, si o menor estiver sob o patrio poder, entre 18 e 21
annos, ao pae cabe declarar a sua maioridade.

E' uma revolução completa no direito brasileiro, repete o orador,
com a qual não pôde concordar.

Vai se limitar agora a fazer umas tantas objecções.
Primeiro que tudo, o nobre autor do I'niecto tira ao pae, qUjl

tem patrio poder, a faculdade de demittir de -ste poder, antes do
filho ter 18 annos, porque diz:

« •.. todavia o menor que tiver completado dezoito
annos poderá ser declarado maior .»

Não acceita esta disposição, porque não quer que o pae não
tenha o direito de renunciar o patrio poder.

Muitas vezes a boa educação do filho pede que o pae renuncie
o pátrio poder, antes que elle tenha 18 annos.

Depois, S. Ex. supprime a emancipação, pelo casamento, fazendo
assim outra revolução no direito.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O Projecto regula o assumpto .
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Devia estar aqui, nesta parte.

V. Ex. restringe aqui a emancipação, por esse meio, quando diz
no projecto :

« ... todavia o menor que tiver completado 18 annos
poderá ser declarado maior. Si o menor estiver sob o patrio
poder, essa declaração será feita por quem exercer esse
poder, e homologada pelo juiz ,»
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Logo, de um traço supprimíu a faculdade que o pae tem de re
nunciar o patrío poder; antes do filho ter a idade de 18 annos e, su
pprimiu tambem o casamento, como meio de emancipação, sem acto
de declaração.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Não, senhor .. ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Si a menoridade só termina. nos
casos especificados pelo artigo, pela declaração feita pelo pae, si ~lIe
tem pae, ou por autorisação do tutor, si elle não tem pae, fica tolhida
a maioridade, que resulta da emancipação pelo casamento.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Não é verdade; o Projecto dispõe
a este respeito.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Pelo que se verifica no art. 9°'
a menoridade não cessa pelo acto da emancipação, em virtude do cas~

mento ; só cessa pela declaração, que o pae faz, ou pelo propno
requerimento que o menor faz com autorisacão ou audiencia do seu
tutor.

Outra modificação que a esta se prende é a que S. Ex. faz, no
Projecto, quanto ás idades.

.Pelo Direito Canonico e pelo Direito Civil, a puberdade começa
para a mulher aos doze annos e para os varões, aos quatorze.

Esta lei parece que foi feita para o Brasil e uma vez que S. Ex.
quer fazer um codigo artístico e deu-nos até a theoria da esthetica,
dirá que a primeira regra da esthetica é imitar a natureza.

Si as mulheres, no Brasil, aos doze annos, tornam-se nubeis e os
homens, aos quatorze, é preciso que se imite a natureza, deixando, no
Codigo Civil, aquillo que já está consagrado.

S. Ex. tirando dous annos de capacidade da mulher para casar,
faz obra anti-liberal e anti-patriótica. Não convem restringir por fórma
alguma.

Dará outra razão tentadora, na occasião : a lei canonica exige 12
annos para a capacidade da mulher para O casamento, e, si a medida
proposta passar, todas as meninas correrão para a Igreja e casarão
religiosamente, abandonando este regimen do registro.

A consequencia será que continuarão os casamentos religiosos,
com despreso do civil.

E' uma opposíção entre a Igreja e o Estado, e, nesta lucia,
a Igreja ha de vencer, não só porque tem outros intuitos, como
porque corresponde á impaciencia dos noivos, que é grande. (Riso).

Pensarão, porventura, que quem quizer casar, não casará por
isto? Casa, submette-se ás penas, e acabou-se. Depois que vão
separal-os ,

Como o Sr. Presidente lembra que a hora está terminada, dá,
neste momento, por findas as suas considerações, reservando-se para
continuai-as na próxima sessão. (Muito bem.)
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o Sr. Presidente - Fica adiada a discussão. A ordem do
dia para a reunião de sexta-feita, 11 de corrente, é a mesma de
hoje.

Termina a reunião ás 6 horas da tarde.

10" reunião de 11 de outubro de 1901

(PRESlDENCIA DO SR. SEABRA)

. A's 3 horas da tarde, presentes os Srs , Seabra, F. Tolentino, Sá
Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domingues, Frederico Borges, Tavares
de Lyra, Camillo de Hollanda, Teixeira de Sá, Sylvio Romero, José
Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Alfredo Pinto, Azevedo
Marques, Alencar Guimarães, Rivada via Corrêa, Hermenegildo de
Moraes e Benedicto de Souza, começa a reunião.

Deixam de comparecer os Srs. Anisio de Abreu e Araujo Góes.
Dos convidados pela commissão, comparecem os Srs. Clovis

Bevilaqua, Coelho Rodrigues, Andrade Figueira, M. F. Correia, Sal
vador Muniz, Bandeira de Mello, Solidonio Leite, Fabio Leal e Gabriel
Ferreira.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.

ORDEM no DlA

Discussão do parecer do Sr. Azevedo Marques sobre a parte
geral do Projecto, arts. 1 a 96.

O Sr. Presidente - O nosso collega Dr , Fernandes Luiz
Vieira Ferreira offerece algumas considerações sobre o projecto do
Codigo Civil, que vou mandar imprimir, para serem tomadas na de
vida consideração, á proporção que as materias contidas no projecto
forem submettidas á discussão.

Vou mandar ler as emendas que foram hoje apresentadas pelo
Sr. Conselheiro Andrade Figueira e outros.

EMENDAS

Ao art , 95 :

Depois das palavras - quarteis não destinados á força federal
- accrescente-se : ou estadual.

Sala da Commissão, 11 de outubro de 1901.-M. F. Cm"'eia
·F. Tolentino
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EMENDA SUBSTITUTIVA

PARTE GERAL

DOS ELEMENTOS DOS DIREITOS

TITULO UNICO

DISPOSIÇÃO GERAr,

Art. 15. Este Codigo regula os direitos e obrigações das pessoas,
'quer naturaes, quer jurídicas, entre si e em relação aos bens.

Pessoas naturaes são todos os entes humanos, a quem a lei re
conhece a capacidade para adquirir e exercer direitos, sem distincção
de qualidade ou de quaesquer accídentes physícos ou intellectuaes ,

Pessoas jurídicas são entes de razão, susceptíveis de direitos re
lativos aos bens.

TITULO l!

DAS PESS::>AS NÁTUHAES

Art. 16. Não ha differença entre nacionaes e estrangeiros para
.acquisição e exercício dos direitos civis, salvo a restricção expressa
mente consignada no art. 13, paragrapho unico, da. Constituição
Federal.

Art. 17. A personalidade civil do ente humano começa do nasci
mento com vida; mas, desde a concepção a lei garante os direitos do
.nascituro ,

Art. 18. São absolutamente incapazes de exercer por si os actos
'da vida civil :

i o, as pessoas por nascer;
2', os menores ímpuberes, isto C, a mulher até 12 e o varão

até 14 annos completos.
3', os loucos de todo o genero ;
4', os surdos-mudos, sem educação que os habilite a fazer co

nhecida sua vontade;
5', os ausentes declarados taes em juizo.
Art. 19. São incapazes, relativamente a certos actos ou ao modo

de exercel-os :
1', os menores puberes ;
2', as mulheres casadas, emquanto subsistir o poder marital, com

'as restricções especificadas na parte especial deste Codigo ;
3', os fallidos, por taes declarados em juiso ;
4', os religiosos professas;
5', os prodigos ;
6', os cegos.
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Art. 20. A incapacidade absoluta ou relativa é supprida pelo
modo estabelecido na parte especial deste Codigo, que disporá sobre a
competencia, exercicio e forma da representação dos incapazes.

Art. 21. Aos 21 annos completos termina a menoridade e a pes
soa fica habilitada para o exercicio de todos os actos da vida civil.

Paragrapho unico, Cessará por igual a incapacidade dos menores
puberes pela emancipação antes da maioridade por effeito do casamento
ou por concessão do pae ou da mãe, sendo o pae fallecido, si o meno!'
tiver 18 annos completos, ou, no mesmo caso, por supplemento de
idade decretado pelo juizo com audiencia do tutor.

Art- 22. A pessoa natural termina com a morte, e esta se pre
sume no caso de ausencia nos termos dos arts. . .. da parte especial.

Art. 23. Si duas ou mais pessoas fallecerem na mesma occasião ,
sem que se possa averiguar qual dellas morreu primeiro, presume-se
que morreram simultaneamente.

Art. 24. Serão inscriptos no registro publico não só os nascimen
tos, casamentos e obitos, como também a emancipação por outorga do·
pae ou da mãe ou por supplemento da idade.

Rio, 11 de outubro de 1901. -A. Figueira-F. Tolentino.
O Sr. Francisco 'JColentino (Secretarioi ~ Sr. Presi

dente, antes de proceder á leitura das emendas, peço a V. Ex.per
missão para communicar à Commissão que osSrs. Drs,Didimo da Veiga
Junior e Ruy Barbosa, por meu intermedio, agradecem à mesma com
missão oconvite que lhes dirigiu para comparecerem ás nossas reuniões
e discutirem o projecto do Codigo Civil.

O primeiro declarou que o faria logo que cessassem os seus in
commodos de saude, e o segundo que, no Senado, teria occasião de se
pronunciar, sobre o projecto, o que não faz agora, por achar-se do
ente, fóra da cidade.

o Sr. Presidente - O illustrado Sr. conselheiro Andrade
Figueira declarou-me que, além destas emendas, que já justificou,
tem outras a apresentar á mesma parte geral do codigo, as quaes jus
tificaria na presente reunião.

Quero consultar aCommissão si acha preferível mandar publicar
estas emendas apresentadas, justificando S. Ex. hoje as que tem de
apresentar, ou si se deve por logo em discussão todas as emendas.

. O Sr. FREDERICO BORGES - Penso que devemos adoptar o alvitre
que V. Ex, tomou em uma das ultimas reuniões, quando oSr. Dr. An
drade Figueira apresentou uma emenda substitutiva ao Titulo Pre
liminar.

O SR. PRESIDENTE - Bem, mandarei publicar as emendas lidas,
devendo S. Ex. justificar as que tem de apresentar hoje.

Tem a palavra o Dr. Andrade Figueira para continuar a justifi
car as emendas que tem de apresentar á matéria em discussão.
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o §ir.. A.ndrade Fig·ueb.:<>a (*) diz que, em justificação
das emendas apresentadas e que acabam de ser lidas, nada mais tem
a accrescentar.

O ponto, em que ficou, sem solução, é o que respeita á distincção
entre o direito civil e o direito commercial; porque, como disse, esta
resultará do codigo, de que se trata, depois de formulado, pelo qual
serão considerados civis os direitos nelle consignados e, do Codigo Com
mercial, que terá de ser reformado e pelo qual serão consideradas re
lações commerciaes aqueUas que eUe regular.

E' occasião de tocar em uma questão, que foi aqui aventada pe
rante vós, sobre a codificação geral e conjuncta do direito civil e do
direito commercial.

E' um ideal - diz o orador - a que têm procurado attingir va
rios espiritos superiores e, entre nós, procurou attingir o finado Tei
xeira de Freitas.

Suppõe, salvo erro, que a vocação das sciencias modernas não
conduz para ahi e que nem esta obra de identificação aproveita à uni
dade de legislação; pelo contrario, lhe é prejudicial.

A vocação das sciencias modernas não conduz para ahi ; porque,
á proporção que as relações se vão multiplicando na sociedade, que o
rigor scientifico se vae applicando á classificação dessas relações, a ten
dencía, que se nota, na sciencia, na doutrina, não é para identificar
os differentes ramos do direito; pelo contrario, é para separal-os.

E' assim que, nos tempos modernos, o direito internacional privado
tem constituído, como que um ramo dístincto do direito.

O proprio direito commercial foi confundido, na antignidade e
pelos jurisconsultos romanos, no corpo do direito civil; constituía ape
nas regras especiaes, para relações especiaes.

Foi com opregresso dos tempos, que elle constituiu um corpo de
doutrina separado e teve uma codificação dístincta.

Hoje mesmo, nas sciencias sociaes, se procura destacar, da eco
nomia politica, o direito financeiro, pela especialidade das relações,
que este ramo da sciencia abrange e regula.

Na legislação civil mesmo, para os mais enthusiastas da codifi
cação, é ponto axiomatico que ha ramos do próprio direito civil, que
não devem ser consignados, senão reservados para leis especiaes.

Leu não ha muitos dias em um relatorio apresentado por um ju
risconsulto suisso, a propósito dos trabalhos de codificação, que alli se
estão fazendo, no qual elle ponderava que o codigo suisso, em erga
nisação, não devia abranger certas matérias, que só em leis especiaes
poderiam ser mais convenientemente attendidas ,

Elle citava - recorda-se bem o orador - a lei sohre casamento, a
lei sobre sociedades, a lei sobre minas e outros assumptos, emfim, que

n Este discurso não foi revisto pelo orador,
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obedecem a interesses de momento, a interesses instaveis e a que o
legislador, em uma lei especial, póde attender com mais largueza.

Ora, se isso se dá, parece que a tendencia não é para a unidade
da legislação, da codificação.

Este phenonemo não se verifica sómente nas sciencias jurídicas e
sociaes; verifica-se no ramo de todos os conhecimentos humanos, nas
scíencías physicas e mathematicas, por exemplo, que, pelo rigor de sua
precisão, parece que deveriam estar superiores a esta necessidade, a
esta contingencia.

E' assim que a mechanica e todas as sciencias physicas e mathe
maticas se tem subdividido, formando ramos especiaes.

Accrescentou, porém, que este systema não aproveitava á uni
dade do direito.

Com effeito, a cornmunhão do direito é o idéal para que marcham
as nações.

Não importa essa unidade, porque será difficil obtel-a das diver
sas nações.

E', pelo menos por emquanto, permittido considerar uma utopia
esta aspiração da unidade de legislações, que regem povos de raças di
versas que vivem e se conservam em meios differentes e sob climas
diversos.

A communhão, porém, do direito, pela applicação dos mesmos
principios racionaes, isto para quem tem assistido aos progressos do di
reito, não é utopia; mas, obra meritória e para o que o direito inter
nacional privado foi um grande passo, um passo agigantado.

Não é que se appliquem as mesmas leis a essas relações; mas os
mesmos principias, e isto é um grande passo.

Quando se escreve no Codigo Civil, que a lei brasileira regerá a
capacidade dos brasileiros no estrangeiro, escreve-se a mesma causa
quanto á lei franceza, á lei italiana e ás demais; isto é, que a lei fran
ceza e a italiana regerão os franceses e os italianos no Brasil.

E' o mesmo principio, e isso importa na communhão do direito,
embora as legislaçõessejam diversas.

A codificação separada, porém, do direito commercial, longe de
prejudicar este conceito, ao contrario, favorece-o, porque, desde que a
lei rege relações commerciaes, que são as mesmas quasi que em todo o
mundo, rege relações que começam em um paiz, se consummam no
outro, e ás vezes, num terceiro, está claro que ellas se harmonisam ;
pois, as relações commorcíaes são mais ídenticas que as civis.

Ahi a cornmunhão se póde estabelecer.
A letra de cambio é uma instituição uni versal, O commercio ma

ritimo, etc., deve obedecer, e obedece, a uma unidade de vistas.
Nestas condições, deselassificar, do Codigo Civil, o direito commer

cial não prejudica; mas, favorece a formação do direito, que mais fa
cilmente se confórma com a legislação universal.

Como quer que seja, é ponto assentado fazer o Codigo Civil sepa-
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rado do Commercial ; o somente, por amor da objecção posta pelo seu
distincto collega, no fóro desta Capital, o Sr. Silva Costa, julgou dever,
tratando do theoria, não deixar de consignar seu parecer.

Sobre os demais pontos, já disse o bastante.
Somente, a respeito dos prodigos, como a respeito de outros inca

pazes, julgava conveniente completar a disposição geral do projecto
sobre o limite da incapacidade e a sua cessação, á semelhança do que o
projecto fez quanto á menoridade.

Como, porém, as medidas, que apresenta, tendem apenas a emen
dar o projocto e não a substituil-o totalmente, absteve-se de entrar
nesta indagação, isto é, de estabelecer regras gemes..

Si ha defeito, é do projecto, e, si, ao contrario, ha vantagem, a
gloria e as honras caberão todas ao projecto,

No capitulo 2', que trata do registro civil de nasci&entos, casamen
tos e obitos, até onde chega a emenda, que apresentou, o Codigo parece
defectivo. Elle não teve a idéa de crear o registro comodeve ser creado,
um registro geral para os actos da vida civil e que não existe aqui.

Existem apenas registros parciaes para as hypothecas, creado em
'1864, por occasião da lei hypothecaria, tornando-se extensiva a tran
scripção nas alienações de bens immoveis sujeitos á hypotheca; o
registro das sociedades e das firmas cornmerciaes ; o registro dos con
tractos ante-nupciaes, hoje affectos ao registro geral de hypothecas;
e um outro registro, porém incompleto e sempre ordenado por leis
especiaes, registros que se fazem inconvenientemente, ora nas capi
taes dos Estados, onde ha Juntas do Commercio, ora no registro de
hypothecas.

Conceberia, para o registro, como teem estabelecido todas as
nações, uma idéa mais larga.

O registro publico urge estabelecel-o , não só para esses actos
que, pela legislação actual estão sujeitos ao registro, como para todos
os actos da vida civil, que possam produzir effeitos em relação a ter
ceiros, a quem o registro advertirá da existencia dos actos.

Assim, não só os casamentos, nascimentos e obitos, como a
emancipação, como a interdicção e a cessação della , como a consti
tuição das pessoas juridicas e varios contractos, que a legislação não
manda registrar e cujo registro é indispensavel para garantir o direito
de terceiros.

A propria alienação dos bens, o registro que a legislação estabe
lece é em favor do regirnen hypotheeario ,

Assim é que as acquisições causa mortis ou por actos judiciaes,
como arrematação, não estão sujeitos a transcripção e mesmo em re
lação aos títulos inter-vivos; é só em favor do regimen hypothecario.

Conceberia a idéa de crear o registro geral.
Não é no Codigo que deve ser instituído ; mas sim em lei especial,

como se fez na Italia e no Chile, lei que deve ser publicada ao mesmo
tempo que o Codigo.
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Esse registro, porém, não pode obedecer ás regras a que o Pro
jecto pretende subordinal-o ,

Pelo Projecto trata-se do registro de nascimentos, casamentos e
obitos; é o que existe desde 1870, qne se tentou executar em 1872,
e que por movimentos insnrreccionaes suspendeu-se, pondo-se depois
em execução em 1889.

Esse registro, obedecendo, como obedece, a factos locaes, como
o nascimento, casamento e obito, deve estar ao alcance de toda a po
pulação, deve ser feito perante o juiz de paz, pretor ou outra auto
ridade local.

lia, porém, outro registro mais geral que deve ser estabelecido
na cabeça do município, como já existe, o registro immobiliarío ou
predial.

Ahi teria logar a inscripção das hypothecas, das acquisições,
dos contractos relativos a immoveis ; emfim, tudo quanto respeitasse
aos actos sobre immoveis.

Nas capítaes então e, sobretudo, na Capital Federal, far--se-hia
um registro daquelles actos que partissem das respectivas autoridades
do Governo Federal; o registro da approvação dos contractos estran
geiros, que tivessem de ser executados no paiz, ou sejam de sociedades
anonymas ou de qualquer outra ordem; porque, sendo sociedades
estrangeiras, precisam da autorização do Governo Federal, para ter
execução no paíz ; e, nas capitaes dos Estados, si vingar a idéa de
commetter isso aos governadores dos Estados, a approvação desses
contractos que, sem eUa, não podem constituir as pessoas jurídicas,
como são aquellas de que trata o Projecto.

Para não se occupar depois com pormenores, dirá que ahi, no
Projecto, se estabelece que não poderão constituir-se nem funcoionar,
no Brasil, sem prévia autorização, as sociedades, entre outras, as des
tinadas ao fornecimento de generos alimentares.

Não sabe o que o autor do Projecto ou os revisores quízeram
dizer.

Accrescenta o Projecto que, si tiverem essas sociedades de fun
ccionar na Capital Federal ou em mais de um Estado, a dita autori
zação será concedida pelo Governo da União; si, porém, em um só
Estado, pelo governo respectivo.

Ora, quaes são as sociedades que pódem fornecer generos ali-
mentares?

São as sociedades agrícolas.
Essas é qne produzem generos alimentares.
Entretanto, o pensamento da lei antiga não era este; ella não

attingia á agricultura, attingia ao commercio de fornecimento de ge
neros de primeira necessidade ou de generos alimentares.

A razão era profunda.
Não se procurava limitar a formação e o funccionamento de taes

sociedades; o que a lei tinha em vista impedir era O monopolio que
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associações poderosas, creadas exclusivamente com o fim de commer
dar, nestes generos de primeira necessidade, se pudessem formar, pela
reunião de capitaes, arredando concurrentes e, quando estivessem
senhoras do mercado, impor o preço á população ou por outra
bater moeda sobre a fome publica.

E' isto que a lei antiga procurava evitar.
Ora, somente as sociedades de commercio, sob a fórma anonyma

e que tenham por objecto o fornecimento de generos de primeira ne
cessidade, é que podem produzir este mal.

O SR. AZEVEDO MARQUES - O Projecto não cogita das sociedades
agrícolas ; e só das commerciaes,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Quem faz o fornecimento de generos
alimentares é a industria agrícola.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA-Não se trata de producção; mas sim
de fornecimento.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas a nossa lavoura produz e for
nece; produz e vende.

As profissões, aqui no paiz, não estão ainda assás caracterizadas.
O que quer tornar bem claro é que o pensamento da lei deve ser

o de attingir as sociedades de commercío, que se propõem ao forne
cimento de generos de primeira necessidade, não simplesmente de
generos alimentares.

Poderão multiplicar a producção, haverá a abundancia, e elles
mesmos soffrerão ; mas não pode haver esse pensamento criminoso de
fazer cessar a concurrencia de negociantes similares, comprando aos
poucos e, depois de providos, ditar a lei, batendo moeda sobre a fome
publica.

O SR. ALFREDO PINTO - São os trusts.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Sim, com a differença que isto para
nós é uma novidade e, para os norte-americanos, um bom costume.

Por isto já disse uma vez que desconfiava destes bons costumes,
que, ás vezes, eram pessimos.

A' custa dos bons costumes, os truste seriam acolhidos com popu-
laridade, porque isto é bom costume lá.

Mas isto foi um incidente que não o desviará.
Tratava do registro.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas o aparte que dei foi para justi
ficar a Commissão, e não a mim, porque no Projecto primitivo não
está. Deixava para a lei commercial,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Neste ponto, não está de accórdo ;
acha que a commissão fez bem em consignar.

(Ha diversos apartes.)
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não; é indispensavel que se trate dos
casos, das formações que carecem desta formalidade.

Em todo o caso, o assumpto não é puramente oommercíal ,' por
que ha sociedades civis que podem praticar o mesmo abuso.

Faz sobre o registro essa observação geral para não descer aos
pormenores do Projecto. Com a hora limitada que lhe cabe não teria
tempo de acompanhar a matéria em todos os seus pontos.

Vai fazer observações sobre estes pontos em que mais diverge.
Quanto ao registro, nota que, ora é feito nas localidades, no dis

tricto, ora na capital do Estado, ora no Districto Federal.
Suppõe que o Codigo Civil deve limitar-se a mandar increver o

acto no registro publico, e ficará, para a lei que se tiver de fazer,
regular o registro.

Os seus lineamentos não podem divergir disto que acaba de
indicar.

Não sabe bem que autoridade corresponde hoje ao antigo juiz
de paz.

Ha tambem o registro perante as municipalidades, mas não sabe
si hoje poderá o governo ter força sobre ellas ,

Isto é negocio digno de cogitação.
Ha outro registro que deve estar sob a autoridade judiciaria, como

este sobre os immoveis; este póde ser por comarcas, si é que ainda
ha comarcas, porque-hoje tudo é novo, para o orador; cada Estado
tem a sua divisão judiciaría.

Serve-se desta palavra « comarca" no sentido que tinha na an
tiga legislação.

O registro dos actos de sociedade deve ser nas capitaes, porque
terão de ser approvados pelas autoridades da Capital e são actos cujo
conhecimento deve interessar a toda: a população.

Incidentemente fará a seguinte observação: o Projecto dá aos
governadores dos Estados a faculdade de approvar estatutos até de
companhias estrangeiras.

Não lhes daria esse direito, porque acha que esse acto deve ser
privativo do governo federal: primeiramente, porque, pela Consti
tuição actual, o governador do Estado não tem interferencia com as
nações extranhas ; em segundo lagar, porque estas questões jogam
com o direito internacional e só o governo federal, que as maneja,
póde ter cnrnpetencia para approvar ou não estatutos de companhias
fundadas em paiz estrangeiro; em terceiro lagar, porque ha cautelas
a tomar, que não sabe si os governadores dos Estados poderão ou
saberão tomar. Só o governo federal é competente para fazel-o.

Vae passar ao Projecto, do qual é obrigado a desviar-se sempre
que vem a talho de foice alguma particularidade interessante.

Acha no Projecto um outro defeito, capital- é ristringir, como
que por uma definição, a noção do que sejam pessoas juridicas.

Depois de dizer o Projecto que estas são de Direito Publico ou de
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Direito Privado, accrescenta que são pessoas de direito publico interno,
entre outras, o aggregado dos Estados brasileiros. .

Aqui ha uma emenda do relator, que achou a palavra « aggre
gado" pouco euphonica e substituiu então a phrase por uma, que diz
que está na Constituição « Federação dos Estados do Brasil" .

Ora, não acha isso na Constituição ; o que acha na Constituição
é a seguinte expressão: « União dos Estados do Brasil". .

Nem podia achar a palavra « federação" porque federação não é
união, é um laço.

O Brasil forma hoje um bouquet de flores, mais ou menos fanadas,
ligadas por duas fitas, uma verde e outra amarella ; essa fita é a fé"
deração, não é a União.

Tanto a palavra é euphoníca que o illustre relator della se serve
pouco adiante quando se refere aos accessorios . .

S. Ex. achou que collocar os Estados na posição de aggregados
é humilhante, e por isso não quiz a palavra, lembrando-se ele que
aggregados eram sujeitos que os fazendeiros admittiam em suas terras,
para ahi morarem emquanto elles quisessem. S. Ex. tem consciencia
de que os Estados são donos da terra, que aggregada é a União.

Achou imprópria a expressão e o orador a conservaria como está.
O SR. AZEVEDO MARQUES - A idéa foi-me suggerida pelo parecer

do SI'. conselheiro Duarte Azevedo.
O SR ANDRADE FIGUEII\A - E' um pouco suspeito, é mais velho do

que o orador.
O SR. AZEVEDO MARQUES - E' uma recommendação.
O SR. ANDRADE FIGUEII\A - No caso, não é.
O Sr. conselheiro Duarte de Azevedo estudou profundamente o

direito civil brasileiro e entende ainda hoje que aqueUa regra domina.
Lê a Constituição actual, como se deve lel-a.
A Constituição o que diz é que os Estados do Brasil formam uma

união e, com effeito, a União é o resultado e a Federação é o laço.
Emfim, isto é um pormenor, que deixa de lado.
Tambern não concordou muito com essa taboa de logarithmos, que

S. Ex. apresentou para justificar as idades. (Riso.) .
E' uma verdadeira taboa de logarithmos essa que está no parecer.

(Riso.) ,
Não havia necessidade de tanta causa.
O SR. AZEVEDO MARQUES dá um aparte.
O SR. ANnRADE FIGUEIlIA - V. Ex. repetiu a phrase do Sr. Con

selheiro Duarte de Azevedo; disse: « Acceito a advertencia do conse
lheiro Duarte de Azevedo: « dever-se-ha indicar a Nação Brasileira
pela sua denominação propria- Estados Unidos do Brasil, ou Federação
dos Estados do Brasil ... »

Elle disse que isto está na Constituição.
c. c. - vot. III 11
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o SR. AZEVEDO MARQUES - Perdão; elle diz: « Dever-se-ha in
dicar a Nação Brasileira pela sua denominação propria-Estados Unidos
do Brasil, ou Federação dos Estados do Brasil» ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. depois accrescenta : « Prefiro
a ultima, de que usa o próprio Projecto..• >l.

O SR. AZEVEDO MARQUES _ Na lettra b deste mesmo artigo.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas, ahi usa bem.
Em todo o caso, isto é um incidente, que vae deixar.
Depois de ler a loura b do art , 19, diz que supprímíria as

palavras « constitucionalmente organizados » porque os municipios
devem ser constitucionalmente organizados.

O art. 20 accrescenta: « São pessoas jurídicas de direito privado:
as sociedades civis e fundações, quando devidamente inscriptas, e as
sociedades commerciaes, observadas as disposições do direito com
mercíal »,

A primeira observação, que tem a fazer, é que o artigo é limi
tativo.

Define as sociedades, define as pessoas juridícas de direito privado.
São aquellas, mIO ha outras.

Em segundo Iogar, nota que esta definição, que alli se verifica,
exclue R generalidade, que deve manter-se a este respeito; porque
não somente ha pessoas jurídicas, já existentes, no dircito brasileiro,
que não estão em nenhuma das classes aqui Previstas, como ha outras
futuras, que podem apparecer e a que não se póde negar effeitos, não
estando no Projecto.

Quanto ás actuaes, notará que não vê aqui estabelecidos os con
ventos que não são sociedades, e menos sociedades civis e nem fun
dações, no sentido da lei: são conventos catholicos, muito especiaes,
que não existem menos e cujas relações é preciso respeitar, porque se
elles tiverem de demandar, hão de apparecer, como pessoas jurídicas,
por Intermédio dos seus representantes legaes.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - São corporações e entram, portanto,
na classe das sociedades civis.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas, aqui não está.
<O SR. CLOVIS BEVILAQUA- São sociedades.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Não são; ahi é que está a divergencia.
O que é a sociedade? O convento é a negação da sociedade.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Sociedade é a união de individuos para.

a consecução de um fim commum ,
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Tendo bens.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Póde ter Ou não,
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Póde ter um fim qualquer.
O convento catholico não é nada disto; o seu fim é salvar as almas,

e o seu patrimonio só pertence ao papado.
Eis o que é um instituto.
O frade, qualquer que seja, tem apenas o uso, e não a pro

priedade.
Já se vê que é uma noção inteiramente differente ; e, depois, o

illustre autor do Projecto queda subordinar os conventos a um registro,
o que não tem razão de ser, porque a lei não póde estabelecer isto para
conventos existentes no Brasil, em virtude de carta régia, conventos
que teem existencia secular e que praticam actos como pessoas ju
ridicas,

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Ahi está o inconveniente da suppressão
do art. 70 do Titulo Preliminar.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Pergunta si S. Ex. queria então, com
este artigo que, por felicidade, foi supprimido, eliminar as leis an
teriores.

Respondendo a um aparte do Sr. Teixeira de Sá, dizendo que é
uma nova ordem de cousas, affírma o orador que isto é daqui em
deante, e não quanto ao passado.

A propria Constituição diz que os bens ccclesiasticos se regerão
pelo direito commum, A doação feita a um convento para manter um
ensino, ha de ser mantida emquanto for possivel manter Ofim.

A Constituição manteve a legislação, mandando que os bens dos
ecclesiasticos fossem regidos pelo direito commum, isto é, por essa lei
que rege todos os direitos.

E' o que diz a Constituição, e vê o nobre autor do Projecto que o
art. 70 nada tem com isto, porque mais poderoso do que elle é a
Constituição.

Entretanto, S. Ex. fez bem em dar o aparte, porque lhe trouxe á
memoria que a lei, entre as pessoas [uridicas de direito publico, as
quaes podem ser nacionaes ou rstrangeiras, esqueceu as igrejas.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - A igreja é universal. Além da ca
tholica, que é universal, ha as dissidentes,

Assim como S. Ex. contempla as nações, não póde deixar de con
templar a igreja, e não se refere só á catholica.

Não se refere só á Igreja Catholica, porque ba igrejas dissidentes
que tambem formam pessoas juridicas de direito publico. Assim como
estão contempladas as pessoas juridícas estrangeiras de direito publico,
tambem devia estar a Igreja; assim como nas de direito privado, os
conventos nacionaes.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Só apparecem no direito civil como
associações.



- 1M -

o SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. quer sujeitar a Igreja Catholica
do Brasil á inscripção.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Si quizer gozar dos direitos civis.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não é possivel. A lei do registro, pu

blicada em 1873, começa dizendo que ficam sujeitas ao registro as
sociedades formadas da data desta lei em deante. Ora, a Igreja Ca
tholica existia muito antes; como é que pôde estar sujeita a essa
formalidade?

Depois quem é que ha de registrar a Igreja Catholica? E a Igreja
Presbyteriana? E outras? Ninguem pode, todos temos interesse, mas
ninguem tem ligitimidade.

Outra falta que encontra e profunda: o autor do Projecto COn
sidera a sociedade civil, quando não seja inscrípta, como não tendo
personalidade jurídica.

Si o autor do Projecto submetteu, como seria idéa do orador, a
registro todas as sociedades civis, uma vez convenientemente esta
belecido o registro, a questão não teria grande importancia, porque
haveria meios indirectos de forçar ao registro, qual o de negar effeito
a esses actos, desde que o registro não fosse feito, sobretudo em relação
a terceiros, ou mesmo entre os socíos.

Mas, desde que não ha esse preceito, desde que o registro con
tinúa a ser facultativo ás partes, não pôde concordar em excluir as
sociedades civis, quaesquer que sejam, da personalidade jurídica.

Para sustentar esta idéa, começa com a propria definição do
autor do Projecto, quando faz consistir a personalidade das sociedades
em geral, de serem pessoas distinctas dos socios que a compoem.

Ora, isto se dá mesmo com as sociedades que não são inscriptas.
Toda a sociedade, mesmo para dança ou outro divertimento, tem

existencia distincta dos socios que a compõem.
E' hoje a doutrina geralmente adoptada ,
Em França foi muito disputada; mas, não ha muitos annos, em

1893, a Córte de Cassação pronunciou-se a respeito de uma maneira
inequívoca.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Tanto não é principioacceito, que o
socio, contrahindo uma divida, é responsavel por ella e não a so-
ciedade. .

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O sócio, contrahindo uma divida, con
trahiu uma divida individual: mas, si contrahir em nome da socie
dade, a divida é social.

Como no Direito Civil, não ha solidariedade da obrigação entre
socios, estesocio não ha de pagar integralmente, corno acontece na
sociedade commercial : ha de pagar na proporção do seu quinhão
viril, na sociedade.

Mas, si ha divida social, a sociedade é quem paga; si for indi
vidual, é elle quem paga.
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A. questão foi debatida - sabe o orador - e ainda hoje ha um
ou outro espirito recalcitrante que não adopta esta opinião de que a
sociedade constitue uma personalidade distincta dos socios.

Para o orador, a questão é até de bom senso.
Qualquer que seja a sociedade, de que se faz parte, ella tem uma

existencia distincta da dos individuos, que a compoem ,
Supponha a Commissão uma sociedade de dança ou de musicá,

em que o individuo A se inscreve, como socio, obrigando-se a entrar
com 28 por mez, e deixa de realizar essa entrada durante dois ou mais
mezes , A sociedade teria o direito de agir, de accional-o, para que o
pagamento se realizasse.

Mas "i ella não fosse pessoa distincta da dos indivíduos, da dos
socios, não o poderia fazer, porque o individuo não póde accíonar a
si próprio.

, Si os nobres membros da Commissão recorrerem á legislação
actual, acharão argumentos decisivos a este respeito.

Ninguem ignora que o marido, quanto aos bens de raiz, não os
póde alienar de qualquer fórma , sem o consentimento da mulher.

Desde que o marido entre com um fundo immovel em urna so
ciedade qualquer, é preciso que a mulher concorde, que haja a outorga
e, assim sendo, ha uma transferencía desse domínio, desse immovel
para uma pessoa distincta.

Si a sociedade não constituisse uma personalidade distincta da
dos socios, não havia necessidade dessa outorga da mulher, porque não
havia alienação.

As leis físcaes, desde o regimento dos tombos, de 1513, que fo i
incorporado quasi que integralmente, em diversas Ordenações, ainda
hoje em vigor, em matéria fiscal, confirmam a opinião, que vem
sustentando, porque diz que si o immovel, com que o socio casado
entrou para a sociedade, lhe for adjudicado, lhe vier a tocar em par
tilha, por occasião da dissolução da sociedade, como não houve trans
missão definitiva, elle não paga siza ; mas, si tocar a outro, houve
alienação -logo ha pessoa diversa - e então o imposto é devido.

fia, portanto, duas idéas: ou submetter as sociedades todas, O que
o orador prefere, a registro, e então todas ellas ficariam com persona
lidade, ou não suhmettel-as, não deixando de reconhecer a personalidade
jurídica que não se pode contestar a uma sociedade, qualquer que ella
seja.

O 81\. CLOVIS BEVILAQUA - Aquellas que quizerem adquirir a
personalidade jurídica hão de se submetter ao registro.

O 81\. ANDRÁDE FIGUEIRA - O nobre autor do Projecto não póde
ignorar que ha muitas sociedades que teem interesse em não figurar
como pessoa jurídica. Essas não se. vão inscrever ,

E' preciso obrigai-as e interessal-as nisso, por meios indirectos e
o meio indirecto é este: não produzirem eiTeito algum, nem contra os
socios, nem contra terceiros.
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Mas, deixando assim, como está, aquellas que não tiverem inte
resse em constituir uma pessoa [uridica distincta, não irão ao registro.

Sabe que a lei actual commetteu igual erro de só considerar
como personalidade distincta, a sociedade que fosse lnscripta no re
gistro por ella estabelecido, que é o mesmo registro de hypothecas.

S, Ex. notou que se faz consistir ahi a personalidade, não em
constituir uma pessoa distincta; mas, em poder accionar em juizo,

O ultimo artigo do decreto corrige até certo ponto, porque manda
que certas sociedades não inscriptas sejam regidas pelo direito
comrnum ás sociedades; mas, o resultado é que essas sociedades ficarão
sem registro e que ellas poderão accíonar e ser accionadas.

Esta doutrina, si não estivesse acceita, conviria acceítal-a, perque
é mais favoravel ás relações com terceiros.

Uma outra divergencia, e esta profunda, não com o illustrado
autor do Projecto, mas com todos os oradores que se teem manifestado,
é esta proposição innocentissima de que as pessoas estrangeiras de .
direito publico não poderão possuir immoveis no Brasil sem prévia
autorização do Governo Federal.

Quando ouviu, ha dias, as reclamações que se levantaram a pro
posito desse artigo, ficou ainda mais convencido de que, no Brasil,
não ha republicanos, e que, si ha algum, é o orador.

O SR. ALFREDO PINTO - Para V. Ex ., como monarchista, é util
a disposição.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Pensa que a monarchia Dão tem ,nada
com isto, e tanto que, neste ponto, se declara republicano.

Si porventura isto aproveita a monarchia, é infiel neste ponto.
Não conhece nada mais innocente que esta disposição.
O que tem que qualquer nação estrangeira queira ficar subdita

do Brasil, comprando terrenos, casas e palacios para suas legações,
porque está escripto que os moveis e immoveis no Brasil serão regidos
pela lei brasileira ?

O imperador Guilherme, si porventura comprasse uma legua de
terra no Brazil, seria subdito brasileiro; quanto a isto, não exerceria
soberania. Seria proprietarío, mas inteiramente sujeito á lei territorial,
já porque seria habitante do paiz, já porque os moveis e immoveis
estão submettidos á lei nacional do Brasil.

Este é que é o ponto delicado para que chamou a attenção dos
nobres membros da Commissão.

Nas relações de direito internacional privado, ficou a nossa ga
rantia, desde que os moveis e immoveis são, no Brasil, submettidos
ao nosso direito,

Para que saber qual O proprietario?
Isto não importa; elle é nosso subdito emquanto goze daquella

propriedade.
Diz-se que isto é um attentado contra a soberania.
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Como, si elle é subdito? Si isto pode trazer questões futuras, essas
questões podem dar-se com os estrangeiros dessas nações.

Como é que a Allemanha entrou na Africa? .
Ella podia conquistar a Africa, inteira, bastava que para lá

mandasse um milhão de soldados; entretanto, não o fez, não con
quistou.

Estabeleceram-se sociedades allemãs que começaram a com
merciar, tomaram amor ás minas e, afinal, invocaram a protecção do
imperador da Allemanha para os seu," estabelecimentos.

Eis ahi como o imperador da Allemanha entrou, não comó con
quistador, mas em virtude de uma convenção que fez com todas as
nações da Europa, que se julgam com o direito de entrar no continente
africano sob o pretexto de que ha uma barbada, que é preciso arrancar
do estado selvagem e chamar ao gremio da civilização. .

1J0uve um tratado em que se reconheceu que cada uma das
nações - a Inglaterra, a França e a AIlemanha - teria direito, não
'sómente a certos territórios, de que estavam de posse, como também
áquelles que se distribuissem sob a influencia dessas potencias , E como
esses territórios ficaram sob a acção da influencia allemã, a Allemanha
ficou senhora das colonias que hoje tem.

Ora, aqui não ha nada; não só estamos muito distantes da Alle
manha, como ella tem outros interesses a cuidar.

EUa cogitará, por fortuna nossa, de estender as suas relações
eommerciaes com o Brasil: mas, nunca de conquistar.

Primeiro que tudo, a Allemanha não é paiz conquistador.
Dizem que a Allemanha pretende conquistar o Rio Grande.
Esteve no Rio Grande do Sul, em princípios de 1889 e póde

attestar que o allemão é um pouco aferrado ás suas tradições ger
manicas.

Nos Estados Unidos se dizia que era uma pedra que entrava no
organismo e custava a ser assimilada.

Com effeito, o allemão é pesado; viu varios allemães exaltarem
Bismark e o velho imperador, como si tivessem vindo da Allemanha
ha pouco e, no emtanto, já estavam no Rio Grande hamuitos
annos ,

Entretanto" os filhos de allemães, brasileiros, eram muito exal
tados no seu patriotismo.

Neste assumpto , diz o orador, não ha meio termo: ou devemos
adoptar a politica chineza, isolarmo-nos do mundo, ou devemos abrir
nossos portos a todos os estrangeiros.

Com esta politica mesquinha nunca este paiz progredirá, nunca
será rico.

Ainda mesmo que esta nação quizesse imitar a China, já não o
poderia, porque sua politica, desde os tempos coloniaes, antes mesmo
de proclamada a independencia, foi esta politica das relações exteriores,
facilidade de commercio, etc.
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D.. !oão VI abriu os J?ortos do Brasil ao colono europeu, .es.tabe
leceu a liberdade commercíal, firmando desde então a política que não
póde ser revogada.

Depois, durante todo o regimen decahido, procurou-se completar
essa política vantajosa sob todos os pontos de vista em que se a en
care.

Mas, que razões de conveniencia podem haver para se prohibir
'q).\e um soberano estrangeiro compre terreno mesmo para colonizar?
(Pausa).

Elle não levará o terreno, porque não é cousa que se remova, e
traria capítaes para cá.

Bem longe de prohibir, levantaria uma estatua de ouro ao impe
rador Guilherme, si elle quizesse mandar para cá 11m milhão de
immigrantes,

O SR. COELHO RODRIGUES dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Acha que com essas idéas, não dir<\.

mesquinhas em respeito ás pessoas que as externam; mas, restrictas,
o Brasil 'nunca passará de um mangue, nunca terá população, capitaes,
commercio , .. (Apartes).

Isto é patriotismo, é certo, mas é um patriotismo que se alimenta
na miseria.

O brasileiro o que quer é o povoamento do seu solo, a riqueza e
a civilização, mas não viver de um patriotismo desta ordem, em uma
tóca, como os carangueíjos ,

O SR. BANDEIRA DE :MELLO - V. Ex. cederia aos ingleses a ilha
de Fernando Noronha? Elles desejam-na para posto de carvão.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Não cederia as posições estrategícas,
não cederia povoações; mas, desses terrenos que temos em abun
dancia, povoados. por cobras e lagartos, venderia quanto quizessem
para povoal-os ; venderia os edificios que quisessem comprar para
suas legações e consulados. (Apartes).

As proposições devem ser entendidas em termos habeis ,
Sendo governo, não venderia ao estrangeiro posições estrategicas,

fortalezas, terrenos em fronteiras, e neste ponto a lei de i 860 era clara;

OSR. BANDEIRA DE :MELLO - Já está fazendo restriccões.

0:SR. ANDRADE FIGUEIRA - O que diz está na lei; não está in
ventando.

F~lla com a. lei do paiz na mão e .não póde, quando apresenta
proposições genericas, .estabelecer as restricções,

Está fallando numa assembléa de jurisconsultos que devem com
prehendel-o .

Declara, pois, que si fosse governo, venderia ao estrangeiro, que
os .quizesse comprar, a toda e qualquer potencía que quizesse
mandar colonos, terrenos que não fossem posições estratégicas.
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Foi este o systema que se seguiu para se ter os colonos que
existem no Rio Grande do Sul, em S. Leopoldo; no Rio de Janeiro,
em Friburgo e Petropolis; e em S. Paulo, na propria capital.

Foi assim que se fizeram as colonias.

OSR. AZEVEDO MARQUES - Mas não vendendo.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Si se lhes dá gratuitamente, porque
não recebermos o preço que por ventura queiram pagar?

O SR. AZEVEDO MARQUES dá um aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Trouxe o exemplo da Africa para
mostrar si se deve admittir ou não o estrangeiro; se, os admittindo,
deve-se recebel-os com a protecção que seus governos lhes dis
pensem. A não ser assim - diz o orador - fiquemos como a China,
como um paiz fechado á civilização, e deixemo-nos disto.

Resumirá repetindo as palavras de Chatan.
Tratando deste assumpto, lembra-se sempre do povo inglez que

sabe ser patriota.
Em memoravel discussão, na Camara dos Lords, dizia Chatan:
« Na mais pobre choupana do camponio inglez, podem penetrar

a chuva e o vento, mas não penetra o rei da Inglaterra."
Dirá: « Já que salvamos a soberania da lei brasileira determi

nando que só ella rege os moveis e os immoveis, no mais penetre o
o estrangeiro no Brasil e em abundancia, como penetram o vento
,e a chuva na choupana .»

(Ha um aparte],
O imperador se viesse aqui e comprasse um terreno, viria como

-um particular.
Mas, VV. EEx. são contradictorios porque admittem que

nações estrangeiras comprem palacios para suas legações e ahi é
.que ha extraterritorialidade.

E depois para que este ciume? (Pausa.)
Não querem vender aos estrangeiros e, entretanto, elles são

senhores dos nossos portos, costas; seus navios de guerra entram nos
nossos portos c ahi elles são soberanos, porque ha a extrater
ritorialidade.

-Isso é mais grave do que vender a um soberano que aqui vem
.regular-se pelo direito privado do paiz,

Se elles podem exercer esses direitos, reconhecidos pelo direito
das gentes, sobre os nossos mares territoriaes, sobre os nossos portos,
porque impedir que sejam compradores e vendedores de terra no
.interior do paiz ?

(Ila um aparte.)
Continuando, diz que o seu patriotismo consiste em ver o Brasil

'Prospero e rico, sobretudo povoado, com muito capital. Ora, para se
conseguir um máximo de população, riqueza e grandeza, é preciso
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abrir os mares, deixar vir o estrangeiro, sobretudo os da Europa,
porque SÓ por esse meio o paiz será grande.

Quer o patriotismo real para promover a felicidade do paiz.
Já se exprimiu a respeito deste assumpto e ha de apresentar

emenda, embora caia absolutamente. (Riso.)
Não quer perder occasião de exprimir o seu pensamento.
O SR. PRESIDENTE - V. Ex. está de accordo com o autor do

projecto.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Dará mais amplitude ainda. Foi

deputado durante 25 annos e bateu-se sempre por isso.
Acha que a maneira de promover a felicidade do paiz não é esta

politica estreita; a politica herdada foi a de D. João VI, completada
pela monarchia.

Nos titulos e secções, que se seguem, ha varias disposições c?m
que não concorda; mas, não pode fazer observações a respcíto,
porque não lhe sobra tempo.

Passará por alto sobre outros pontos, para tratar de assumpto
mais importante, que é aquelle que discrimina os bens da União, dos
Estados e dos Municípios.

O art. 51 dispõe que o domicilio do militar em serviço activo
é o legar onde o estiver prestando, salvo o direito de opção pelo ante
rior, quanto aos actos praticados antes da transferencia da sua resi
dencía,

Entende que o militar deve estar sujeito ao direito commum.
E' o seu domicilio necessario o logar onde está prestando serviços.

A dar-se-lhe opção, seria necessario que elle tivesse feito a de
claração antes, não depois, por exemplo, de uma citação.

E' certo que, depois de citado, ha de optar pelo domicilio onde
não fõra citado.

Esta escolha deve competir ao autor, áquelle que age.
E' este o principio da legislação actual, quando ha dous do

micilios .
O capitulo 1II « Dosbens em relação ás pessoas» é um capítulo

importantissimo, porque define a propriedade da União, dos Estados
e dos Municípios.

Poderia dizer a respeito delle o mesmo que Bartholomeu dos
Martyres disse dos cardeaes, em certa occasião : é um capitulo reve
rendissimo, que carece de uma reverendíssima reforma (I1ilaridade.)

Respeita muito o nobre autor do Projecto; S. Ex. já disse que
este capitulo não é seu, o que estima muito, porque assim tem mais
liberdade de fallar, visto que não estão presentes os autores (riso),
se bem que seja de boa educação resalvar sempre os presentes.

Acha este capitulo tão imperfeito quanto é importante. Não
póde ter a pretenção de fazer cousa melhor que os outros, mas, mo
destia á aparte, acredita que fará uma emenda melhor.
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o primeiro defeito que nota é que, si a Constituição já foi
bem mofina em relação á União, sobre o que já não ha questão,
porque já tem ouvido isto no parlamento, o Projecto ainda a torna
mais mofina, porque não a faz dizer tudo sobre o patrimonio na
cional.

Nota aqui primeiramente que a propriedade territorial, na
Capital Federal, pertence á União, O que é um accumulo de capital
e não está consignado. Falla-se aqui somente nesses miseraveis 14
mil e não sabe quantos kilometros do planalto, para onde ainda
não foi mudada a capital. Emquanto não, o que ha pertence á
União.

Crê que ha Estados ricos, mas a União é mais rica que qualquer
delles.

Não vê também consignado o direito de successões sobre he
ranças, para que não haja herdeiros até ao decimo gráo : não vê
consignado, como pertencendo á mesma União, os navios que dão
á costa o os seus carregamentos, no Caso de serem corsarios ou ini
migos. Outro tanto, quanto aos salvados. Não vê igualmente respei
tados os direitos da União, quanto aos rios navegaveis, e quanto
aos de que se fazem os navegaveis, isto é, os caudaes, segundo a
expressão do nosso direito antigo, aqueIles que correm sempre, que
deixam cauda.

Mesmo a terminologia está substituida de modo infeliz, porque
diz- rio navegável ou fIuctuavel-- quando esta qualidade de flu
ctuavel não é do rio, mas do navio.

Si se puzer uma casca de nóz em qualquer rio, ella fluctua.
lia a expressão consagrada e muito boa: rios navegaveis e os de

que se fazem os navegaveis, isto é, os caudaes que correm sempre.
Desdeque assim sejam, pertencem ao patrImonio nacional, mas, pelo
Projecto, pertencem ás municipalidades.

De modo que, temos que o rio S. Francisco que corre 20 ou 30
municípios, deveria ser dividido em igual numero de partes, quando
a verdade é que elle é propriedade nacional, e não é dos Estados,
como succede com o Amazonas, com o Parnahyba, com o Uruguay e
tantos outros rios nossos.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O Projecto attrihue-os 11 União.
O SR. ANDRAnE FIGUEIRA - E aos municípios.
Emquanto passa pelo municipio, o rio navegável e fluctuavel per

tence ao municipio. Si fór caudal, não é do munícipio, Desde que o
rio é navegavel e despeja no oceano não póde ser senão nacional.

O SR. COELHO RODRIGUES dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Essa ordenação não foi extrahida do

livro dos feudaes, mas do regimento de tombos, de 1513. Si a ex
pressão caudal não está na Ordenação, cousa que não póde agora afflr-
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mar, nem negar, está em todos os autores que tratam da matéria e
que explicam que caudal quer dizer que corre sempre.

Não faz questão de expressão; o que não pode acceítar é o termo
"fluctuavel", porque se refere á qualidade do navio e não á qualidade
do rio.

O rio é navegavel ou não.
Essa expressão navegavel é imperfeita porque, em relação ao

Brasil es maiores e melhores rios, não fallando no Amazonas, são
enormes, são os maiores do mundo e não são navegaveis em toda a
sua extensão.

O S. Francisco é todo encachoeirado ; o Iguassú e tantos outros.
E' preciso dar a essa palavra um outro sentido, sinão serão ex

cluídos do dominio nacional rios que são perfeitamente nacionaes,
pela noção que dá a Constituição.

Só o Amazonas é navegavel em todo o curso; os mais são en
cachoeirados ,

O S. Francisco é tão pouco navegável que lá não se tem posto um
vapor que não tenha sossobrado; já lá ficaram cinco ou seis.

Noto um outro defeito nesse artigo. Além desta falta de classifi
cação de bens pertencentes á União, falta de clareza, ha ainda essa
distincção entre bens de uso commum, de uso especial e bens publi
cas.

E' uma distincção que a sciencia faz, mas que não deve vir na
lei, porque ha bens de uso commurn que, por um decreto, podem
tornar-se de uso especial, como podem entrar para a classe dos bens
patrimoniaes.

Acha incabível essa distincção, assim como é íncabivel que os
bens nacionaes podem ser alienados.

Só faz excepção de haver lei quanto a uma espécie delles, que são
os patrimoniaes.

Para o orador todos os bens nacionaes são inalienaveis ; até
mesmo as rendas cobradas, por via de impostos, são inalienaveis,
ninguem póde dispor dellas sinão em virtude de determinação do
corpo legislativo.

Assim, os patrimoniaes, ou de uso commum ou especial, tambem
não podem ser alienados pelo Governo sinão em virtude de lei.

Esta lei é a confirmação do principio da inalienabilidade.
Isto é salutar, porque os bens que são declarados inalienaveis·

não podem ser objecto de penhora.
E' preciso dar aos Municipios e Estados, que dizem que andam

muito endividados, esta garantia de não poderem os seus bens ser pe
nhorados.

Ou sejam os bens municipaes, ou sejam dos Estados, ou sejam
da União, elles são inalíenaveís, não podem ser penhorados, salvo
mediante lei do poder competente.

O SR. CWVIS BEVILAQUA - E si o Estado exerce uma industria?
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex: falia em um caso especial.
Si elle exerce uma industra, é industrial; possue um fundo como

qualquer particular.
Ahi cessa a relação do direito publico.
Quando se aponta um facto, é preciso ver qual a lei que o rege.
Si o Estado é proprietario, para comprar, elle não o faz por meio

de uma escriptura, como qualquer particular? Não ha de obedecer á
lei que rege a acquisição de immoveis ?

Está sujeito ao direito privado.
Mas, agora trata-se de bens publicos.
Um outro defeito e este capital, que acha no Projecto, é essa parte

verdadeiramente infantil, em que elle, em vez de dispor, em these ,
sobre discriminação de bens, sobre acquisição, capacidade das pes
soas jurídicas, intrornetteu-se a dispor sobre condições de contractos
de estradas de ferro e de navegação e o mais, que teria muito logar
em um contracto de obras para construcção de estradas de ferro.

Tudo isto é estranho ao Codigo Civil; isto pertence ás leis admi
nistrativas.

Nesta parte do Codigo, o escopo do legislador é determinar os ele
mentos dos direitos; não se trata de negar e nem de dar direitos.

O Projecto desce ahi a pormenores sobre o caso de garantia de
juros, sobre o quantum que deve ser paw>, sobre quanto deve ser
levado em conta, etc.

Ora, tudo isto está providenciado porlei e, quando não estivesse,
as leis especiaes é que hão de providenciar.
. Assim sendo, é 'preciso eliminar tudo isto.

Emfim, este capitulo, reduzido convenientemente, dá a terça parte
dos artigos que nelle se verificam.

UM" voz- Regula até estradas de ferro dos municípios.
O SR. ANDR"DE FIGUEIRA - Regula até estradas de ferro dos mu

nicipios, como diz o nobre membro da Commissão,
Sobre estas estradas e IIS dos Estados nem os poderes federaes po

dem legislar.
Emfim, o autor desta parte do Projecto foi uma commissão de

cinco jurisconsultos notaveis , aos quaes respeita, mas que tinham
todos o defeito de serem jurisconsultos. (Bisos.)

Isto dito por um jurista' parece que traz agua no bico; mas é á
verdade.

Está convencido de que os individuos mais proprios para fazerem
um codigo não são os juristas, mas antes os economistas, os commer
ciantes, etc., guiados por um bom secretario para dizer-lhes o que é
ou não é absurdo.

Os illustres collegas da Commissão Revisora acharam estas idéas
inconvenientes; elles mesmos tinham estabelecido o methodo ; mas
acharam que era occasião de estabelecer esta regrasinha.
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Acharam que, si não aproveitassem a occasião de escrevel-a alli ,
ficava tudo pre]udicado.

Isto é proprio de juristas. (Riso).
Mas tem abusado por demais da illustre Commissão. (Não apoia

dos).
Porá fim ás suas observações, deixando de fazer referencia a ou

tros pontos. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Coelho Rodrigues (') diz que vae tentar um impos

sivel, metter no leito de Procusto da meia hora regimental, que mal
chegaria para se ler os 96 artigos em discussão, todas as observações,
que tem de fazer sobre ellss ; mas está resolvido a ir até onde fôr pos
,qivel-prodite tenus, si non datur ultra,

Para isso considerará esta parte da materia-primeiro, em globo;
depois, nas sua divisões; finalmente, nos seus detalhes.

Em globo O Projecto lhe parece acceitavel e na altura do pro
gresso actual e das doutrinas assentadas entre os juristas mais auto
risados, segundo os quaes um Codigo Civil deve conter, além de uma
parte geral, para os elementos do direito, outra especial, para os di
reitos civis já formados pelos seus elementos.

Esta divisão não corrcsponde á de Gaio,que no primeiro elemento
considerava o livre e o escravo, o cidadão e o estrangeiro, a família,
representada principalmente pelo chefe, e as instituições suppletorias
do patrio poder; no segundo, todos os bens comprehendidos na pro
priedade ou no credito; e, no terceiro, os meios de fazer valer o direito
violado ou posto em duvida, isto é, a doutrina das acções ,

No Projecto o primeiro elemento comprehende as diversas espe
cies de pessoas, sobretudo sob o ponto de vista da sua capacidade ju
ridica; no segundo, as diversas espécies de bens; e, no terceiro, os
factos necessarios ou eventuaes e os actos voluntarios, que podem es
tabelecer o laço juridico entre o sujeito e o objecto do direito realizado.

A matéria em discussão comprehende em globo os dous primeiros
livros da parte geral, e tanto basta para sentir as suas extensão e diffi
culdades.

Uma e outra justificam as numerosas divisões que contêm e que
longe de lhe parecerem excessivas, lhe parecem incompletas, o que
não quer dizer que as considere dispostas na melhor ordem.

O primeiro livro lhe parece incompleto, á falta de um capitulo
sobre a distincção dos nacionaes e estrangeiros, apesar da restricção
imposta a estes pela propria Constituição, aliás liberal demais, a res
peito da industria de transporte, no paragrapho unico do art. 13.

Tambem lhe falta regular os limites da mão morta, que cumpre
estabelecer, sem embargo do principio do art. 72, que sómente garan
iu ás pessoas « residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos con-

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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eernentes á liberdade e á segurança indi vidual e á propriedade » e,
portanto, excluiu as pessoas jurid.cas, que teem sede em vez de re
sidencia, e não toem liberdade, nem individualidade, e cuja duração
indefinida póde fazer perigosa em suas mãos, ao menos, a propriedade
immovel e illimitada ,

A primeira falta do Projecto é tanto mais notável quando elle
contempla, distinguindo as pessoas juridicas, as de direito publico ex
terno, cuja omissão teria sido mais justiflcavel do que das pessoas
naturaes estrangeiras. E' o caso de repetir com o Evangelho: /UEC
opport1lit[aceré sed ilta non omittere.

Concede, quanto á segunda falta, que as regras respectivas fossem
deixadas á lei especial; mas, remissão a esta seria mais do que oppor
tuna, necessária no Codigo Civil. Occorre ainda, quanto á omissão
da distincção entre nacionaes e estrangeiros, que sem esta fica mal
collocado no l' livro o domicilio, que no seu projecto só entrou alli
como um meio de naturalização, O que sem esta razão teria sido re
servado para o 3' livro dos factos juridícos , porque elle não é outra
cousa, por sua natureza.

A essas razões adduz o orador exemplos de quasi todos os codigos
que conhece, inclusive o do Canadá, como o do antigo regimen, que
foi forçado, apesar da Constituição, a fazer leis civis sobre a distincção
dos cidadãos e estrangeiros. Fazem excepção os dos Estados confede
rados, dos quaes, em boa hora, se afastou o recente projecto suisso .

Também reputa factos juridicos o nascimento e o óbito, que,
como taes, deverão ser regulados ou, ao menos, indicados em termos
geraes no 3' livro, ainda que separados do casamento, que é acto
jurídico e, sendo a base da família, devia ou podia ser reservado ao
LiVl'O do Direito da mesma.

Vae tratar agora das diversas divisões dos dous livros em dís
cussão ,

O titulo unico não devia articular mais do que a matéria do
projecto e o defeito que contém o § 10 foi devido á Commissão Revi
sora, que neste ponto peiorou a obra do autor.

O titulo 2' contém a materia que devia conter, porque, depois de
referir-se aos sujeitos do direito no art. 1°, cumpria classificar as es
pecies deste primeiro elemento do mesmo direito. Os senões que nelle
se podem notar não são de excesso, mas de falta, que notará quando
tratar do conteúdo das suas disposições.

Apropria materia da restituição in integrum não é impertinente,
corno se aligurou ao illustrado SI'. Conselheiro A. Figueira, porque
este beneficio é uma consequencia da incapacidade das pessoas que o
podem in vocal'.

O nosso Teixeira de Freitas assim o considerou quer na Consoli
dação, quer no Esboço. O Dr , Carlos de Carvalho o imitou tratando
conj unctarnente do Velleiano, que aliás podia ficar bem no capitulo
das fianças. Das autoridades mais notaveis só conhece Thibau, que
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o considerasse matéria do processo. Savigny tratou délle como objecto
próprio do direito civil, dedicando-lhe todo o 7' volume do seu Tratado.

Apropria Ord. L 3, t. 41, que parece ter sido a base deS. Ex.,
é remissiva ao D. Romano, onde ella é tratada conjunctamente COm
os defeitos da intelligencia ou da vontade, que viciam os actos juri
dicas. Ella era concedida aos que allegavam medo, coacção, dólo,
erro, ausencía, o attentado alienatio mutandi judieii causa ao lado
dos menores, como se pode vér no L. 4' Dig. e nos titulas correspon
dentes (20 e seguintes) do L 2' do Cod.

Os seus requisitos eram: 1', um titular dos privilegiados, a quem
competia; 2', uma lesão soffrida por elle no acto ou facto contra que
o invocava; 3', a falta de um remedio ordinário de direito. Era, por
tanto, antes de tudo, um privilegio que podia se resolver, ora em
uma acção real quando invocado para desfazer uma venda lesiva ao
privilegiado, ora em uma acção pessoal se por elle si desfazia uma
compra, ora até em um meio de readquirir novo prazo para oppor
uma defeza ou interpor um recurso, cujo prazo estivesse esgotado em
prejuizo da pessoa privilegiada, quer fosse esta um menor, quer um
representante da Fazenda Publica, por exemplo.

E' isso o que diz Ulpiano no L. 6 D. de minar (/',4) - Minorbus
XXV annis subrenitu» per in bu. Best. non solum cum de bonis eorum
aliquid rninuitur, sed etiam cum uuersit ipsorum itibus et sumptibus
non vexari.

Tudo isto importa mais do que uma acção, é um direito multi
forme e, quando fosse acção, entraria na theoria desta, que não seria
theoría, se fosse processo.

As disposições sobre tal matéria não invadirão a competencia dos
Estados; elles é que não poderiam legislar sobre ellas sem violar o
§ 23 do art. 34 da Constituição,

A falta mais sensivel deste titulo é 11 distincçãoentre os nacionaes
e estrangeiros, que tanto importa aos direitos da mulher e dos filhos
do estrangeiro, como se notou, com razão, nas discussões da Lei Pre
liminar, sob pena de sermos forçados a fazer uma lei analoga á de 1()
de setembro de .1860, que não poderia bastar depois das naturali
zações forçadas do art. 69, §§ 4° e 5', da Constituicão .

Outra falta connexa com a precedente é a de disposições sobre o
registro das naturalizações, antes do qual aquelles paragraphos serão
uma arma de dous gumes contra o Brasil na mão dos estrangeiros
que nelle residirem. Quando forem chamados ao serviço nacional dirão
que não podiam ser naturalizados 'contra sua vontade; e, quando
lhes convier, dirão que são brasileiros dos §§ 4' ou 5' da Consti
tuição.

Isto é tão fácil quanto perigoso e convém prevenir em quanto é
tempo.

- O registro civil, como o regulou o orador no seu projecto, devia
entrar no 3' Livro dos factos juridicos; mas, reduzidas, como estão,
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no actual, taes disposições, e sobretudo si o forem ainda mais,como
propõe a emenda do Sr. Relator, póde ficar onde está, como inicio e
termo de capacidade das pessoas, maioria deste titulo.

Entende que o art. 3° deve ser supprimido e aguarda-se para na
próxima reunião tratar do art. 5°. (Muito bem). .

O Sr. Presidente-Ficaadiada a discussão, por estar dada
a hora. A ordem do dia para a reunião de segunda.feira; 14, é a
mesma de hoje.

Termina a reunião ás 6 horas da tarde.

11a reunião em 14 de outubro de 1901

(PRESIDENCIA DO SR. SEABRA)

A's 3 horas da tarde começa a reunião ..Comparecem os Srs ,
Seabra, Francisco Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domin
gues, Frederico Borges, Tavares de Lyra, Camillo Hollanda, Teixeira
de Sá, Sylvio Homero, José Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo,
Alfredo Pinto, .Azevedo Marques, Alencar Guimarães, Rivadavia
Corrêa, Benedicto de Souza e Hermenegildo de Moraes (19).

Faltam os Srs, Anízio de Abreu e Araujo Góes.
Dos convidados pela Commissão comparecem os Srs. Clovis Bevi

laqua, Coelho Rodrigues, Andrade Figueira, M. F. Correia, Gabriel
Ferreira, Solidonio Leite, Salvador Muniz e Fabio Leal.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do parecer do Sr. Azevedo Marques:
parte geral, arts. 1o a 96, com as emendas apresentadas, inclusive as
que se seguem, depois de lidas e apoiadas.

EMENDAS

Considerando que não é sómente pela educação - a qual entre
nós dá-se no respectivo instituto Federal e não sei si em mais algum
nos Estados - que o surdo-mudo póde fazer conhecer a sua vontade,

. proponho que na emenda substitutiva do Sr. conselheiro Andrade
Figueira, art. 18, n. 4, em vez de - os surdos-mudo. sem educação
que os haúilite a fazer conhecida a sua vontade - diga-se: os surdos
mudos inhibidos de faze,' conhecidasua vontade.

c. c. - vol. In 12
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.' Elimina-se assim a ditliculdade que provém de definir o que seja
« educação» e não se trata sinão de verificar um facto- o do conhe
cimento exacto da vontade que o surdo-mudo, não privado da razão,
pódemanifestar por mais de um meio: a natureza o ensina. Osurdo
mudo, ainda que não haja recebido educação em instituto apropriado,
não é sempre um dos incapazes comprehendidos no citado art. i8.
Entre nós, o numero de surdos-mudos é relativamente considerável,
muito superior ao dos que teem frequentado ou frequentam institutos
destinados á sua educação.

Sala da Commissão , 14 de outubro de 1901.- M. F. Correia>:
Tavares de Lyra.

Ao art. 9' da Parte Geral- Substitua-se o dispositivo pelo se
guinte:

Art. 9.' Aos vinte e um annos completos termina a menoridade;
todavia o menor que tiver completado quinze annos, si fôr mulher,
e dezoito annos, si fõr homem, poderá ser declarado maior para todos
os effeitos da vida civil.

Sala da Commíssão, 14 de outubro de 1901. - Salvador Muniz.
- Luiz Dominques ,

Ao art. 6" da Parte Geral: - Entre os relativamente incapazes
incluam-se:

§ Os condemnados por sentença, emquanto durarem os effeitos
da condemnação,

Sala da Commissao, 14 de outubro de 1901. - Gabriel Luiz Fel'·
,·eil·a.- F. Tolentino.

EMENDA SUBSTITUTIVA

De todo o capitulo 30, Titulo unico do Livro 2°

(Das causas)

CAPITULO

DOS BENS EM RELAÇÃO Ás PESSOAS

SECÇÃO I

DOS BENS PUBLICOS E PARTrcUr.AUES

Art. São publicos OS bens do domínio nacional pertencentes á
União Federal a cada um dos Estados ou Municipios, e particulares'
todos os outros bens pertencentes ás demais pessoas, naturaes ou [uri
dicas.
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Art. Os bens publicas podem ser de uso commum do povo, como
os mares, rios, estradas, ruas, praças, ou de uso especial de algum
serviço, como os edificíos applicados a repartições ou estabelecimentos
de serviço federal, local ou municipal, ou patrimoniaes, comoobjectos
de direito real ou pessoal do titulado.

Art. Uns e outros são inalienaveis, salvo as disposições que forem
decretadas por leis dos Poderes Publicas competentes sobre sua alienação
e applicação nos casos e forma nellas determinados.

Art. O uso commum dos bens publicos pôde ser gratuito ou retri
buido conforme for estabelecido pelas leis da União, dos Estados ou dos
Municipios, a cuja administração pertencerem.

SECÇÃ() l!

m:NS DA UNIÃO

Art. Pertencem ao dominio da União:

§ i.· O actual Dístricto Federal como Capital da União, omquanto
não for mudada.

§ 2.· A zona de 14.400 kilometros quadrados a demarcar no
planalto central, que foi reservada para a futura capital.

§ 3.· O território indíspensaveí para a defesa das fronteiras com
os paizes estrangeiros limitrophes, para fortificações, construcções mili
tares, fundação de arsenaes, estradas de ferro federaes estratégicas ou
economicas, e outros estabelecimentos e instituições de conveniencia
federal.

§ 4.· As minas encontradas nos terrenos do seu dominio e as que
lhe possam caber por effeito das limitações ao direito dos proprietarios
do sólo pela lei sobre a mineração.

§ 5.· As ilhas formadas nos mares territoriaes ou interiores do
Brasil ou nos rios e lagos navegaveis do domínio da União, as praias, os
mares e os terrenos de marinha e accrescidos, definidos nas leis, as
embarcações que se perderem e derem á costa nas praias e seus carre
gamentos, sendo de inimigos ou corsários, respeitada a propriedade
neutra que não constituir contrabando de guerra.

§ 6.· Os despojos tomados ao inimigo, as presas tomadas a piratas
e corsarios e os instrumentos dos crimes sequestrados aos delinquentes.

§ 7.· Os mares territoriaes comprehendidos entre a costa e a linha
de respeito, os golphos, bahias, enseadas, portos, ancoradouros e os
lagos interiores navegaveis.

§ 8.· Os rios navegaveis e os de que se fazem os navegaveis, si
forem caudaes, que corram em todo o tempo, comtanto que banhem o
territorio de mais de um dos Estados ou da Capital Federal, que desa
guem no Oceano ou se estendam ou sirvam de limite a territórios
estrangeiros.
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§ 9.' 03 proprios nacionaes, quer os denominados bens da corda
ao serviço da ex-família imperial, quer os situados no territorio dos
Estados, que forem necessarios para serviço da União, quer os como
taes incorporados á Fazenda Nacional e em geral todos os que possam
pertencer ao seu patrimonio por qualquer titulo ou por virtude das
leis.

§ 10. Os telegraphos e telephones, as estradas de ferro e caminhos
publicos, e seus pertences, estabelecidos pela União ou por ella desa
propriados ou. a.dquiridos por qualquer tit.ulo, ou que venha a estabe
lecer ou adquirir de futuro para cornmunicardous Estados entre SI,
com a Capital Federal ou com as fronteiras de paiz estrangeiro.

§ 11. As fortalezas, fortes, castellos, baluartes, cidadellas, com
todos os seus pertences, e todo o material do Exercito, bem como os
navios e material da Marinha, e de todos os ministerios civis.

§ 12. Os bens vagos e as heranças vacantes.
§ 13. Todos os bens, direitos e acções que de presente ou de

futuro lhe resultem ou possam resultar do domínio imminente da sobe
rania da Nação Brasileira.

SECÇÃO III

BENS DOS E5'fADOS

Art. Pertencem ao domínio dos Estados:

§ 1.' Os bens de toda a especie que constituam o patrimonio das
antigas províncias elevadas á categoria de Estado.

§ 2.' Todos os que tenham adquirido ou venham a adquirir poI'
qualquer titulo. .

§ 3.' As terras devõfútas e as minas nellas existentes, situadas em
seus respectivos territórios, salvo os direitos da União e do proprietario
do s610 reconhecido nos arts. 64, e 72, § 17, da Constituiçãopolítica.

§ 4,.' Os proprios nacionaes situados em seus territorios respectivos
que não tenham sido ou não foremjulgados pelo Governo Federal neces
sarios para os serviços da União.

§ 5.' Os rios e lagos navegáveis e os de que se fazem os nave
gaveis, si forem caudaes, as estradas e caminhos publicas, que não
estiverem comprehendidos no dominio da União ou dos Municipíos.

§ 6.' As linhas telegraphicas que estabelecerem entre diversos
pontos de' seus territorios e com outros Estados não servidos por linhas
federaes, salvo o direito garantido á União pelo art. 9', § 4,', da Constí
tuição.

§ 7.' Em geral todo e qualquer direito ou acção, nãocomprehen
didos no domínio imminente da soberania da Nação.
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SECÇÃO IV

BENS MUNIClPAES

Art. Pertencem ao dominio municipal:

§ 1.0Os bens prcprios que cada municipio houver adquirido ou
venha a adquirir por qualquer titulo com seus recursos, bem como os
que lhe forem cedidos ou doados pela União, pelos Estados ou por
particulares.

§ 2.' Os bens do evento e os moveis a que não fór achado se
nhorio certo, si outra causa não díspuzer a Legislação Federal ou local
dos Estados.

§ 3.° As estradas e caminhos publicas dentro dos limites do ter
ritorio do Município, bem como os rios e lagos navegaveis círcum
scriptos pelos mesmos limites, que não se comprehenderem no do
minio da União, dos Estados e dos particulares, as feiras, mercados',
theatros, ruas, praças, passeios, jardins e quaesquer logradouros ou
estabelecimentos publicas feitos á custa das rendas municipaes ou
cedidos, doados ou subsidiados pela União, pelos Estados ou por par
ticulares e applicaveis ao serviço.

§ 4.' Os cemiterios publicas e os particulares que forem des
apropriados pelas municipalidades.

Sala das sessões, i4 de outubro de 1901. - A. Figueira. --
A. Tolentino.

O Sr. Ooelho Rodrig'ues (') começa rectificando uma al
lusão que fez em relação a si próprio e que foi attribuida ao seu il
lustre preopinanto.

Accrescenta que empregou, a respeito de uma pessoa da família
imperial, uma palavra que parece ter sido tomada pelos ouvintes em
sentido figurado, improprio do lagar, alheio á sua intenção.

Em seguida volta a ponderar os perigos do liberalismo do autor
do projecto e do próprio Sr. conselheiro Andrade Figueira para com
os estrangeiros. Lembra os dissabores que essa quasi mania do tempo
do Imporia já nos tem custado, ao ponto de lhe parecer muitas 'vezes
que no Brasil não sepóde ser brasileiro,

Onosso Governo é, em regra, tão pouco attencioso com os direitos
dos nacionaes como zeloso das pretenções dos estrangeiros. A um não
paga muitas vezes, ou paga como lhe parece o que deve por contracto
bilateral e perfeito; aos OUtl'OS paga muitas vezes, quando é credor
delles.

Cita o caso da Estrada da Natividade á Victoria, no qual se pa
garam aos concessionarios, que haviam incorrido na multa de 5.000

(') Este discurso não foi revisto pelo orador.
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libras, nada menos de 75.000. Denunciou o Ministro que commetteu
essa falta, e a denuncia foi julgada improcedente. Propoz que os con
tractos do Governo com estrangeiros não fossem exequiveis antes de
approvados pelo Poder Legislativo, e seu projecto não teve andamento.

A colonização estrangeira nos tem custado rios de dinheiro e hu
milhações revoltantes. Propoz a sua limitação e o seu regulamento;
mas, este segundo projecto teve a sorte elo outro.

Agora mesmo estamos ameaçados de segunda e mais revoltante
reclamação da Itália, em nome dos seus colonos de S. Paulo, e, pelos
ultimas telegrammas, viu que se espera, para mais esta questão ita
liana, solução amigavel, naturalmente entre os dons governos, quando
o caso é ela exclusiva cornpetencía das justiças daquelle Estado.

Com todos os direitos elo nacional, que lhes confere o Projecto e
com todos os privilegios do estrangeiro, garantidos pela fraqueza dos
nossos governos, muito breve não haverá colono que se naturalize, e
os brasileiros natos serão forçados a emigrar do Brasil, a começar ele
S. Paulo.

Chama sobre essa hypothese, que annuvia o nosso futuro, a
attenção da Commissão e particularmente a dos representantes dos
Estados colonizados e colonizadores,

Passando a tratar elo art. 5', começa desapprovando o seu princi
pio, porque, exceptuando o nascituro, de que elle não cogita e que
nelle deve ser incluido, e os meninos em idade muito tenra, não ha
ningnem absolutamente incapaz de praticar actos jurídicos e incapaz
de contrahir obrigações civis.

Passada aquella idade, nada mais commum ele que o vermos
praticando actos da viela civil, ora tomando um hond e pagando apas
sagem, ora comprando um livro para seus estudos, ora pagando o
café que toma em um botequim, ora recebendo os premies elo fim do
anno no seu collegio, o que tudo constitue contracto de locação,
compra e venda ou doação, etc. , e tanto basta para provar qne elles
não são absolutamente incapazes, como se lê no principio do art.. 5'.

Os romanos, que consideravam o pátrio poder tão extenso como
nenhum outro povo; O escravo, como si não existisse nas relações
civis; e a tutela, como uma vis ac potestas in capite libero, nunca le
varam tão longe a incapacidade.

A Instituta de Tuieiis começa dizendo que a autorização do tutor
é necessária em alguns casos) mas em outros não, e firmando a regra
que os pupillos podem melhorar, mas não peiorar a sua condição.
Dahi conclue que, mesmo nos contractos bilateraes ex quibus muluce
obligationis nascentur, posto que o impubere não fique obrigado,
subsiste a obrigação da parte capaz, o que prova a efficacia , embora
parcial, do acto juridico,

Deixade insistir sobre este ponto porque já tratou delle. no seu
parecer escripto e publicado; mas insiste na necessidade de modi
ficar o principio deste artigo, como propoz, porque é preciso distinguir,
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como faz Savigny, as condições sob as quaes uma pessoa póde ser
titular de um direito (capacidade de direito em sentido lato) das
condições sob as quaes ella póde, em virtude da sua liberdade, tornar-se
titular de um direito objectivo (capacidade de agir).

A primeira, todos os sujeitos de direito a teem, e só a segunda
nem todos a teem plena, mas quasi todos a teem mais ou menos re
stricta, conforme o caso e as circumstancias. '

Passando á analyse do projecto neste artigo, pensa que se lhe deve
accrescentar, e em primeiro lagar, como pl'opuzeram o autor e o Sr.
conselheiro Andrade Figueira, o nascituro, que deixou de ser inchlido
na sua emenda.

Quanto ao § 2', pensa que as palavras « louco de todo o çenero»,
embora já recebidas pelo uso, devem ser substituidas por outras que
comprehendam o alienado, o invalido por doença ou idade e os im
becis, de modo a attender ás ponderações do illustrado Sr. Dr. Daria,

Quanto ao § 3', pensa que se lhe deve accrescentar « os cegos
de. nascença», porque, si todo o cégo vive na dependencia dos outros,
muito peíor é a condição do que nunca viu.

Quanto ao art. 6', acceita a emenda do Sr. conselheiro Andrade
Figueira, si elle a modificar, pospondo o § 3' ao 5', supprimindo-se o
,1,' e accrescentando-se ao 6' as palavras - não comprehendidas no
""ligo antecedente.

Quanto aos prodigos, acceita as considerações de S. Ex., mas
pede que, nas suas emendas supervenientes, não lhe esqueça isentar
da obrigação de prestar alimentos os parentes a quem tirar o direito
de pedir a interdicção do prodígo,

Ao art . 7' devem ser supprimidas as palavras - absohua O"

"e/ativa.
Sobre o art. 9' acceita a emenda do Sr. Alfredo Pinto - quanto

ao capitulo 2'.
Tambem acceita a reducção da matéria mesmo a um só artigo,

como propaz um illustrado preopínante, accrescentando-se o das na
turalizações.

Quanto ao capitulo 3", não vê motivo para a censura do Sr. con
selheiro Andrade Figueira, mas acceíta a substituição á palavra
- aggregado. (Art. 19) .

Sobre o art. 21 lembra o que já disse por escripto contra elle,
quer quanto ás pessoas jurídicas equiparadas ás nacíonaes, quer so
bretudo quanto á possibilidade dos governos ou nações estrangeiras
adquirirem bens immoveis no Brasil.

Na secção 2a do capitulo II é preciso declarar no art. 23 que só
o Governo Federal póde autorizar qualquer companhia ou sociedade
estrangeira a funccionar em qualquer ponto do território nacional.

No art. 2,1, é preciso distinguir melhor as pessoas juridicas, discrimi
nando as suas modalidades, de modo a comprchender tambem as ordens
religiosas, as misericordias e quasquer outras sem fim economico.
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l{oart. 42 pede a suppressão do § 1°, não só porque é contrario
á boa doutrina, como porque seria mais um incenti vo ao abuso das
acções de indemnização,

O orador fez muitas outras considerações, sobretudo em relação
ao livro 2°.

Reserva-separa mais tarde, si houver discussão especial sobre as
emendas, dizer succíntamente a respeito dellas a sua opinião. (Muito
bem.}

o Sr. Gabriel Ferreira-Sr. Presidente, correspondendo
ao honroso convite da illustrada Commissão do Codigo Civil, tenho
comparecido ás suas sessões e acompanhado attentamente o curso de
seus trabalhos mais 110 propósito e desejo de aprender ouvindo a lição
de tantos jurisconsultos notaveis, do que no intuito de apresentar ou
combater idéas, porque me parece que esta tarefa deve ser deixada
)lOS mais competentes.

O SR. ANnRADE FIGUEIRA - Para esclarecer o debate V. Ex. tem
muito senso juridico.

O SR. GABRIEL FERREIRA - Entretanto commetti a temeridade de
dar um aparte quando ha pouco falIava o illustrado Dr. Coelho Ro
drigues, que não levará a mal este tratamento em vez do de conse
lheiro...

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - O titulo está abolido.
O SR. COELHO RODRIGUES - Está abolido e é historia antiga.
OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Vamos pelo moderníssimo.
O SR. GABRIEL FERREIRA -.:.Sustentando a necessidade de se de

clarar no Codigo a incapacidade relativa dos prodigos, S. Ex. disse
que não havia razão alguma pela qual se devesse omittir essa inter
dicção, o que contestei, e foi para fundamentar minha opinião, assim
ligeiramente emittida, que ousei pedir a palavra.

Penso, com effeito, que a declaração de incapacidade civil por mo
tivo de prodigalidade é uma velharia que não deve prevalecer quando
se trata de systematizar as nossas leis civis. A razão primordial é que
o,novo codigo deve ser a expressão da vida moderna, um espalho em
que se reproduzam com feição nitida as necessidades e aspirações do
progresso social, ideal, a que o instituto em questão não corresponde
de modo algum.

O SR. ALFREDO PINTO - O Codigo mais moderno do mundo o ad
mittiu, o allemão, julgado por conselho de familia,

O SR. GABRIEL FERREIRA - Outros, porém, que nominalmente
não posso precisar, por que estou falIando de momento, o omittem.

O SR. ÀNDRAnE FIGUEIRA - Deve-se interdictar o avarento, que não
gasta; ao prodígo, não.

O SR. GABRiEL FERREIRA - Certamente. Seria mais razoavel.
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. Sr. Presidente, a principal inconveniencia de semelhante insti
tuto está em não se poder descobrir nem fixar um criterio do que seja
a prodigalidade, porque os gostos variam; o que uns acham inutil,
para outros é de absoluta necessidade.

Nada é mais relativo do que o gozo, e este entra como um dos
elementos do direito de propriedade, de que ninguem deve ser excluido
emquanto se move no circulo de sua liberdade individual.

Depois, a declaração da incapacidade civil por este fundamento
tem sido e ha de ser sempre, emquanto subsistir, um incentivo pode
roso para intuitos gananciosos de parentes que sonham com o au
gmento de sua fortuna á custa da liherdade alheia, e por conseguinte
uma fonte de inimizade e lutas que convem antes estancar do que
deixar aberta.

O SR. COELHO RODRIGUES - Restrinja-se esse numero de parentes.
O SR. GABI\lEL FERREIRA - Abundam exemplos de questões ori

'ginadas dahi, e ellas justificam perfeitamente a sabedoria do autor
do Projecto nesta parte.

Finalmente, considerando-se o assumpto sob um ponto de vista
mais largo, é incontestavel que a sociedade nada perde pelo facto de
dissipar alguém os seus haveres; pelo contrario, o seu interesse está
em que elles, que muitas vezes foram adquiridos á custa de iniqui
dades e espoliações odiosas, saiam das mãos avaras, em que se loca
lizaram e onde se conservam improductivamente, para preencher o
mister economico da circulação, sem o qual não ha progresso pos
sivel. (Apartes.)

Sr. Presidente, como razões justificativas de um aparte, julgo bas
tantes as qne ficam. expostas; mas estando com a palavra, V. Ex.
permittirá que me occupe tambem de uma das emendas apresentadas
ao Projecto pelo respeitável Sr. DI'. Andrade Figueira, á qnal se re
feriu o distincto orador qne me precedeu, sem todavia aprecíal-a pelo
lado, a meu ver, mais digno de nossa consideração.

Pretende S. Ex. que entre os relativamente incapazes sejam in
cluidos no Projocto os religiosos professes, o que me parece ina
dmissivel, porque, embora seja o Codigo uma lei importantissima,
nem por isso póde fazer excepção á regra geral que subordina todas
as leis aos princípios fundamentaes da Constituição.

O SR. ANDRADE FlaUEIRA - O religioso professo está lá. Vou
mostrar.

O SR. GABlUEL FERREIRA - Um desses principios é que nenhum
culto ou igreja terá relações de dependencia ou alliança com o Go
verno da União ou dos Estados, o que importa dizer que a Republica,
em toda ordem de relações reguladas pelo poder publico, abstrae com
pletamente da condição religiosa dos individuos, não se podendo por
conseguinte tomal-a como base para argumento ou restricções de
direitos.
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Declarar a incapacidade civil dos religiosos professes é reconhecer
a legitimidade de institutos pertencentes a um determinado culto, á
religião catholica, muito respeitavel, muito consoladora, muito santa,
mas que constitucionalmente não tem titulo algum de preferencia
sobre outras confissões religiosas.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O art. 70 da Constituição, § 4°, exclue
o frade, nega-lhe capacidade política. Vejamos o que dispõe em re
lação aos bens, vejamos o art. 72.

OSR. GABRIEL FERREIRA - Não procede o argumento deduzido do
art. 70 da Constituição, porque ahi se trata da capacidade politica, e
não da capacidade civil. E' claro que o religioso professo, tendo renun
ciado á plenitude de sua liberdade individual emquanto se conserva
voluntariamente submettido ao voto que fez, considera-se morto para O
mundo, e não deve ser admittido ao exercício de direitos políticos, que
suppõem ampla liberdade de acção.

A capacidade civil, porém, se resolve na faculdade de praticar
todos os actos que não são prohibidos por lei, e eu não vejo um só
desses actos que deva ser vedado ao religioso professo pela autoridade
civil competente, perante a qual elle se apresentar requercndo ou al
legando qualquer cousa.

Supponha-se, Sr. Presidente, que o religioso professo queira lazer
a legitimação de um filho, que queira comprar uma propriedade, que
só por escriptura publica possa ser adquirida,ou mesmo casar-se...

O SR. COELHO RODRIGUES - Está egresso do convento, mas, se a
mulher não sabe, é um caso de divorcio.

O SR. GABRIEL FERREIRA - ... em nome de que principio se lhe
pode tolher de realizar esses actos?

Si a conducta do religioso professo, que assim procede, é contra
dictoria com os canones da Igreja, ou repugnante á regra ou instituto
religioso a que pertence, o que se deve entender é que renunciou o
seu voto, cousa com que nada tem a autoridade civil, desde que todos
são iguaes perante a lei, e ninguem póde civilmente pactuar a re
nuncia de sua liberdade.

Em taes casos a Igreja, que é tambem um poder organizado, que o
puna, ou expulse de seu gremio, pois não foi, creio eu, para outro fim
que se inventou a excommunhão,

Com mais propriedade, Sr. Presidente, deviam ser incluídos entre
os relativamente incapazes os condemnados á pena de prisão cellular.
Com isto não quero dizer que se deva voltar ao regimen da morte
civil, o que seria absurdo, mas simplesmente reconhecer e regular
uma situação de facto que juridicamente se acha estabelecida.

Que o condemnado criminalmente conserve sua capacidade civil
para dispór dos bens que possue, para tratar e exercer certos direitos
de família, comprehende-se ; ha outros, porém, que não lhes podem
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ser attribuidos, o de casarem-se, por exemplo, porque as condições da
pena, que são o isolamento e a segregação, collidem com as do re
gimen matrimonial, das quaes a primeira-é a cohabitação.

O SR. ALFREDO PINTO - E se elle teve um filho antes de ser con
demnado, e quer legitimai-o?

O SR. GABRIEL FERREll\A- A hypothese que V. Ex. figura podia
justificar uma excepção na lei, mas a regra devia ser essa.

Sr. Presidente, não estou suggerindo uma novidade em noSSO di
reito. Oart. 55 do Codigo Penal já estabelece a interdicção do condern
nado á prisão cellular sobre alguns respeitos, e si bem me recordo o
direito de dois povos cultos, o inglez e o italiano, consagra essa
incapacidade.

Não formulo uma emenda neste sentido, porque, como já disse,
nunca tive a intenção de apresentar emendas, nem mesmo de discutir,
o que seria demasiada pretenção de minha parte.

O SR. PUEsmENTE - Formule a emenda. A Commissão até agra
dece muito a collaboração de V. Ex.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Collaboração muito vantajosa para
nós todos, porque S. Ex. tem mostrado nos seus trabalhos muito senso
jurídico e muita pratica.

O Sa. GABRIEL FERREIRA - Já que V. Ex. assim o determina, for
mularei a emenda, e não terei duvida em apresentar outras, termi
nando hoje por agradecer a benevolencia da Commissao. ( Muito bem;
muito bem.)

o Sr. Salvador Y.1uniz - Sr. Presidente, V. Ex. acaba
de me conceder a palavra e eu declaro que sou .victima de uma ver
dadeira cilada, que foi armada pelo nobre deputado Sr. Luiz Do-
mingues. .

V. Ex. , mais do que ninguem, póde attestar que não é uma pre
tsnção da minha parte, tomar tempo á Commissão porque me conhece
ha muitos annos, porque tive a honra de ser companheiro de casa de
V. Ex., quando na academia faziamos as nossas primeiras armas no
estudo do direito e aprendíamos as mesmas matenas, de que nos oc
cupamos presentemente,

O meu fim hoje é simplesmente procurar pór de accôrdo o dis
positivo do art. 226, § fi, do Codigo em discussão, com o dispositivo
do art. 9°.

Quando o art. 226 do Projecto de Codigo se occupou dos impe
dimentos ao casamento, determinou que não podiam contrahir casa
mento as mulheres menores de 14 annos, e os homens menores de. 16
annos, tendo aliás O autor do Projecto determinado: - as mulheres
menores de 15 annos e os homens menores de 18. Logo, as mulheres
de 14 annos, e os homens de 16 annosflcam aptos para contrahir
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casamento, ficando por este facto emancipados, sem a menor restricção
em sua capacidade civil.

Ora, me parece que os interesses provenientes das relações da fa
milia equivalem aos da sociedade, e, portanto, como permittir que
possam as mulheres se casar aos f 4 annos e os homens aos 16 annos
e não se permittir para os effeitos da vida civil a mesma idade?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.

O SR. SALVADOR MUNIZ - A questão não é de idade: prefiro
a determinada pelo projecto do Sr. DI'. Clovis Bevilaqua, que prohibe
casamento ás mulheres antes dos 15 annos e aos homens antes dos f8
annos.

Na minha emenda quero estabelecer justamente a idade reco
nhecida corno necessaria, e que foi estatuída no projecto do Sr. Clovis
Bevilaqua, comtanto que se estabeleça tambem a mesma idade para a
emancipação, por supprimento de idade, para todos os effeitos da
vida civil.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Sahe do patrio poder para o poder
marital.

O SR. SALVADOR MUNIZ - Mas, se adquirem patrio poder em con
sequencia do casamento, porque não permitte a capacidade para reger
a sua pessoa e bens?
,. AB legislações modernas affirmam a consequencia de uma emanci
pação completa pelo acto do casamento, porque repugua á razão que
possam ser confiados graves interesses de uma família a quem não se
reconhece com a capacidade precisa pam reger a sua pessoa e bens. O
Codigo Civil Allemão, no art. L303, só depois da maioridade, permitte
contrahir justas nupcias, permittindo tambem no art. 4° seja declarado
maior o menor de f8 annos completos, e determina que pela declaração
de maioridade o menor adquira a situação juridica do maior, ,

É sórnente para conciliar os dous dispositivos acima mencionados
que me animo a apresentar a emenda que vae apadrinhada pe'o Sr.
Luiz Domingues. (Muito bem.)

O Sr. A.ndrade FIgneira (') diz que vem oppor ligeiras
contradictas ás observações que o ilJustrado Sr. Coelho Rodrigues
adduziu sobre as emendas que teve a honra de submetter á consideração
da Commissão.

A primeira observação que S, Ex., em dívergencia com as emendas
em questão, fez, foi a de que o Projecto é defectivo, porque não trata
da distincção entre pessoas naturaes nacionaes e pessoas naturaes
estrangeiras.

O orador suppõe que isto é uma das bellezas do Projecto.

(*) Este díscurso não foi revisto pelo orador.
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Desde que, pela legislação actual, os direitos civis não dependem
da qualidade polítíca ; desde que esta é regulada pela lei política - e a
ConstituiçãO, tanto do antigo regimen como do regimen vigente, definiu
esta qualidade política - a legislação civil não tem outra cousa a fazer
sinão referir-se a essa disposição constitucional.

O direito civil nosso, desde o tempo de Portugal, é commum a na
cionaes e estrangeiros.

Nos antigos tempos havia algumas restricções quanto ao exercício
de certos direitos civis, que não eram permittidos aos estrangeiros ;
mas, essas restricções foram cahindo, e nos ultimos annos do hnperio
só havia uma que era a de não poder o estrangeiro ser editor, proprie
tario de folhas politicas,

No estado actual só vé uma restricção, que é privilegio da cabo
tagem reservado aos nacionaes.

Portanto, seria inutil que o Projecto se occupasse da distincção a
que o illustrado prcopinante se referiu.

S. Ex. accrescentou ainda que si isto podia acontecer com relação
ás pessoas naturaes, o mesmo não se poderia dar com relação ás
pessoas juridicas, porque, si a Constituição tornava extensivos aos
estrangeiros os mesmos direitos civis que garantia aos nacíonaes, não
tinha cogitado das pessoasjuridicas e, portanto, não se podiam extender
ás pessoas juridicas estrangeiras os mesmos direitos que se confere ás
pessoas juridicas nacionaes,

Não póde concordar com esta proposição do illustre preopinante.
Primeiro que tudo, as pessoas jurídicas não são creações de lei,

mas creações que a lei deixa á actividade individual, no exercicio de
seus direitos.

Desdeque a Constituição garante a estrangeiros, como a nacionaes,
a liberdade de seguir a profissão que quiserem, o direito de propri
edade, o direito de associação, o direito de reunir-se a outros, de pôr
em commum a sua propriedade para um fim commum, ella tem impli
citamente se referido á pessoa juridica.

Si se ligasse á doutrina do illustre preopinante todo o desenvol
vimento pratico, a consequencia seria que a vida commercíal do estran
geiro seria impossivel no Brasil; elles não poderiam fazer parte das
sociedades.

O SR. COELHO RODRIGUES dá um aparte.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - O illustre preopinante não quiz perder
occasião de accusar o antigo regimen.

A doutrina em que se fundou a resolução de 1860, já declarou 
está latente na nossa legislação e nos nossos costumes.

O individuo nascido no Brasil, de paes estrangeiros, sempre se
regeu pelo estatuto de seu pae. Como, porém, este menor nascido no
Brasil, de pae estrangeiro, era estrangeiro, pela Constituição poderia
haver duvida si O estatuto pessoal do pae, que era a lei dominadora
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nas relações da família, devia Ou não ceder á lei brasileira, visto que
se tratava de um nacional.

A Constituição não fez mais do que dizer que as cousas se conci
liavam perfeitamente, isto é, salvo a menoridade do individuo e a
mulher casada o estatuto pessoal fosse o do pae ou do marido. Não
houve nisto forçamento de princípios, nem cousa que se desviasse da
legislação. Esta norma é constante desde os tempos de Portugal.

Outro ponto em que S. Ex. tocou é o que se refere á critica que
oppoz á abolição do beneficio da restituição in uueqrum.

Havia combatido - continua O orador - esta abolição por quatro
razões que apresentou summariarnente.

Uma dellas é que o lagar não era próprio, pois não se tratava de
um beneficio resultante da incapacidade da pessoa.

A segunda era que, sendo o beneficioou privilegio jus sinqularis,
concedido pela lei, desde que ella não o consignasse, estava abolido.

A terceira é que esta disposição é mais de processo, de direito
adjectivo, do que de direito civil; e a quarta, finalmente, que não era
o legar próprio.

O illustrado preopinante veiu lembrar que era de direito civil c
não de processo.

É uma discussão interessante, à qual não dará desenvolvimento,
sinão nos pontos restrictos para sustentar a opinião que manifestou e
para escusar-se de ter aventurado uma opinião insustentavel.

Trata-se de direito positivo, perante o qual o beneficio de resti
tuição é um ramo de processo, contemplado na Ordenação do livro 3'.

Ora, si este é o nosso direito positivo, consolidado na Ordenação,
é muito natural que, quando o legislador constituinte fez a separação
entre o direito substantivo, que continuou a pertencer ao poder geral,
e o direito adjectivo, que passou aos Estados, tivesse em mente que o
beneficio de restituição fosse contemplado no mesmo direito adjectivo,
que passava aos Estados, e não no direito substantivo.

Quanto á parte pratica, bastava esta consideração; mas, dirá
agora ao nobre preopinante que, analysando as cousas racionalmente,
entende que a legislação portuguesa procedeu bem considerando esse
instituto como de processo e não como de direito substantivo.

Não ha sinão um processo racional para essa investigação, o qual
consiste em indagar a natureza intima das acções, que resultam dos
direitos consagrados na lei, e a natureza desse recurso extraordinário,
que o legislador julgou dever introduzir para proteger a incapacidade
dos menores e de outros, que não podem consentir, mas que carecem
ser representados por outros, como as pessoas miseraveis, o Estado, o
Município, etc.

Ora, collocada a questão neste terreno, que é racional, resulta
prima fatie que o beneficio em questão é de processo e não da su
bstancia do direito.

Depois de precisar o que seja aceso, segundo a theoria do direito
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romano, diz o orador que vai referir-se á natureza deste beneficio de
restituição.

Elle é inconciliavel com a theoria do direito civil.
O que é o beneficio de restituição?
É o remedio extraordinario pelo qual o legislador, attendendo a

que uma certa classe de pessoas não tinha capacidade para gerir seus
negocies, e que a sua vontade é exercida por terceiros, e a sua intelli
gencia é supprida, estabeleceu que os actos legalmente praticados pelos
representantes pudessem ser atacados, sempre que se verificasse lesão
aos interesses dessas pessoas privilegiadas.

E uma rescisão especial; está subordinada a tres condições: de
competir á pessoa, a quem se deva o privilegio, de não haver recurso
ordinario e de ter havido lesão notável aos seus interesses.

Pelos meios ordinarios, não podiam ser atacados os actos lesivos,
porque esses meios repellem a reclamação.

O SR. COELHO RODRIGUES - Não comprehendo como um privilegio
seja creação de lei de processo.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - É onde se verificam os maiores privi
legias.

OSR. COELHO HODRlGlJES - Então todos os privilegias são matéria
de processo?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. está se lembrando de que foi
lente e pensa que está arguindo um discipulo; pois está enganado.
(Riso. )

A lei do processo contém este privilegio; mas não se segue d'ahi
que todo o privilegio seja da lei do processo.

O orador diz que foi alumno também e que sabe responder ás
objecções. (Riso.)

OSR. COELHO RODRIGUES - É um mestre, cujas lições são muito
proveitosas. (Apoiados.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - A natureza do institu to está indicando
que elle não pôde pertencer sinão á lei, que trata, não das acções
resultantes dos direitos ou expressões corollarias do direito, mas sim
áquella parte do direito, que trata das acções como modus persequendi.

O honrado preopinante sabe perfeitamente que ha, no direito, esta
distincção: acção jus persequendi - a expressão do direito affirmado,
e acção modus persequendi, que é objecto da lei do processo.

Esta segunda parte o legislador constituinte de.xa aos Estados.
Assim sendo, si o CodigoCivil negasse este beneficio da restituição,

os Estados teriam o direito de restabelecel-o nos seus respectivos co
digos de processo.

Apezar de ser inimigo dos privilegios, acha que o de que ora se
trata é sagrado, porque é um privilegio em favor dos incapazes e dos
miseraveis.
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UMA VOZ - Uma das privilegiadas é a Fazenda Nacional.
O SR. A"NDRADE FIGUEIRA - Diz qne é essa justamente a mais

miseravel de todas. (Riso.)
Apontará um caso muito singular, que se deu, não ha muitos

annos, e em que este privilegio poderia aproveitar muito á Fazenda
Nacional. .

A chácara do Cajú foi vendida pala Fazenda Nacional aPum par
ticular pelo preço de '120: 000$ e o comprador, na mesma' occasião,
vendeu essa mesma propriedade por 2.000: 000$000 !

Eis ahi uma lesão notavel ; era o caso em que o heneficio poderia
ser invocado.

O SR, COELHO RODRIGUES - Ahi não precisava do beneficio de
restituição. (Ha outros apartes.}

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O nobre prcopinante procurou, Jlara
sustentar sua doutrina, apoiar-se em autoridades; mas lembrará a
S. Ex., primeiro, que todas as varias autoridades que citou, inclusive
o direito romano, não faziam qualificação rigorosa do instituto, como
de direito substantivo e de lei de processo; tratavam deste instituto do
beneficio de restituição como Instituição de direito, sem entrar no
rigor da qualificação, como deve ser o nosso ponto de vista. ,.. ",

Pensa que disse o bastante para justificar a sua asserção de que a
disposição é mais da lei do processo.

O que, porém, subsiste como principal, o illustre preopinante não
refutou.

S. Ex., não refutou alguns outros fundamentos, e principalmente
o ultimo, pelo qual não póde o orador abolir este beneficio sem co
nhecer qual a disposição que tem de supprir a incapacidade dos
menores.

Sómente deante de disposição neste sentido é que poderá sup
primir, si com effcito os in teresses daquelles ficarem resguardados.

Então, não duvidará em concordar com essa disposição; mas, si
.a que se crear neste sentido não lhe parecer protectora , não concordará.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - V. Ex. poderá remediar com uma
emenda.

O SR, ANDRADE FIGUEIRA - Agora, não; lá para o fim fará isso.
Uma vez que S. Ex. incluiu no artigo que a incapacidade seria sup..
prida, deveria conservar nesta parte o beneficio de restituição, e não
aholil-o desde já. S. Ex. serviu-se mal da phrase , porque isto é meio
de su.rprh' a incapacidade dos tutores e dos representantes. Aqui está
deslocado.

Comprehendo o enpenho do nobre autor do Projecto: viu um
privilegio, indignou-se e o aboliu; mas não é assim.

Graça para esse privilegio que é a favor dos menores e dos
incapazes !
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Pela maneira por que está no Projecto disposto sobre a repre
sentação dos incapazes, não concorda com a abolição desse instituto.

A familia brasileira, que foi tão protegida pela antiga legislação
portugueza, muito previdente a seu respeito, nos ultimos tempos já
mesmo da Mcnarchia, e principalmente agora, depois da proclamação
ela Republica, está completamente sacrificada.

Todos os institutos que a nossa antiga legislação procurou esta
belecer em favor dos incapazes, menores, interdictos, loucos, pródigos
e mulheres casadas, estão completamente perturbados. Essa protecção
elesappareceu.

Costuma pensar sobre estes assumptos e tem procurado o meio
ele obviar a esses inconvenientes; mas acha a questão muito ardua ,

A mulher casada era protegida pela nossa lei, tinha os seus
interesses acautelados, tinha o contracto anti-nupcial para evitar a
má administração do marido, em caso de incapacidade desse. Havia a
hypotheca legal dos bens do marido, que era responsavol pela
administração.

Veiu a lei de 1864, regulando o regimen hypothecario e respeitou
esse privilegio, respeitou a responsabilidade dos bens do marido e a
hypotheca, não sómente tacita, como também geral, comprehensiva
ató dos bens que o marido viesse a adquirir no futuro.

Posteriormente veiu a lei de 1883 e determinou que essa hy
potheca não podia ser geral, mas sómente limitada aos bens que o
marido tivesse na occasião de ser contrahido o compromisso, e nem
mesmo tácita, porque devia ser inscripta.

Já foi um passo, si bem que um passo que se podia dar, e
marcou o prazo de um anno para essa formalidade.

Veiu a lei da Republica, e foi mais formal, e determinou que
essa hypotheca não podia ser tacita , nem geral, devia ser especializada,
convertida em uma hypotheca convencional, só assim valeria contra
terceiro, e para a especialização de todas essas hypothecas marcou o
prazo de um anno, de modo que hoje raras são as hypothecas de
mulheres casadas, pelos seus dotes, que possam vingar, em vista dessa
legislação. Especializadas foram muito raras e as que não o foram
deixaram de subsistir e a mulher casada ficou com a sua hypotheca
legal prejudicada.

Quanto aos menores, a mesma argumentação poderia estabelecer.
A garantia era a mesma, o processo de eliminação foi o mesmo até
chegar ao mesmo resultado. Os interesses dos menores não são hoje
garantidos, nem os bens dos tutores são onerados de hypotheca geral.
E si o tutor não tiver immovel, prescinde-se da hypotheca especializada,
de maneira que ha tutelas que não teem garantia nem geral nem
tácita.

Isto é sacrificar completamente os interesses da familia brasileira
e tudo isto em nome de que? Em nome do desenvolvimento do credito
real.

C. C.- ver. lI!
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oque tem notado e certamente terá notado a illustrada Commissão,
a quem se dirige, é que, depois que se começou a falIar de credito real,
a procurar desenvolvel-o, elIe como que desappareceu por encanto
deste paiz! (Riso.)

Hoje, apesar de toda esta legislação, que sacrifica os interesses da
familia ao credito real, o que se vê mais sacrificado é o credito.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O Projecto mantém provisóriameute
essas hypothecas geraes.

O SR. ANDRADE FIGUEIl\A - Isto tambem o faz a legislação actual ;
mas é insufficiente.

Esta consideração suggere ao orador uma outra igualmente de
peso que não se applica a um ou outro artigo, mas a todos os artigos do
projecto do codigo.

Quanto a estas instituições mantidas pela legislação antiga, é
profundamente conservador e não sem motivo.

É preciso manter a legislação que entrou nos costumes do povo
porque - esta é a pura verdade - quasi ningnem lê as disposiçõesde
uma lei e o codigo, que se trata de fazer, não será lido por quasi
ninguem.

Primeiro que tudo, 80 0
/ 0 da população são de analphabetos; dos

20 % restantes, que sabem ler, apenas nma parte mínima o poderá ler
e, desta parte, tireis a metade dos que não entendem e ficará uma
quota minima, insignificante. (Riso.) .
. Ora, já estabelecestes, no titulo preliminar, que a lei é obrigatoria;
ninguém pôde aUegar a sua ignorancia e isto, para vós, que tendes
consciencia de que 80 o da população não leem, porque não sabem,
de que dos 20 o restantes, uma parte minima lerá este codigo e de
que, desta parte minima, uma quota insignificantissima comprehenderá
o que leu, esta presumpção não póde deixar de ser uma irrisão, uma
iniquidade !

Desde que se dispõe que a ignorancía da lei não aproveita a
nínguem, é preciso suppôr que a lei é conhecida.

E como é que se faz isto? Conservando o direito antigo, a legis-
lação antiga, que é boa. .

Não ha tabaréo algum no interior que não saiba que sómente
póde dispor da terça de seus bens, si te~ ~erdeiros. ~10cessario's ; por
que as outras duas terças partes estão sujeitas á legitima delles,

Ninguem leu isto, mas entrou nos costumes.
Só assim se legitima este preceito de que a ignorancia da lei não

aproveita a ninguem.
.. Si o legislador a cada passo vem fazer uma lei, reformal-a, o povo

não a conhecerá, ficará ás tontas.
Tomou a liberdade de adduzir estas considerações com relação ao

beneficio da restituição in integrum.
Este instituto, bom ou mão, contrario ou não a ratio [uris, entrou
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nos costumes do povo e não ha menor, incapaz, municipalidade,
Estado, administração que não conte com eUe para, no caso de descuido
ou lesão feita por funccionarios, tutores ou representantes de menores,
obviar a lesão que o representado tenha tido. Para que abolíl-o
quando entrou nos costumes?

Querem abolir porque é velho? .Si é velho, razãode mais para ser
respeitado. Si devemos abolir o que é velho, teremos de abolir tudo
que houver de mais importante na nossa legislação, vindo dos romanos,
acceíto e praticado por Portugal.

Um outro ponto, sobre o qual não póde deixar de dizer alguma
causa, é sobre o religioso professo.

Tem-se estranhado que o orador apresentasse emenda augmen
tando o numero dos incapazes com mais esta classe, mas esses reli
giosos existem no Brasil, e, em maior ou menor porção, são pessoas
naturaes, são cidadãos brasileiros. Alguns estrangeiros toem-se incor
porado nas nossas ordens, com vistas muito louvaveis de renoval-as,
injeotando-lhes sangue novo, de reorganizal-as, aproveitando emfim os
elementos actuaes de que os conventos estão de posse. Estes estran
geiros teem-se naturalizado, porque os bispos, a quem Sua Santidade,
o Papa, entregou o governo dos conventos, teem exigido a naturali
zação de todo estrangeiro que aos mesmos conventos veem se incor
porar. Sendo assim, é uma classe de individuos que existe e cuja
capacidade deve ser regulada.

Lembrará que eUes eram incapazes, que não ha nada de novo,
porque a Constituição política da Republica já os achou nestas con
dições e respeitou. Diz a Constituição, formalmente, que esses cidadãos
brasileiros não podem exercer osseus direitos politicosporque são reli
giosos de ordens, seitas ou regras, que lhes tiram a liberdade indivi
dual e, portanto, não toem capacidade juridica.

Isto que a Constituiçãodiz quanto á incapacidade politica do reli
gioso professo, é preciso que o Codigo diga quanto á capacidade civil;
porque, não exercendo elle o direito político mais elementar, isto é,
o de votar, visto que pertence a um instituto que não pertence ao
governo da Republica, mas que este achou no paiz ; por isto mesmo, o
Codigo ha de reconhecer que elle não tem capacidade civil, porque o
fundamento é o mesmo.

O SR. AZEVEDO MARQUES - Permitte-me uma pergunta? Qual a
vantagem, resultante para a sociedade brasileira, da incapacidade
civil dos professas?

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Pensa que isto importa em perguntar
se lucra em ter os conventos ou não.

O SR. AZEVEDO MARQUES - O Codigo Civil não impõe regras sem
utilidade.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Pensa que elle ha de dizer si os
religiosos professas teem ou não teem capacidade. Affirma que elles
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não teem, porque si acceitaram a ordem ou estatuto a que obedecem,
isto, que lhes tira a liberdade, lhes tira toda a representação. A lei
política respeitou isso e é preciso que se marche de accordo com eSlla
lei. Si a Constituição respeita a crença a que elles obedecem e acha
que não podem ter capacidade politica, na lei civil deve-se instituir
o mesmo exame.

(Ha um aparte.)
Si não teem liberdade politica, como dar-lhes direitos civis? Qual

é o fundamento dos direitos civis sinão a liberdade? O que diz o art.
72 da Constituição?

Si a Constituição nega liberdade individual ao frade, nega-lhe os
direitos civis; nem póde deixar de ser assim. Pelo art. 70, § 1', nu
mero 4, o frade não póde ser eleitor porque pertence a uma sociedade
que importa renuncia da liberdade individual. Pelo art. 72, não tem
direitos civis, porque os direitos civis que esse artigo menciona teem
por base a liberdade e quem não tem liberdade não póde possuir esses
direitos.

UMA voz - A Constituição não nega essa liberdade.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Ahi está en toutes leures ; nega o voto
porque não ha liberdade individual.

Os direitos civis teem por base a liberdade que a Constituição
reconhece que elles não possuem. O religioso professo não é cidadão
activo, isto é, não tem liberdade nem aquelles direitos que a Con
stituição' menciona. (Apa"tes.)

Portanto, o frade não está sujeito á seguinte disposição da
Constituição :

Art. 28 - "Por motivo de crença ou funcção religiosa, nenhum
cidadão poderá ser privado nos seus direitos civis e políticos. »

O SR. AZEVEDO MARQUES - Isso corrobora o meu argumento.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - A emenda do orador respeita os
direitos que o frade possa ter, mas o silencio do projecto sacrifica
esses direitos completamente.

O SR. COELHO RODRlGUES - Quem é o tutor do frade?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' oguardião, (riso) depois é o
bispo, depois é o Papa.

Viu ha poucos dias discutir-se com grande calor, na commisaão,
a questão do soberano estrangeiro, como qualquer particular, poder
possuir ou não bens no Brasil.

Entretanto, ha um soberano ( é verdade que não é estrangeiro)
que é, no Brasil, talvez o maior proprietário, porque tem a suprema
direccçao de todos os bens ecclesiasticos. E' Sua Santidade, o Papa
Leão XIII.
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Disse mais o Sr. Dr. Coelho Rodrigues que, além da distincção
enU'e nacionaes e estrangeiros, era preciso fazer uma restricção quanto
ás leis de amortização, a qual S. Ex. não via no Projecto,

E', diz o orador, outra vantagem do Projecto; mas já viu que o
silencio ahi tem um sentido muito diflerente daquelle que a principio
apprehendera.

A objecção do illustrado preopinante é pura e simplesmente
contraria á Constituição.

Quando se proclamou a Hepublica, o Governo Provisório baixou
um decreto, acabando com o padroado, separando a Igreja do Estado,
mas resalvando, no art. 3° ou 4°, as leis de mão morta, isto é, o regimem
a que estavam submettidos os bens ecclesiasticos, quanto ás leis de
mão morta.

Reunido o Congresso Constituinte, o Governo apresentou um
projecto, consignando artigo a semelhante respeito, em que vinha
igual reserva e até prohibindo a entrada de todo e qualquer frade,
mesmo dos jesuitas!

(j Congresso achou-se deante de duas idéas puramente differentes
do regímen passado, regímen que estabelecia a união da Igreja com
o Estado que fazia á Igreja certas concessões, mas submettia a nomeação
do seu pessoal a certas restricções, como eram: apresentação dos bispos
pelo Chefe do Poder Executivo ao Papa, a quem cabia professar; a no
meação do clero inferior, pela apresentação dos bispos ao Chefe do Poder
Executivo, que Iazia os provimentos nos beneficios ecclesiasticos.

Quanto MS bens, dominava a legislação antiga a qual, no in
tuito de evitar qne os bens de raiz se accumulassem nos conventos,
nessas corporações de mão morta, assim chamadas, tinha submettido
a acquisição e conservação a certas regras, como fosse a necessidade
de coavertel-os em apólices, etc.

Era uma legislação consequente que pravaleceu em Portugal e
no Brasil.

Veio o Governo Provisório e, querendo alterar a base, quiz con
servar o effeíto. Veio depois o Congresso C teve o bom senso de,
regeitando o regimen decahído, collocar as relações da Igreja e do
Estado no pé em que ellas deviam manter-se.

Não tinha, pois, antro passo a dar e a consequencia era regeitar a
proposta na parte em que vedava a entrada dos jesuítas e mandava
que se mantivesse a lei referida.

Foi esta ídéa mantida na Constituição, que é completamente
tolerante para com os que se associarem para exercer suas crenças e
adquirir bens, comtanto qne se rejam pelo direito commum .

O SR. COELHO RODRIGUES - Omeu projecto submettia ao regimen
commum todas as corporações.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA _ Pede licença para dizer que S. Ex.
tem argumentado confundindo dnas idéas muito distlnctas.
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o que S. Ex. pretende já existia. desde 1831 - os bens que
qualquer corporação possua no Brasil não podem ser inalienaveis, por
effeito de um estatuto real, porque essa lei, que extinguiu os mor
gados e outras propriedades vinculadas, determinou, muito posi
tivamente, que esses 'institutos ficavam abolidos e prohibiu dahi em
deante todos os vínculos perpetuos.

Não só por effeito d'essa lei como por effeito de pratica anterior
do fõro, só se respeitava os fidei commissos, nas substituições testa-
montarias até o segundo gráo. .

Isso comprehende ; mas não quer dizer que os bens dos conventos
não fiquem sujeitos á legislação pessoal de seus proprietarios, legis
lação que pôde vedar que elles vendam.

E' por ahi que se dá essa difflculdade da legislação dos conventos.
Os seus bens não são inalienaveis por sua natureza, mas não podem
ser vendidos porque seus titulares não teem a faculdade de
vender.

O SR. COELHO RODRIGUES - Mas teem a de adquirir e ahí está o
perigo da mão morta.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' uma vantagem, elles exploram
essa propriedade em beneficio das almas; não a exploram como o
proprietário civil que é obrigado a tirar da cousa todos os proveitos;
o convento possue a seu modo, para exercer a caridade.

S. Ex. confunde cousas muito distinctas : como estatuto real, os
bens não são inalienaveis; como estatuto pessoal, os frades não
podem díspór .

Dahi vem a accumulação de propriedade. Mas o que é meia duzia
de conventos, com algumas geiras de terra, em um territorio como o
brasileiro quando essas terras são aproveitadas a bem dos que preci
sam? As fazendas dos frades estão quasi todas occupadas por aggre
gados, que nada pagam, que são pequenos lavradores.

No tempo dos escravos, é sabido como eram tratados: viviam
como livres e foram os conventos os primeiros a libertarem os seus
escravos.

O SR. COELHO RODRIGUES - Não accuso aos idos, tenho medo do
futuro.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. tem medo de que?
O orador queria ver este paiz coberto de conventos.
E' preciso acabar com essas idéas erroneas,
E' preciso que se saiba que o maior proprietario, talvez, no Brasil,

é Sua Santidade, o Papa Leão XIII. (Muito bem).
o Sr. Clovis Bevilaqua - Peço a palavra.

o Sr. Presidente - Fica adiada a discussão, por estar
dada a hora.
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A ordem do dia para a reunião de quarta-feira, 16, é a mesma
da reunião de hoje: Parte Geral, arts. 1° a 96, com parecer do Sr.
Azevedo Marques e emendas apresentadas.

Termina a reunião ás 6 horas da tarde.

12" reunião em 16 de outubro de 1901

( PRESIDENCIA DO SR. SEABRA)

Começa a reunião ás 3 horas da tarde, presentes os Srs. Seabra,
F. Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domíngues, Frederico
Borges, Tavares de Lyra, Camillo de Ilollanda, Teixeira de Sá, Sylvio
Bomero, José Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Alfredo Pinto,
Azevedo Marques, Alencar Guimarães, Rivadavia Corrêa, Herme
negildo de Moraes e Benedicto Souza ( 19 ).

Faltam os Srs, Anizio de Abreu e Araujo Góes ( 2 ) .
Dos convidados pela Commíssão, comparecem os Srs. Clovis

Bevilaqua, Andrade Figueira, M. F. Correia, Carlos Perdigão, Salvador
Moniz, Bandeira de Mello, Solidonio Leite, Fabio Leal, Gabriel Ferreira
e Coelho Rodrigues.

E' lida e, som debate, approvada a acta da reunião anterior.

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão dos arts. 1 a 96 da Parte Geral do
Projecto, com o parecer do Sr. Azevedo Marques e emendas apre
sentadas.

o Sr. Presidente - Vou dar a palavra ao Sr. deputado
Julio Santo-s, a quem o Sr. Dr. Clovis Bevílaqua cedeu-a, preferindo
falar por ultimo, para responder a todos os oradores de uma só vez.

Vem á Mesa, é lida, apoiada e entra em discussão, com o parecer,
a seguinte

EMENDA

Observações sobre alguns artigos do Projecto

Art. 27

Não estando sufficientemente claro neste artigo si a au toridade
competente para decretar a dissolução da sociedade nos casos ahi in
dicados pôde exercer essa faculdade ex-officio, ou só a requerimento
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~e algum soci?, nem ta.mbem si a co~diçãO do compromeuimctuo do
mteresse pubhco pela direcção da sociedade, expressa pelas palavras
finaes do artigo, domina as duas hypotheses, proponho a substituição
dellé pelo seguinte:

Art. 27. Nos casos dos ns. 2,3 e 6 do artigo antecedente,
a dissolução da sociedade pode se" decretada ex-offieio pela
autoridade competente, quando a direcção della compro
me~ter ° interesse publico, ou a requerimento de algum dos
SOC'lOs.

Art. 49. Paragrapho unico

Penso que, entre as causas justificativas de excepções á regra de
que o domicilio da mulher casada é o do marido, se deve incluir a
separação de facto, quando se estabelecer litigio entre os dous, e por
isso proponho a substituição do paragrapho uníco desse artigo pelo
seguinte:

Paragrapho unico. A mulher casada tem por domicilio
o do marido, salvo nos seguintes casos:

1°, quando estive,' separada [udicialmente ;
2°, quando, estando separada de facto, tive,' de accio

nar o marido ou ser accionada por elle;
3°, quando lhe competi?' a administração do casal.

Art. 85 § 1°

Convindoafastar do Codigo todas as palavras ou phrases pouco
accessiveis á comprehensão popular, lembro a substituição das pa
lavras - LINHA DE RESPEITO - empregadas neste artigo como elemento
de definição dos mares territoriaes, por outras que traduzam o mesmo
pensamento, porém mais ao alcance da gente inculta.

Sala das sessões, 16 de outubro de 1901. - Gabriel Luiz Fer
reiro. - F. Tolentino.

O ;;';r. Julio Santos diz que, durante o prazo regimental,
teve occasião de offerecer algumas emendas á parte geral do presente
Projecto, ora em discussão; e, como não tenham as mesmas sido con
sideradas por nenhum dos ilIustres juristas que teem discutido o Pro
[ecto, vem defendel-as afim de que não fiquem para ahi como umas
abandonadas ou como si as tivesse repudiado.

Honrando, comolhe cumpre, a competencia do íllustre autor do
Projecto e reconhecendo perfeitamente acceitavel e de fácil defesa o
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plano adoptado, limita, se a offerecer emendas, o que é sempre facil
áquelles que são meros officiaes de obra feita,

Acha preferivel emendar, mesmo emendar muito, a apresentar
qualquer substitutivo, cujo primeiro inconveniente é tirar a unidade e
a coordenação de pensamento li de linguagem do Projecto, que deve
ser um todo harmoníco e não uma manta de retalhos,

Quan to á sua primeira emenda, diz que se vê que nenhuma das
tres classes de individuos incapazes foi considerada no Projecto, que
parece, pelo menos em relação aos prodigos e aos alcoólicos, não
admittíl-os corno taes.

Pensa de modo contrario, e felizmente não poderá ser acoimado
de original, pois a idéa não é sua e antes pertence ao mais novo, ao
mais notavel dos codigos modernos - ao Codigo Civil Allemão,

Primeiro provará que esses individuas não podem ser classificados
entre os loucos, de que differem ; em seguida provará que devem ser
considerados incapazes, '

DaIJoz - Supplemento ao repertorio - Verbus-huerdiction s-:

trata, sob o titulo - Droit compare - de estudar la maniêre dont les
p;intipales legislations étrangêr'es proteqent les ALIENÉS, les FAIBLES

n ESPRI'f et les PRODl(WES.

No juizo do íllustrado encyelopedísta são, pois, distinctas essas
tres classes de incapazes,

Effectivamente, assim lambem foi a matéria considerada no Co
digo Allemão, que dispõe, no art. 6' :

« Pode-se ínterdizer :

1', aquelle que, em consequencia de uma molestia mental ou de
sua fraqueza iruellectual, não póde cuidar de seus negócios. »

Na Hungria, a tutela e a curatela foram organizadas por uma lei
de 1877, segundo a qual podem ser postos em tutela:

1o os individuas atacados por uma molestia mental e os surdos
mudos. que se não podem lambem entender por signaes;

2', os individuas fracos de espiruo e os surdos-mudos, sabendo
exprimir-se por signaes, si são incapazes de adquirir;

3', os pródigos ;
I.', os ausentes e os condernnados, quando não teem procuradores.

Ahi se voem ainda considerados os [racos de espiriio, bem que
simplesmente assistidos.

Ha na Hungria uma disposição especial e original que permitte
prolongar-se a menoridade em certos casos além da idade maior, que
é de 24 annos, quando uma pessoa, collocada sob o patrio poder ou em
tutela, se acha, em consequencia de enfermidade physica ou íntellectual,
na impossibilidade de prover ás suas necessidades e de cuidar de seus
negocies de modo satisfactorío e também « quando na menoridade
commettem faltas graves ou teem tido procedimento irregular. »
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Era para desejar que tal instituto fosse adoptado no Brasil para a
protecção do pobre de espírito e de outros.como os cegos-surdos, para
os quaes seria vexatório o processo da interdicção. Seria isto preferivel
a fazer intervir um processo de interdicção.

Volta ao ponto capital, que é provar a necessidade de um dispo
sitivo que proteja os fracos de espirito.

Sob o titulo - Da inhabilitação - diz o Codigo Italiano:

"Art. 329. O fraco de espirao cujo estado não é bastante grave
para dar logar i interdicção e o prodigo poderão' ser declarados pelo
tribunal incapazes de estar em juizo, fazer transacções, etc., ou pra
ticar actos que excedam os de simples administração, sem assistencia
de curador indicado pelo conselho de familia ou de tutela. »

É igual a doutrina do Codigo Civil Francez, Não ha representação,
mas assistencía, o que talvez baste.

A Ord. do L. 4', T. 107, [á considerava o fraco de espirito; alli se
diz: « Porque a nós pertence provar que ninguem use mal do que tem,
quando suppríu a fraqueza do entender das mulheres viuvas que, depois
da morte de seus maridos, desbaratam o que teem e ficam pobres e
necessitadas, etc. »

O mesmo modo de dizer é empregado na citada Ord. L. 4', t. 61,
a proposito do S. Consulto Velleiano.

Vê-se, pois, que as expressões - fraco de entendimento nunca
siguificaram um estado qualquer de alienação, mas apenas uma maior
ou menor aptidão para ser suggestionado.

É, pois, fora de duvida que o Codigo deve proteger estes desclas
sificados por qualquer modo que seja.

Em todo o caso tem assim justificado, com opiniões autorizadas,
a emenda, pelo menos nessa parte.

O que acaba de allegar em relação aos fracos de espirito póde por
igual modo ser allegado em relação aos alcoólicos.

O alcoolico, que é aquelle que se embriaga habitualmente, ou o
, que vive em quasi permanente estado de embriaguez, não póde dirigir

seus negocies.
O Codigo Allemão o colloca entre os incapazes, sob n. 3 do art. 6,

sujeito i interdicção: n. 3 - « Aquelle que por sua embriaguez não
está em estado de occupar-se de seus interesses ou colloca-se e a sua
família em perigo de indigencia ou expõe a segurança de outrem. »

Ninguem ignora de quantas desordens é causa primeira o ai
coolico. Em regra, sem excepção, o embriagado sacrifica o que tem,
maltrata a mulher e os filhos, constitue mio exemplo e perverte os
costumes. Muito mais prejudicial é á sociedade do que o imbecil e o
prodigo, pois tem os defeitos deste e a quasi irresponsabilidade da
quelle.

O art. 42 do Codigo Penal Brasileiro, reconhecendo que a em
briaguez diminue 'a capacidade e por isso a responsabilidade do delin-
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quente, dá como uma attenuante do crime, § 10 - Ter o delinquente
commettido o crime em estado de embriaguez completa.

Raoul de la Grasserie - na sua Introducção á traducção e anno
tação ao Codigo Civil Allemão - diz, relativamente á interdicção dos
alcoólicos :

« Enfin, ce qui est tres remarquable et constitue une heureuse in
novation du second project, on peut interdire pour ivresse habituelle ;
c'est peut-être un des moyens les plus topiques de réprimer l'al
coolisme. »

Tendo a seu lado juristas tão profundos como são os autores do
novíssimo Codigo Allemão e a opinião do profundo commentador,
Grasserie está, ipso facto, dispensado de outras considerações, quer
praticas, quer de doutrina, que poderia fazer.

Relativamente á incapacidade dos prodigos, ainda é mais facil a
justificativa de sua emenda.

A prodigalidade soffre interdicçãc no Codigo Allemão ; o Codigo
Francez C O Italiano concedem a assistencia de curador ao predigo,
como ao fraco de espírito. Os Codigos Suissos acceitam, ora a doutrina
do Codigo Allemão, ora a dos Codigos Italiano e Francez.

Dezoito cantões consignam a incapacidade absoluta dos pródigos.
Os cantões de Friburgo, Valais e de Vaud consideram-no, ora

passivel de uma incapacidade geral, ora de uma incapacidade relativa
sómente a certos actos.

O cantão de Geneve segue a doutrina franceza e apenas sujeita
o predigo a um conselho judiciario.

A Áustria, a Ilespanha e a Hungria admittem que possam os
prodigos soffrer a interdicção. .

Opinaria por um conselho judiciário, considerando em regra a
incapacidade, nos tres casos da emenda, como relativa e só por ex,
cepção a consideraria geral em casos mais graves.

Não lhe pareceram procedentes as razões pelas quaes o nobre
autor do Projecto se justificou de haver excluído o prodigo da lista
dos incapazes.

As razões foram :
1', pelo respeito á propriedade.
Esta razão serviria para, em absoluto, excluir a in terdicção de

todos os inca pazes;
2', porque não ha interesse publico a auender,
Não é exacta a allegação ; O prodigo anima a especulação crimi

nosa dos que o conhecem, surprehende e prejudica os que de boa fé
negociam com elle, prejudica a paz e a tranquillidade da família, que
é a base fundamental de toda sociedade, sendo certo, como cabal
mente o demonstrou Duvergier, que o Estado tem o dever de pro
teger o predigo, victima de uma aberração da intelligencia e da fra
queza da vontade.
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a 3' motivo é a tendencia da sociedade a libertar o cidadãodo
jugo social; tal motivo não procede, porque é contrabalançado pelo
dever de velar pela felicidade e pela tranquillidade de todos os seus
concidadãos.

a4' motivo é não se poder prefixar o maximo das despezasdeum
homem; também não procede, porque não se quer impedir que gaste
sem moderação, mas que gaste muito e desordenadamente ou sem
causa.

Aproveitará o ensejo para de passagem considerar algumas
theses que tem ouvido a propósito do art. 8°.

aSr. conselheiro Andrade Figueira observou que a matéria deste
artigo é estranha á Parte Geral, entre outras razões, porque - pri
meiro, é matéria processual, e, como tal, pertence aos Estados legis
larem a respeito; segundo, porque, mesmo que não estivesse expressa
no Projecto, se entenderia supprimido o instituto da restituição in
inteqrura. .

Pedirá licença para considerar o assumpto, pois que é sobera
nissimaa materia relativa á competencia do Congresso sobre assumpto
de processo.

A questão tem seu assento nos arts. 34, n. 33; 35, § to; 65,
§ 2'; 66, § t -.

adireito sobre que cumpre legislar consiste, na phrase de Ulpia
no, L t'. T. 3, fls. - Totum autem. jus consistit aut in adquirendo,
aut in conservando, aut in minuendo,

Todas as vezes, pois, que se tratar de determinar o direito, quer
sob o ponto de vista da sua instituição, quer sob o de sua convenção
ou de sua perda, haverá competencia do Congresso.

Fallando sobre a forma da prova, já o disse com muito acerto
Sr. conselheiro Coelho Rodrigues:

«Posto que a fórrna da prova seja em regra matéria principal,
sempre que essa fórma fór da substancia do acto e necessária para
sua validade, entrará ipso facto no direito substantivo. »

Ninguem ignora o quanto por vezes a fórma prima sobre a sub
stancia e é isso mesmo muito commum na estatuaria, na pintura e em
todas as artes.

No direito, é evidentemente inseparavel a fórrna nas leis sobre
penhor, hypotheca e todos os direitos reaes, nas do casamento civil,
da demarcação de terras, do concurso de credores, das sociedades
anonymas, dos testamentos, da transmissão do propriedades.

No direito commercial, dá-se o mesmo com a lei das fallencías, o
• direito cambial, o direito maritimo, as sociedades, etc.

No direito criminal, com o jury, a fiança e o habeas-corpus.
Pelo exame dos artigos constitucionaes citados, o direito de le

gislar sobre processo não é dos Estados exclusivamente, mas compete
á União, toda a vez que póde affcctar o direito substantivo ou ma
terial.
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oart. 33, § 1, da Constituição, impondo ao Congresso Nacional a
obrigação de velar pela guarda das leis, ipso facto, lhe defere o direito
de garantias pelo processo, isto é, pela fórma, a lei e o direito.

O art. 65, § 1', dando aos Estados toda e qualquer competencia
que não seja dada á União de um modo implícito ou explicito, ipso
facto reserva para esta todos os poderes implicitos.

Assim, pois, não tem razão o Sr. conselheiro Andrade Figueira
quando diz que a matéria do art. 8' do Projecto, sendo de processo,
não pócle subsistir no Projecto.

A matéria da restituição in integrum é, porém, mataria sub
stantiva tambem, porque importa na creação de um direito e a sua
manutenção ou retirada do corpo do direito deve ser expressa, por
quanto a legislação anterior ao codigo não pode ser toda revogada,
pois seria isso deixar o codigo em um deserto.

Feitas estas considerações, continuará na justificação das emendas
que apresentou, fazendo observações sobre substituições, additamentos
e suppressões de artigos diversos, relativos á Parte Geral em discussão.

Termina pedindo desculpas por haver tomado tanto tempo aos
trabalhos da commissão. (Muito bem.)

O Sr. Clovis Bevilaqua - Sr. Presidente, entrarei em
mataria sem preambulos, começando, como é natural, pela emenda
substitutiva do Exm. Sr. conselheiro Andrade Figueira, por ser a
apresentada em primeiro logar,

Esta emenda propõe alterações na enumeração, na inscripção e
na ordem das matérias do Projecto, a meu ver sem alcance, sem
utilidade immediata, e, algumas vezes até, pelo contrario, com des
vantagem para a clareza do assumpto. Havia o Projecto dividido a
Parte Geral em livros, os livros em titulos, os titules em capitulos, e
estes, quando necessario, em secções. S. Ex. supprimiu os livros com
as respectivas inscripções. Poderia fazel-o ?

Parece-me que não, porquanto a Commissão já tomou a respeito
deliberação definitiva, e essa matéria já não estava em debate.

Poderia, por isso, passar além, sem mais discussão, si não fosse o
muito que merece a todos nós a capacidade reconhecida do autor da
emenda.

Propõe S. Ex., que aliás se confessa adversario das inscripções
escusadas ... , uma inscripção que não estava no Projecto. A Parte Geral
ha de ter por denominação - Dos elementos dos direitos. - Que se
deve entender por elementos dos direitos?

Creio eu que as partes componentes delles, as permanencias que
subisitem em todos os direitos, depois que os decompuzermos, afastadas
as modalidades accídentaes, que determinem differenças. Sendo assim,
entendem-se por elementos do direito, em primeiro logar, o sujeito, isto
é, a pessoa em beneficio de quem o direito existe; em segundo logar,
o objecto, cousa ou bem, sobre que recahe o poder juridico da pessoa; em
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terceiro logar, a relação que une o sujeito ao objecto; e em quarto
Iogar, aquelle elemento constituido pela intervenção social garantidora,
que é o principio pelo qual nós podemos distinguir o phenomeno juridico
de qualquer outro phenomeno social. São estes, não conheço outros, OS
elementos do direito. Ora, na Parte Geral ha alguma cousa que se não
cornprehende nos elementos do direito, e na Parte Especial ha elementos
do direito; porque, na Parte Especial, Sr. Presidente, vamos tratar
das relações de direito, e a relação é um dos elementos que entram na
constituição do direito. Portanto, não podemos pôr, no alto da Parte
Geral, a inscrípção que propõe a emenda. Na Parte Especial, repito, ha
elementos do direito e na Geral ha alguma cousa que não é elemento
do direito. A matéria que, affirmo, não constitue elemento de direito,
e, no emtanto, temos necessidade de incluir na Parte Geral, é a theoria
do facto juridico.

O facto juridico é o acontecimento que determina o nascimento,
a modificação ou a extincção dos direitos, mas este principio, esta força
é externa ao direito, pois que, quando analysamos os direitos, não
encontramos o facto. Quando extrahimos de uma fonte um ponco
d'agua e submettemos essa porção de liquido á analyse chimica, en
contramoshydrogeneo, oxygeneoe outras substancias, Dizemos, então:
os elementos constitutivos desta agua são: oxygeneo, e hydrogeneo,
aosquaea se associaram ferro, magnesio ou outra qualquer substancía ;
mas não podemos dizer que a fonte, donde extrahimos a agua, é o
elemento constitutivo della,

O SR, ANDRADE FIGUEIRA - A emenda não diz - do direito, diz
- dos elementos dos direitos.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Não comprehendo o alcance da di
stinccão. Tanto monta que consideremos o direito como que fallemos
dos direitos, uma vez que tenhamos em vista o phenomeno juridico em
sua forma concreta.

A differença poderia ser applícavel si se considerasse o direito
principio abstracto e geral em antithése aos direitos que compete aos
individuos, ou direito - lei em antithese aos direitos - faculdades;
mas no singular ou no plural, no ponto de vista em que nos collocamos,
a palavra significa a mesma cousa ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O direito e os direitos são cousas
differentes. O methodo allemão apoia-so nesta distincção ,

O SR, CLOVIS BEVILAQUA - Absol utamente não.
E' certo que alguns dos nossos civilistas, apoiados em escriptores

allemães, propuzemm isto - o egregio Teixeira de Freitas, e recen
temente Carlos de Carvalho, entre outros; mas, modernamente esta
idéa não é acceíta ...

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Então é preciso abandonar a di
visão,
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o SR. CLOVIS BEVILAQUA -- . .. porque se conheceu que havia
alguma cousa de mais e de menos, e, por consequencía, a ínscripção
não satisfazia.

Passemos adiante.
O art. 15 contem materia para tres artigos differentes: a primeira

parte, que corresponde ao art. l' do Projecto; a segunda parte, que
corresponde com algumas modificações e uma orientação um pouco
differente ao art. 2'; e a terceira, que contém uma definição de pessoa
juridica .

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Na emenda ha suppressão de palavras,
aliás indispensaveis quando se diz: Este Codigo regula os direitos e

. obrigações de caracter privado das pessoas. Faltaram estas ultimas
palavras - de caracter privado -, que servem para distinguir as
relações de direito privado das de direito publico.

OSR. CLOVIS BEVILAQUA - Sr. Presidente, o direito civil se distribue
naturalmente em duas categorias: direito das pessoas e direito dos bens.

No direito das pessoas se incluem as irradiações immediatas da
personalidade e os attributos, conferidos pela lei á pessoa, nas relações
de família.

O direito dos bens comprehcnde todas as relações [uridicas da
pessoa com o mundo externo, manifestando-se corno direito de proprie
dade, em todas as suas variações e como direito de credito.

Sendo assim, parece-me que a formula proposta pelo art. l' do
Codigo, sobretudo com a emenda por mim apresentada, comprehende
perfeitamente o objecto todo do direito civil; e accresce que, sendo um
enunciado da matéria de que se vai tratar, sendo o art. l' como que a
these da qual todos os mais são meros desenvolvimentos, sua
posição deve ser no começo do Codigo, onde deve estar isolado, simples,
em plena lucidez, para preencher o fim a que se destina, pal'a chamar
a attenção, indicando, por um enunciado breve, qual o objecto do
Codigo. Mas, si nós lhe aggregarmos definições e accessorios, perderá
o artigo este predicado e, a meu ver, ha certo apagamento na sua lucidez,
que, por si só, determinaria a inconveniencia do accrescimo apresentado
pela emenda. Acho, pois, que nos dovemos contentar com o enunciado
do objecto do Codigo, nada mais do que isso. As definições accrcscidas,
quer de pessoas naturaes, quer de pessoas jurídicas, em vez de con
correrem para a elucidação desse objecto, concorrem para que elle
perca a sua nitidez.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA-Sr..Presidente, para attender ao aparte,

direi que o Codigo não tem necessidade de definir o que é pessoa,
porque essa é uma noção conhecida, inteiramente assente na scicncia :
sobre ella não ha duvida que dirimir. De todos os codigos modernos
que eu conheço, um unico define o que é pessoa - o argentino; todos
os mais se absteem dessa definição.
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oSR. ANDRADE FIGUEIl\A - A definição que faço está no Projecto
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O proprio Codigo do Chile, que dá a

definição das palavras mais necessarias á intelligencia da lei, abstam-se
de definir pessoa, porque é uma noção clara, já definitivamente fixada,
sobre a qual é ocioso insistir.

Mas, Sr. Presidente, o peior defeito neste artigo não é fazer defi
nição : é que a definição de pessoa juridica, que se deu, não me
parece a melhor.

« Pessoas jurídicas são entes de razão, susceptíveis de direitos
relativamente aos bens. »

Entes de razão - quererá a emenda dizer que são ficções?
Mas, SI'. Presidente, é sabido que essa doutrina savigniana já

está desde muito abandonada como incompleta, como não traduzindo
com exactidão a realidade das cousas,

Ha ua doutrina diversas tentativas para explicar, do melhor
modo, a natureza destas entidades, que são sujeitos do direito, mas que
não são individuos humanos. Por se achar defeituosa a noção de
Savigny, tentou-se primeiro explicar a personalidade jurídica como
uma simples necessidade logíca, como um instrumento technico para
corrigir a indeterminação das pessoas. É a doutrina de lhering.

Outros imaginaram que se tratava, na especie, de direitos sem
sujeito, á semelhança do que alguns grammaticos chamam verbo sem
agente. É a doutrina de Wíndscheid,

Outros pensaram que nas pessoas juridicas nós estavamos em
frente a casos persistentes de propriedade collectiva. É a doutrina de
Planio!.

Outros imaginaram que a vontade, quer nas pessoas naturaes,
quer nas pessoas juridicas, seria sempre sujeito dos direitos, e, portanto,
nestas ultimas, nós não tínhamos sinão um outro modo pelo qual a
vontade se manifestava.

Finalmente, outros conceberam, e esta é a doutrina dominante
na actualidade, que nas pessoas juridicas ha entidades reaes, tão reaes
quanto as pessoas naturaes. Esta é a doutrina de Gierke, Endemann,
na Allemanha, de Fadda, Benzae Giorgi, na Itália.

Esta foi sempre a doutrina do autor do Projecto , mas eximiu-se
de dar uma definição, porque era dispensa vel e porque, si a fosse
dar, consideraria a pessoa jurídica nas suas duas modalidades: ou como
complexo de bens ou como conjuncto de pessoas unificadas por uma
teleologia particular e, sob esse aspecto, consideradas como sujeitos de
direitos e obrigações. Esta é a concepção victoriosa no momento actual,
como será fácil verificar. Accresce que a emenda faz uma limitação
relativa aos bens.

«Susceptiveis de direito relativamente aos bens ». diz ella.
Será verdade que as pessoas jurídicas só possam exercer direitos e

contrahír obrigações em referencia aos bens? Pois o Estado, a União
e os Municipios só teem direitos que se refiram aos bens?
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oSR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Ainda que fosse assim, a definiçãn
seria falsa.

Eu sei que ha uma doutrina, hoje também abandonada, que
affirma que as pessoas [uridicas são incapazes.

Mas não é verdade.
As pessoas juridicas são tão capazes quanto as naturaes.
Oque ha é que o dominio da actividade, o campo onde as pessoas

juridicas exercem a sua acção, diverge um pouco, differencia-se um
tanto do campo onde as pessoas naturaes desenvolvem as suas energias
juridicas ; mas, em vez de incapazes, são capacíssimas. .

Empresas que não se podem realizar, pelo simples desenvol
vimento da energia individual, realizam-se plenamen te pela formação
de pessoas j uridicas. .

Como, pois, nestas condições, vamos dizer que essas pessoas ju
ridicas, que conseguiram o que o individuo não conseguiu, são inca
pazes?

O que ha é a differença no circulo onde a acção de uma e de
outras se desenvolve.

Assim, Sr. Presidente, em conclusão, acho que se deve retirar
essa parte da emenda, porque consagra uma doutrina que não sa
tisfaz e o faz sem necessidade alguma, porque o Codigo não precisava
de definir pessoas jurídicas,

O art. 16 mantem a doutrina do Projecto, com o accrescimo de
uma restricção : salvo a restricção expressa consignada no art. 13,
paragrapho unico da Constituição Federal.

Esta restricção não foi incluída no Projecto por uma razão
simples. .

Creio que estava longe do pensamento do autor da emenda suppor
que o autor do Projecto e os revisores desconhecessem o dispositivo
da Constituição.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não ; não se trata disto.
E' uma resrricção que está na Constituição.

O SR. CLOVIS BEVIlu\QUA - Esta restricção não se reflecte no
campo do direito civil; vai actuar exclusivamente no direito com
mercial maritimo.

01'<1, que necessidade tínhamos nós, no Codigo Civil, de consignai-a,
sahendo que não tinha applicaçao ao direito civil?

Mas, consignada ou não, si porventura nós tivessemos de en
frentar o momento em que ella devesse apparecer, sua acção havia de
fazer-se sentir e obrigaria como preceito constitucional que é.

Art. 17 - A personalidade civil do en te humano - affirma a
emenda, começa do nascimento com vida; mas, desde a concepção,
a lei garante os direitos do nascítu 1'0.

c. c.·· \'01. 1II
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Eu vi, pela exposição do illustrado Sr. Dr. Andrade Figueira, que
.nós commungavamos na mesma doutrina.

Eu, como S. Ex, , penso que o nascituro é uma pessoa e que se
'o deve destacar, como S. Ex. o fez, no art. 18.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - O defeito do Projecto é fallar em di"
reitos eventuaes, donde parece que elle só tinha direito depois que
nascesse.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A nossa divergencia, pois, não é de
concepção; está no modo de dizer.

Afflrmando o art. '17 que a personalidade civil do ente humano
começa do nascimento, como é que vamos depois affirmar que desde
a concepção existe a pessoa?

Si a pessoa começa a existir sómentedesde o nascimento, parece
que não poderá ser considerada como existindo desde a concepção,
porquanto este momento antecede muito áquelle outro.

O defeito da emenda me parece, todavia, que é simplesmente de
fórma.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Quero reconhecer os direitos que elle
tem antes de nascer.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA-A emenda constante do art. 18, § 2',
diz o seguinte: « Os menores impuberes, isto é, a mulher até 12 annos
e o varão até 14 annos completos".

O SR. ANDRADE FIGUEIRA~ No nosso clima, a puberdade começa,
para a mulher, aos 12 annos.

O SR.• CLOVIS BEVILAQUA - Esta distincção apoia-se simplesmente
na aptidão para casar.

Mas o campo do direito civil é muito mais vasto, comprehende
muito mais do que a simples aptidão genesica; devemos attender não
simplesmente a esta capacidade nupcial, mas ao desenvolvimento da
inteUigencia, ao incremento das energias individuaes, que tornam o
individuo apto para se dirigir na vida.

Sendo assim, penso que a idade de 12 annos é excessivamente
restrícta,

, Depois, não ha necessidade de fazermos esta distincção dos dons
sexos; devemos manter a uniformidade considerando os dous sexos,
neste particular, sempre em pé de igualdade.

Art. 19, n. 2. -A emenda conserva um defeito de forma, que
estava no projecto revisto, accrescentando, a meu ver, um deleito de
doutrina.

O defeito de forma será de facil correcção.
Diz o § 2°; « As mulheres casadas, emquanto subsistir o poder

marital, com as restricções especificadas na parte especial deste
codiqo. »
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Pode-se entender que as restrícções se referem ao poder marital
ou"á capacidade, e, desde que ha possibilidade de duvida, melhor é
providenciar em quanto é tempo com uma correcção ligeira.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Aliás é dispensavel essa restricção ,
A divergencia de doutrina está em que a emenda consigna a

expressão - poder marital - e no projecto revisto a expressão em
pregada é - sociedade conjugal.

Sr. Presidente, o passado tem muita força, e muitas vezes su
ccumbe quem pretende arcar contra elle ; mas, no momento presente
não se trata de advogar o philogenismo, no que elle tenha de reivin
dicações tumultuarias. Trata-se, apenas, de fazer justiça e traduzir na
lei a expressão da sociedadetal qual ella existe e tal como se reflecte na
consciencia dos espiritos mais cultos e mais elevados.

Eu sei, Sr. Presidente, e nínguem ignora, que na organização
physiologica do homem e da mulher ha differenças notaveis ; mas, essas
differenças não nos auctorisam a declarar que o homem é superior á
mulher; auctorisam-nos simplesmente a dizer que um é chamado a
exercer, na sociedade e na família, funcções differentes das do outro.
Em tudo aquillo, Sr. Presidente, que exigir mais larga e mais intensa
manifestação de energia intellectual, moral ou physica, o homem será
mais apto do que a mulher; mas, em tudo aquillo em que se exigir
dedicação, persistencia, desenvolvimento emocional delicado, o homem
não se póde equiparar á sua companheira.

Por isto, dizia muito bem um psychologo francez, Fouillée, que
as funcções do homem e da mulher, embora differentes, são solidarias :
embora individualisados, são interdependentes; embora irreductiveis,
são equivalentes ; e esta affirmação psychologica obtem franca »p
provação dos sociólogos. A concepção da sociedade no momento
presente não exige mais, Sr. Presidente, como outr'ora, que a familia
se apoie sobre a base egoistica da auctoridade; parece mais solida,
mais resistente e efficaz a base altruista do amor e do respeito
mutuo.

A família é uma sociedade de que o marido é O chefe, mas na
qual a mulher é chamada» funcções tão nobres e elevadas, que o
direito não póde mais ferreteal-a com o stygma da incapacidade.

Pensando assim, Sr. Presidente, no projecto primitivo não inclui
a mulher casada no numero dos incapazes, e apenas consignei que, em
attenção á necessidade da direcção, unidade e harmonia da família,

. ella deveria restringir a sua actividade na ordem civil, de modo a
melhor satisfazerem os dois conjuges as íuncçõesque lhes são proprias.

Ainda que não se adoptem inteiramente as idéas de que procura
se fazer echo o prcjecto primitivo, peço á illustrada Commissão que
retire essa expressão antiquada, e contra a qual, ha muitos annos, já os
bons civilistas reclamavam.
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oSR. ANDRADE FIGUEIRA - Entretanto, é uma noção mdispensavel.
Não é a sociedade que impõe restricções, é o poder marital.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Essa concepção é erronea ,
O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Quanto ao n. 3 - os fallidos - não

me posso conformar com esta emenda, porque a capacidade do fallido
é, pelo direito vigente, mantida em tudo que não diz respeito aos in
teresses, direitos e obrigações da massa fallida. EHe póde exercer o
patrio poder, exerce-o, póde exercer o que S. Ex. chama O poder
marital, póde casar-se .. '.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Por isso, ha incapacidade relativa.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Póde tratar em juizo de todos os ne

gocias que não interessem á massa fallida, e, consequentementc, não
o podemos considerar incapaz em direito civil.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não tem a administração dos bens,
é um incapaz relativo.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Si ha uma incapacidade restrictíssima
e temporaría, é esta relativa exclusivamente ao campo do direito com
mercial ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' incapaz, não só para praticar actos
commerciaes, como civis.

O SR. CLOVIS 13EVILAQUA - S. Ex. affirma um principio contrario
á lei expressa.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Elle não pode vender bens nem
contractar ,

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Quarto: os religiosos professes.
O Projecto, não incluindo esta classe de incapazes, parece-me,

Sr. Presidente, que traduziu perfeitamente a secularisação fundamental
que existe no nosso direito constitucional vigente.

Si nós lermos o art. 72 da Constituição, §§ 3 a 6 e 28, havemos
necessariamente de reconhecerque o legislador constituinte procurou
estabelecer para os dous poderes, o temporal e o espiritual, duas
espheras inteiramente distinctas ; procurou firmar o principio da
secularização absoluta do direito. E esta secularização, que existe no
direito constitucional, deve reflectir-se no direito privado.

Bastaria esta consideração geral para que fossemos forçados a
excluir os religiosos professos.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - A incluir, porque no art. 70 lá estão
eHes.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Si estudarmos oassumpto, examinando
maisparticularmente estesparagraphoscitados,maísnosconvenceremos
da impropriedade com que a emenda procura introduzir os religiosos
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DO numero dos incapazes civis. O art. 72, § 3, diz que todos os in
dividuos e confissões religiosas podem exercer livremente o seu culto,
associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as dis
posições do direito commum.

Geralmeute se suppõe que essa clausula final - obse1'vadas as
disposições do direito commum, se refere exclusivamente á acquisição
da propriedade; essa clausula final deve, porém, estender-se a todo
o dispositivo, tanto á associação comoá acquisição da propríedade .

Sendo assim, si os que se associam, sob o ponto de vista religioso,
sejam frades ou não, estão submettidos pela Constituição aos preceitos
do direito commum, não podemos dizer que se tornam incapazes
porque as associações do direito commum não determinam a inca
pacidade dos asscciados, _

O art. 72, § 7', diz que nenhum culto ou igreja gosará de sub
venção ou terá relações de dependencia ou de subordinação COm OGo
verno da União ou dos Estados.

Si, porque o direito canonico declara que os religiosos professes
são incapazes, o nosso direito civil se constituisse delle um reflexo,
teriamos, contra o preceito constitucional, estabelecido uma alliança e
uma dependencia do direito civil para com o direito canonico, que são
expressamente condemnados pela Constituição.

O mesmo artigo, § 28, diz que, por motivo da crença ou funcção
religiosa, nenhum cidadão brasileiro poderá ser privado dos seus direitos
civis.

Si esta é a these constitucional, iriamos contra ella si deter
minassemos que os religiosos professos incorrem em uma incapacidade
pelo facto de o serem. Appellar-se para o art. 70, que recusa o direito
de voto aos religiosos que fizeram abdicação da sua liberdade, não é
argumento procedente, porquanto nesse mesmo artigo se recusam os
mesmos direitos ás praças de pret, aos mendigos, e S. Ex. não incluiu
estas pessoas entre os incapazes. E onde ha a mesma razão deve haver
a mesma disposição.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' por outro motivo, a Constituição
declara, é porque não tem liberdade individual, tanto nega o direito
político como-o civil.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A praça de pret, não pode ser eleitor
porque, no pensamento do legislador, a eleição deve ser a expressão
da vontade livre do povo, e a praça de pret, sendo um subordinado
de categoria especial, a quem a disciplina militar impõe obrigação ri
gorosa de obedecer; sem discutir, as ordens de superior. Não tendo,
por educação, por habito, pela comprehonsão que tem das cousas, na
vida. politica, vontade própria, não está em condições de manifestar o
seu voto com a espontaneidade e a liberdade que o legislador quer.

Em condições identicas se acha o professo que fez voto de
obediencia ,
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Estão estas duas entidades collocadas na mesma situação pelo
legislador constituinte e, si uma é incapaz, incapaz deve ser a outra.

Muitas pessoas não possuem capacidade política e, não obstante,
se lhes garante inteira a capacidade civil.

Por conseguinte, o argumento não procede.
Chegamos á questão dos prodigos.
Bem póde ser que aconteça com o meu espirito o mesmo quo se

dá com uma folha de papel, que, uma vez dobrada, mantém o sulco
denunciador da dobra, por mais esforçosque façamospara destendel-a.

Ainda estava no meu 3" anno do curso juridico, quando aprendi
no livro precioso do conselheiro Lafayette - Direitos de (amilia - que
a interdicção da prodigalidade tendia a desapparecer do direito mo
derno, e fazia votos o autor, bem me recordo, para que ella des
apparecesse do direito patrio.

Tendo-se-me impressoessa orientação no espírito, é muito possivel
que mais tarde não tivesse elle energia sufficiente para retirar-se do
sulco onde se vira mettido .

Mas, seja por que motivo fór, quanto mais estudo esse assumpto,
mais me convenço de que estou na posse da verdade. Ou a prodi
galidade é manifestação de um accentuado desarranjo mórbido do
espirito e, neste caso, a interdicção se justifica, não pela prodigalidade,
que é effeito, mas pela psychopathia, que é causa, ou a pretendida
prodigalidade não corresponde a nenhum caso de insanidade mental, e
a ínterdicção é uma violencia injustificavel e contraria ao espirito do
direito moderno, sempre antipathico ás regulamentações e ás limitações
que não correspondem a uma necessidade irrecusavel.

O assumpto já está muito debatido.
Felizmente veiu em soccorro do autor do Projecto . o criterioso e

competente Sr. Dr. Gabriel Ferreira, porque se achava elle quasi que
isolado, e na necessidade de responder a diversos criticas, apparecendo
ainda hoje, com grande cópia de argumentos eruditos e ponderados, o
Exm. Sr. Dr. Julio Santos.

Porque o assumpto já está assim tão estudado, procurarei ver si
o enfrento por uma nova face e si reduzo as minhas observações a
muito pouco.

Podemos encaral-o pelo lado historico, isto é, sob o ponto de vista
de historia do direito; pelo lado economico, lado psychiatrico e pelo
lado jurídico propriamente dito.

A história do direito nos diz que a interdicção por prodigalidade
appareceu em uma épocaem que havia uma espécie de compropriedade
da familia, na qual os successiveis de uma pessoa, ainda durante a
vida desta, eram considerados seus condominos- et vivo parente
domini eeistimantur,

Nesse tempo a interdícção só se referia aos bens que o individuo
por força da lei herdava de seus parentes.

Diz de um modo preciso a formula, que nos foi a conservada por
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Paulo; si bana paterna aoitce que nequitia tua desperdis. Bona patema
são os bens herdados dos ascendentes; todos os outros bens adqniridos
pelo trabalho proprio ou por testamento, podia o individuo gastar á
vontade, como entendesse, sem que por isso estivesse ameaçado de
interdicção.

Mais tarde, o pretor, intervindo, estendeu a noção da prodigali
dade, decretando a interdícção como garantia, não mais simplesmente
da família, porém do próprio individuo e esse direito pretoriano foi
confirmado por alguns rescriptos imperiaes.

Assim se estabeleceu, no direito romano, a interdicção por prodi
galidade, com uma amplitude que se não poderia prever no inicio' da
instituição.

Maso bom senso logo appareceu, para protestar, pela voz de um
dos imperadores romanos.

Ha no CorpusJuris CiviNs a Constituição 39 de Leão, o philosopho,
na qual esse imperador confessa que não comprehende a necessidade
da interdicção por prodigalidade, e então, para não romper inteiramente
com o passado, procurou firmar uma transacção ; não se abolia do
direito a noção da prodigalidade; davam-se-lhe, porém, outras conse
quencias ; eram considerados nullos aquelles actos que por sua falta
de motivo, por serem desarrasoados, não devessem ser mantidos; eram,
porém, validos e inatacaveis os que se mostravam razoaveis. O que se
tinha a considerar era o acto e não o agente.

Vê V. Ex., Sr. Presidente, e vê a Commissão que isto é pôr por
terra o instituto de ínterdicção por prodigalidade. .

Como quer que seja, o instituto foi-se conservando; mas a revo
lução francesa o eliminou pelo art. 13 da Constituição do anno terceiro.

O Codigo Francez não o restabeleceu; mas admittiu uma meia
interdicção para o prodigo, a qual não tem escapado á justa critica dos
homens de direito.

A nossa Ordenação, no Liv. I.", Titulo 103, § 6", define o prodigo
aquelle que desordenadamente gasta e destroe a sua fazenda. São
estas as palavras da Ordenação.

Mas como parecesse vago e de um rigor excessivo o pensamento
do legislador, o mestre por excellencia do direito portuguez, Mello
Freire, explicou que a noção de prodigo se devia restringir áquelle
que desperdiçasse os seus bens, sem fim e como um louco, ponderação
que me parece conforme á boa razão, porque a Ordenação, Liv, 4",
Titulo 1U3, mie as duas idéas,- a de alienação e a de prodigalidade
em sua inscripção : - Dos curadores que se dão aos prodiqos e aos
mentecaptos.

Conseguintemente, a interdicção por prodigalidade, que começara
como uma garantia da manutenção da propriedade commum da familia,
evoluiu até se transformar em uma interdicção por alienação mental.

A economia política deixa-nos perplexos, porque si uns, como
Cauwes, affirmam que os prodigos são innoffensívos, porque aquillo



- 2f6-

que despendern entra na circulação da riqueza social, outros opinam
que el1es são prejudiciaes ao desenvolvimento da riqueza social, por
lhes faltar o elemento conservador indispensavel para que se accumule
o cabedal em suas mãos, e a sociedade só é rica sendo ricos os indivíduos.

Deante de opiniões assim contradíctorias, de mestres, entre os
quaes é difficil a preferencia, fica perplexo o nosso espirito. A psy
chiatria revela-nos que ha certos syndromas degenerativos que se ma
nifestam pelos gastos, pelo desperdício da fazenda - é o que se de
nomina omniomania. Esses syndromas degenerativos andam geral
mente associados a dois outros: a mania do jogo e a dipsomania ou
vontade impulsiva para beber.

Conseguintemente, Sr. Presidente, estamos deante de um alienado
e o jurista, ouvindo o depoimento da história, da economia politica,
da psychiatria; attendendo á necessidade de respeitar o direito indi
vidual e a propriedade; reconhecendo, ou devendo reconhecer que, no
sentimento daquelle que pede a interdicçãc, por prodigalidade, ha de
um lado a cobiça immoral que não trepida em pedir a interdicção de
parente para se locupletar com a sua fazenda. e do outro o receio de
ter necessidade de trabalhar para viver quem estava contando viver
á custa do pretendido prodigo, ou mesmo de ser forçado a alimentar
aquelle á custa de quem pretendia viver farta e regaladamente; at
tendendo a tudo isto, o jurista deve declarar: ou a prodigalidade é
manifestação de um estado de alienação mental ou não. No primeiro
caso, decrete-se a interdicção : e no segundo, não, porque seria uma
offensa gravíssima ao direito individual.

Collocou-se neste ponto de vista o autor do Projecto, e, por isto,
excluiu esta classe de incapazes, achando que, nos casos em que era
necessaria a intervenção da autoridade publica, entrariam os prodigos
na categoria dos alienados de toda a especie, - e nos outros casos em
que repugnasse ao rigor da justiça fazer essa inclusão, era necessario
afastar toda a preteução de interdícção, porque era perigosa e injusta.

Os cegos formam a sexta classe dos incapazes, na emenda, art. f9.
Sr. Presidente, será possivel que os Milton, os Castilhos, OS

Mont'Alvernes, altíssimos espíritos, gloria e orgulho dos povos, se
vejam declarados incapazes...

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Relativamente aos factos que de
pendem da vista.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - ... por aquelles que lhes devem in
vejar o poder e a luz da.intelligencía? A cegueira, Sr. Presidente não
determina nenhuma diminuição nas energias psychicas, embora a pri
vação da vista opere uma diminuição no campo das idéas. Quando
muito se poderia exigir que para o cégo de nascença providenciasse a
lei, dando um tutor, mas nem isso é necessario porque o cégo de nas
cença tem a plenitude da sua razão, e o direito só deve intervir com
a declaração da incapacidade, quando oindivíduo não tem o enten-
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dimento necessário para se dirigir na vida. lia casos em que a cegueira
de nascença, congenita, li determinada por uma lesão cerebral, mas
nesses casos estamos deante de um alienado e não simplesmente de
um cego.

O art. 20 mantem os principios do Projecto e apenas traz uma
mudança de forma, que não tem importancia.

Entre os arts. 20 e 21. ha a suppressão do art. 8' do Projecto,
referente á restituição in intcqrum.

Este assumpto tambem já foi aqui largamente debatido, e penso
que a Cornmissão já formou a respeito o seu juizo. Não obstante,
tomal-o-hei ainda em consideração.

S. Ex. o Sr. conselheiro Andrade Figueira nos apresentou quatro
argumentos, em virtude dos quaes foi levado a excluir o art. 8' do
Projecto.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Do logar em que está, da parte geral.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Primeiro, a matéria é de processo, e,
portanto, o logar proprio não seria esse; segundo, ainda que a materia
fosse de direito substantivo, deveria ser tratada em outra parte; nós
só poderiamos declarar que eliminavamos o instituto da restituição
depois de providenciar sobre a representação; terceiro... V. Ex.
(dirigindo-se ao Sr. Andrade Figueira) auxilia-me, lembrando O seu
terceiro argumento?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' que não li preciso abolir, basta não
conceder.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Terceiro, finalmente, não deveriamos
abolir, porque o instituto li sagrado. Creio que foram estes os tres
argumentos de S. Ex.

O SR. ANDRADE FIGUEIRRA - Este ultimo prende-se ao segundo.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Seja considerado em primeiro logar o
argumento que V. Ex. acaba de lembrar : bastaria o Prejecto não fallar
na restituição in irueqrum para que e!la fosse considerada abolida,

A' primeira vista, Sr. Presidente, parece que assim li, mas se nós
, pensassemoe por este modo, depois de ouvirmos o Exm, conselheiro
, Andrade Figueira, deveriamos mudar de opinião, porque, si o Projecto

excluísse () instituto da restituição e uos Estados os respectivos poderes
legislativos pensassem como S, Ex., haviam de restabelecei-o, apezar
do silencio, ou antes, por causa delle,

Portanto, ao primeiro argumento de S. Ex, opponho este outro,
que determina a necessidade da inclusão.

O SR, ANDRADE FIGUEIRA - Havendo silencio, e!les entenderiam
que usavam de seu direito estabehelecendo-o.

OSn. CLOvis BEVILAQUA-Poderiam entender, como V. Ex., que
a matéria era de processo, e haviam de regula-a; li claro.
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Mas diz S. Ex. que a matéria é de processo. Essa parte foi, a meu
ver, sufficientemente combatida, tanto pelo Ex. Sr. conselheiro Coelho
Rodrigues, quanto pelo Sr. DI'. Julio Santos. Em todo o caso, direi
que me parece estranho que se considere meramente processual um \
beneficio, um privilegio, que não é mais do que um direito singular,
direito tão precioso, tão valioso, emquanto se mantem, como o direito
commum,

O SR. ANDRADE FIGUEiRA - Direito relativo á acção formal.

O SR.. CLOVIS BEVILAQUA - E' extranhavel que se considere um
instituto desta ordem, fundamental no direito, como simples matéria
de fórma. Evidentemente trata-se da concessão de um direito, concessão
que é auribuição exclusiva da lei substantiva. E si não fosse, como
poderia constitui r o fundamento de uma acção com todas' as censo
quencias resultantes do instituto?

Si olharmos para o modo pelo qual os diversos codigos teem
considerado o assumpto, verificaremos ainda uma vez que estamos
deante de um caso de direito substantivo. Eu appello , por exemplo,
para OCodigo Civil Francez e para O Italiano, e sinto o campo restricto,
porque a maior parte dos codigos modernos aboliram o instituto. Esses
dois codigos consignam a restituição in inteqrum, no capitulo das
nullidades, quando se trata de direito das obrigações, e para alguns
tratadistas este é o logar próprio para a exposição desta materia, Outros,
porém, entendem que esse instituto deve ser estudado não mais como
elemento da theoría das obrigações, mas no capitulo das incapacidades
do direito de família. Assim pensa, por exemplo, Coelho da Rocha,
que trata da restituição in inteqrum no momento em que expõe a
doutrina referente á representação dos menores.

E foi esta a tradição que encontrei na Faculdade de Direito do
Recife. .

Outros, a meu ver, com mais acerto, collocam a questão da res
tituição in inteçrun; no momento em que expõem a doutrina geral da
capacidade, porque a concessão desse beneficio é uma expansão roa
ccionaria da capacidade, é um meio de providenciar para que sejam
garantidos os interesses do menor e de outros incapazes, concedendo-lhes
um poder excessivo, injusto e irracional, qual é o de annullarem actos
validos.

Por isso penso que o Projecto andou bem, collocando a materia
na parte em que trata da capacidade e justifica-se a exclusão que fez
do instituto, porque melhor seria organizarmos a administração dos
bens dos incapazes de modo mais conveniente aos seus interesses do
que intervirmos por esse modo violento, com o beneficio da restituição
Ú~ inteqrum, que não respeita os direitos assentados, que prejudica a
circulação dos bens e traz sempre uma perturbação no orgamsmo eco
nomico da sociedade.

O SR. ANDRADE FIGUElRA - Consagrando lesões.
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o SR. CLOVIS BnvILAQuA- Respondo. De duas uma: ou o acto
é valido ou não. Si é, deve o direito mantel-o; si está inquinado de
nullidade, recorramos aos meios ordinarios.

Ao art. 2i nada tenho a dizer.
O art. 24 propõe-se a condensar em um só dispositivo as

matérias dos arts. i 2 a i7.
Sr. Presidente, parece-me que é de vantagem que deixemos fir

mados todos os principios estabelecidos nos citados arts. i2 a i7 do
Projecto, porque são direitos importantissimos os que dependem da
inscripção no registro civil, e não devemos perder a occasião de apre
sentar o quadro, dentro do qual entendemos que se deve desenvolver
a regulamentação da matei-ia, E', por conseguinte, uma simples
observação que faço.

la-me esquecendo de fazer uma ponderação a respeito do art. 2i,
onde se substituem algumas palavras do Projecto.

Si pela substituição destas palavras não se quer o restabelecimento
do direito vigente, eu nada tenho a oppor. Si S. Ex., com as expressões
- supplemento de idade e emancipação - não quer manter o que
existe actualmente, com as diversas distincções e excepcõesestabelecidas
pelas ordenações, nada tenho que oppor.

O SR. ANnRADE FIGUEIRA - E' uma conciliação; mal altera o
direito actual, Quanto á emancipação, empreguei a expressão, porque
o casamento emancipa, mas não dá maioridade a quem não a tem.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Tarnbem o Projecto não disse que o
casamento tornava o individuo maior. Si são palavras differentes para
significar a mesma cousa as que S. Ex. propõe, então estamos de accordo,

. O Projecto havia reservado para a .parte especial a disposição que
consagra a emancipação pelo casamento, mas não ha inconveniente em
que desde já declaremos que o casado, segundo as prescripções legaes,
emancipa-se de pleno direito pelo simples facto do casamento.

Antes de passar adeante, devo fazer uma ligeira observação á
emenda apresentada hontem pelo Sr. desembargador Moniz ,

Esta emenda destina-se a estabelecer uniformidade entre as idades,
para a declaração da maioridade e 'para a capacidade nupcial.

Creio que melhor será conservar o projecto como está. Para a
declaração da maioridade e para o supplemento da idade, como quer
dizer ° Sr. conselheiro Andrade Figueira, conservemos os 18 annos; e
para a emancipação por effeito do casamento, fiquemos nos i5 para a
mulher e 18 para ohomem; porque, no primeiro CaSO, trata-se de um in
dividuo de qualquer sexo- homem ou mulher - e nós, que partimos
do principio da uniformização, não devemos fazer a distincção, não '
devemos estabelecer uma idade mais fraca para a mulher e uma mais
forte para o homem; e, no segundo caso, nós temos o que um biologista
chamava o organismo terciário, isto é, organismo resultante da ligação
de dous seres de sexo differenta, E a mulher casada, aos i 5 annos, está
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restricta em sua capacidade por effeito da sociedade conjugal; tem a
velar por ella o seu marido; tem que attender á sua posição de dona
de casa, á sua posição de directora da parte interna do lar, e estas
considerações são muito valiosas para que se estabeleça uma certa
inhibição na expansão da actividade dos indivíduos, contendo-os dentro
dos limites da discreção e da ordem.

O Dr. Gabriel Ferreira apresentou tambem uma emenda ao art. 6°,
mandando accrescentar, entre os incapazes, os condemnados por sen
tença, emquanto durarem os effeitos da condemnação.

Este ponto já tinha sido por mim considerado nas Observações com
que apresentei o projecto primitivo, onde notei que havia a tendencia,
na legislação penal moderna, a estabelecer a incapacidade dos con
demnados,

. Mas me parecia então, como hoje, que esta invasão da pena, refle
ctindo-se no campo do direito civil, invasão ás vezes excessiva, como
no caso do ergastulo, em que se estabelece, por assim dizer, a morte
civil, devia encontrar da parte dos civilistas um paradeiro, para que
pudessem manter a sua autonomia as diversas disciplinas juridicas,

O direito penal tem meios sufficientes para reagir contra o ele
mento perturbador do crime, e não deve, por considerações, que
talvez não sejam procedentes, do ponto de vista do direito civil, vir
perturbar a economia deste.

Foi por este motivo que, apezar de ver a incapacidade dos con
demnados, em alguns codigos, como, por exemplo, no de Zurich, achei
mais prudente afastal-a, e manter, neste caso, a tradição do nosso
direito, mais conforme ao ideal de liberdade a que tende o homem nas
relações de ordem civil.

Sr. presidente, as emendas apresentadas pelo Exm, Sr. Dr. Julio
Santos já foram, em parte, consideradas.

Algumas dellas, como a que se refere ao domicilio, me parecem
justas, acceitaveis, e outras estão incluídas na parte referente aos bens
publicos, á qual O Sr. Dr. Andrade Figueira apresenta substitutivo.

Achei que quasi todas as ponderações apresentadas por S. Ex.,
neste ponto, eram dignas de attenção,

Em relação a este assumpto, eu já fiz uma declaração: este ca
pitulo é da Commissão Revisora e não meu.

O meu Projecto havia excluido esta matéria do Codigo Civil, por
tres razões principaes: a primeira, de ordem doutrinaria; a segunda,
de ordem constitucional; e a terceira, de ordem systsmatica.

A razão da ordem doutrinaria consiste em que a distribuição dos
bens á União, aos Estados e aos Municipios, deve competir exclusiva
mente ao direito publico.

Este assumpto foi incluido no Codigo Civil Francez, mas, eviden
temente, por um erro de classificação, que em virtude do justo pres
tigio de que goza o Codigo Civil Francez se tem mantido na doutrina.
Mas felizmente já se estabeleceu a reacção.
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o SR. CoeLHO RODRIGUES da um aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Lembro que foi uma das criticas feitas

ao projecto do Sr. Dr. Coelbo Rodrigues, no Senado, esta de fazer
incluir no Codigo Civil matéria que era considerada como pertencente
ao direito constitucional e administrativo;' e, si examinarmos os codigos
recentes, verificaremos, como no allemão, que o assumpto é relegado
para, outras leis onde se estabelece a harmonia entre a Federação e
o Estado.

UM SR. DEPUTADO - Lá é uma federação.
O SR: ANDRADE FIGUEIRA da um aparte.

O SR. CLovis BevILAQuA - É mesmo, Sr. presidente, principio
acceito em doutrina que esta distincção de bens só cabe ao direito
publico estabelecer, e é extranho ao direito civil.

A razão de ordem constitucional, Sr. presidente, é que uma lei
federal não podia absolutamente dizer que taes bens pertenciam á
Iínião, taes outros aos Estados, e taes outros, finalmente, aos Muni
cipios; porque entre os Municípios e a União se interpõe a entidade
do Estado. Eaos legisladores estadoaes que deve ser entregue a tarefa
de discriminar, de accordo com os principios geraes da Constituição
Federal e da scicncia, os bens proprios de cada Estado e os dos res
pectivos Municípios. O ideal da organisação administrativa é attender
ás necessidades peculiares de cada aggremiação communal, sem pro
juizo dos interesses mais elevados do Estado e da União; e essas ne
cessidades, variando consideravelmente, somente os legisladores esta
doaes podem bem conhecel-as, como somente elles podem bem conhecer
que rendas mais convem que sejam reservadas para a satisfação das
despezas do Estado e quaes devem ser confiadas á administração local.
Assim sendo, parece-me que somos forçados por doutrina e em obedi
encia á nOSSa Constituição, a deixar este assumpto para ser regulado
pelas leis dos Estados. A lei federal pode apenas declarar: taes bens
pertencem a União, e taes outros aos Estados; a estes ultimos caberá
repartil-os com os Municipios.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA da um aparte.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Em referencia ao assumpto, só temos
este principio: "Os Estados organisar-se-hão de fórma que fique asse
gurada a autonomia dos Municípios em tudo quanto respeita ao seu
particular interesse".

A razão de ordem systematica, Sr. presidente, mais caberia ao
Projecto revisto do que á emenda do Sr. Conselheiro Andrade Figueira,
porque, invocando-a, queria referir-me a certos assumptos que me
pareciam mal localisados na Parte Geral do Código Civil, ainda que se
adoptasse opinião diversa da que propugno. Estes asssmptos foram
pela emenda retirados e, portanto, meu argumento, que se applicava
ao Projecto em discussão, perde todo o interesse em frente a emenda.
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NãO me parecendo próprio de um Codigo Civil o objecto de que
agora me estou occupando, é claro que me devo dispensar de analysar
os artigos da emenda.

Todavia, si fosse particularisar, encontraria uns dois pontos
sobre os quaes teria talvez o que observar.

Diz o § 4,0 da secção - Bens da União:
« As minas encontradas nos terrenos do seu dominio e as que

lhe possam caber, etc."
Parece-me que este artigo vae um pouco além do que está re-

. strictamente estabelecido na Constituição, art. 72 § 17; e sabe V. Ex.
que este assumpto deve ser interpretado com restriccão. A Constituição
garante a propriedade da mina ao proprietario do solo, salvas sim
plesmente as restricções impostas pela administração para a regula
mentação da propriedade, restricções que também existem na proprie
dade commum,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - NãO, senhor; a Constituição vae além.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Não tenho aqui a Conatituíção ; V. Ex.

tem?
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - NãO, mas sei de cór.

U'I SR. DEPUTADO - Aqui está um exemplar.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A Constituição, art. 72 § 17, diz:

« As minas pertencem aos proprietarios do solo, salvas as restricções
que forem estabelecidas por lei, li bem da exploração deste ramo de
industria» .

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Já vê que não são limitações communs
a todo genero de propriedade, mas limitações que tem o legislador de
fazer para que as minas sejam aproveitadas.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Pela emenda se comprehendo que o
legislador tem o direito de restringir, de tirar alguma cousa para o
Estado; mas isto é que affirmo, não está na Constituição. S. Ex. am
plia Opreceitoconstitucional em detrimento da propriedade individual.

O SR. ANDADE FIGUEIRA -- Limitou a bem da exploração,
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Quanto á emenda ao § 12, penso que

estes bens devem antes pertencer aos Estados do que á União.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Por lei expressa da Itepublica per

tencem á União.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A lei n. 221 attribuiu estes bens á

União, mas, a meu ver, afastando-se do espírito da Constituição. Es
tabeleceu esta, em seu art. M, que pertencem aos Estados: « as minas
e as terras devolutas, situadas nos respectivos territorios, cabendo á
União somente a porção de território que fór indíspensavel para de-
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fesa das fronteiras, fortificações, construcções militares e estradas de
ferro federaes.

Paragrapho unico. Os proprios nacionaes que não forem neces
sarios para serviço da União passarão ao dominio dos Estados, em cujo
territorio estiverem situados.»

Deste artigo, Sr. presidente, se deprehende que a Constituição
quiz dar, da propriedade, do patrimonio do Brasil outr'ora, aos Estados,
tudo quanto nelles estivesse fixado.

O SR. ANDRADE FlGUElRA - E de que não carecesse a União.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Salvo naturalmente os bens de que
carece. Está expresso na Constituição: os proprios nacionaes que não
forem necessarios para o serviço da União. .

Deste artigo so tira a conclusão de que os bens vagos e heranças
vacantes devem antes pertencer aos Estados que á União.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas ha lei expressa que diz que per
tencem á União.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas a lei n. 221 afastou-se, a meu ver,
do espirito da Constituição. (Apartes.)

Outro argumento que' se póde tirar ainda deste artigo da Con
stituição é que, sendo as terras devolutas, bens de especie semelhante
a dos bens vagos, devem pertencer á mesma entidade, isto é, aos
Estados.

O SR. ANDRAOE FIGUEIRA - Não, a União tambem tem.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Que são terras devolutas? São terras
desoccupadas, sem dono.

« Terras devolutas situadas nos respectivos territorios » são por
consequenciauma classe de bens vagos, que se devolvem aos Estados em
cujo territorio estiverem. E é natural que os outros bens vagos sigam
o mesmo destino.

Outro artigo da Constituição fornece argumento em pról da these
que sustento. E' aquelle em que ella dispõe que ao Estado compete
exclusivamente crear impostos sobre a transmissão da propriedade.

Si os Estados teem direito de lançar impostos sobre a transmissão
da propriedade, parece-me, e isto se refere mais directamente á herança
vaga, que á herança sobre a qual, por falta de herdeiros, não se póde
mais lançar impostos, ha do chegar, por expansão desse direito de tri
butar, até ser inteiramente absorvida pelos mesmos Estados.

A transmissão pela vacancia não póde ir além da esphera traçada
pelo direito de tributar.

'Ainda ha quo considerar bens do evento, que pertenciam ás
províncias e são uma classe que se approxima da em que se incluem
os. bens vagos. E si nós temos de conservar para os Estados os bens do
evento, é de lógica irrecusavel attribuir aos Estados os bens vagos.
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Estas considerações são por assim dizer hors d'ceuvl't, porque este
capitulo é da Commissão Revisora, que o extrahiu, em sua quasi tota
lidade, do projecto do Sr. Dr. Coelho Rodrignes.

Tenho dito. (Muíto bem; muito bem).
O Sr. Azevedo ~.Iarques- Sr. Presidente, eradever meu ,

ao menos por gentileza, responder ao orador que tem discutido este
assumpto, mas attendendo a que o meu parecer não foiimpugnado, poiso
illustre autor do projectocomeçou por declarar que se acha va de accórdo
com todo elle, apenas fazendo ligeiras modificações de forma, e não me
sendo possivel responder cabalmente a todas as observações feitas pelos
outros oradores e tendo de dar parecer escripto, peço excusa, exi
mindo-me de dizer agora qualquer cousa. Peço a V. Ex. que me dê
um prazo para apresentar o meu parecer.

o Sr. Presidente - As emendas vão a V. Ex. para dar
parecer e ficaencerrada a discussão desta parte do projecto, até o art. 96

o Sr. Andrade Fig"ue.ira - Peço a palavra para uma
explicação pessoal.

o Sr. Presidente - O nosso regimento prohibe explicações
pessoaes e desde já declaro que aos membros da Commisão eu não
consinto explicação pessoal; entretanto, V. Ex., como convidado, está
mais ou menos fora deste regimento e póde dar a sua explicação.

o Sr. Andrade .l~"'ig-ueira - (pata uma explicação
pessoal) - Sr. Presidente, não apresentei emendas a toda a materia
em discussão, por uma razão toda pessoal;e, por isso, é que a minha ex
plicação tem o caracter de pessoal. Isto aqui é devoção, eu sou advogado
e acontece, ás vezes, como na semana finda e principio desta, ter um
on outro trabalho de foro, a que o meu dever me obriga attender de
preferencia.

Por isso, não apresentei emendas, não porque acceitasse todos os
artigos sobre os quaes não apresentei emenda, porque entre elles ha
muitos carecedores de emendas, sobretudo no que respeita ás pessoas
juridicas, nas suas relações, no seu domicilio e quanto à divisão de bens.

Como, porém, a Commissão vae ainda considerar este assumpto, é
possivel que suggira ainda outra observação, que ella, si lhe convier,
poderá acceitar ou não.

Outra explicação é que deixo de responder ao brilhante discurso
do autor do projecto, porque não tenho mais sobre o assumpto o
direito de fallar ,

o Sr. Presidente - A ordem do dia para a reunião de
sexta-feira, 18, é :

Votação do Titulo Preliminar e respectivas emendas, e discussão
do parecer do Sr. Frederico Borges, sobre os arts. 97 a 217, da Parte
Geral do projecto.

Termina a reunião às 5 horas e 50 minutos da tarde.
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PARECER

PARA A

Votaqão do JIl'itulo Preliminar

. . A larga discussão do titulo preliminar do Projecto do Codigo
CIVJl trouxe á Mesa da Commissão as 38 emendas constantes da
lista que adeante vai, além das 25 por mim offerecidas no anterior
parecer, bem como um substitutivo do Sr. conselheiro Andrade
Figueira. Comprehende-se a difficuldade ou o perigo da votação de
cada uma de tantas emendas, tratando-se de uma lei, como o Codigo
Civil, cujo systema e orientação não devem ser mutilados. Das
minhas emendas, como relator, muitas estão implicitamente satis
feitas, não só no alludido substitutivo, como em outras das ulti
mamente offerscidas.

Destas ultimas, foram muitas attendidas, como se verá das
observações que á margem vão.

Tudo bem ponderado, me parece melhor alvitre, mais garan
tidor do methodo e da unidade scientifica dessa importante parte do
Projecto, a votação de um segundo substitutivo, que attenda ás
idéas que da discussão se figuram vencedoras. Formulei, pois, esse
segundo substitutivo, no qual estão acceitas com alterações de fôrma
as idéas da primeira e de muitas das emendas. Fil-o com audiencia
do ilIustre codificador, Sr. Clovis Bevilaqua, e tenho a honra de sub
mettel-o, com ligeiras notas de esclarecimontos, á íllustrada Com
missão, á qual poderei ministrar, verbalmente, novas explicações,
si ella assim o exigir.

Sala das Commíssões, 14 de outubro de 1901. - Azevedo Mm'
ques. relator,

SUBSTITUTIVO

TITULO PRELIMINAR

DA EXECUÇÃ.O, EFFEITOS E APPLICAÇÃO DAS LEIS CIVIS

Ar!. 1.0 A obrigatoriedade das leis, que não fixarem outro
momento, começará: nas capitaes, tres dias depois de olllcialments
nellas publicadas, e, nos municipios, quarenta dias depois da refe
rida publicação.

c. c. - Vo]. III 15
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Paragrapho unico , O presente Codigo entrará em vigor seis
mezes depois da sua publicação official na Capital da Republica (1).

Art. 2.° Quando a execução das leis depender de regulamento,
o começo da sua obrigatoriedade só terá logar depois de feita a publi
cação do regulamento, conforme a regra do artigo anterior (2).

Art. 3.° A lei não prejudicará em caso algum direitos adquiridos,
actos juridicos perfeitos e a cousa julgada.

§ 1.° Consideram-se adquiridos não s6 os direitos que o titular
ou alguem por elle pódc exercer, como aquelles cujo exercício depende
de prazo prefixado ou condição preestabelecida e não alterável a ar
bitrio de outrem.

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

§ 3.0 Considera-se cousa julgada a decisão judiciaria contra a
qual já não cabe recurso ordinário (3). .

Art. 4.° A lei s6 pode ser derogada ou revogada por outra lei
posterior em contrario.

Todavia, a disposição especial posterior não revoga a geral an
terior ; nem a geral posterior revoga a especial, sinão quando a ella
se referir para alteral-a, explicitá ou implicitamente (4).

Art. 5.° Ninguem se póde escusar com a ignorancia da lei; nem o
juiz se p6de eximir de decidir as causas submettidas ao seu conheci
mento por motivo de silencio, obscuridade ou ambiguídade da lei (5).

(1) Art. LO Este artigo corresponôe ao de igual numero do Projecto em
discussão, coro a redacção proposta pela emenda do relator. O paragrapho
único está redigido segundo a primeira parte da emenda n. 2, do Sr. Julio
Santos. Não foi adaptado o art. 1° do substitutivo Andrade Figueira:
1°, por se não poder desde já. prever que o dia alli proposto seja o mais con
venicntc para o inicio da execução do codigo ; 2"", porque a revogação do di
.reíto civil vigente já. está providenciada em rogar mais proprlc, qual o
.art, 2.203 do Projecto ; 3°. porque parece inteiramente excusada a recom
mcndação ao Poter Executivo sobre a publicação e distribuição do oodígc,
;pois que elle certamente não deixará de cumprir tão elementar dever. Satisfaz
o pensamento da emenda n. 35, dos Srs, A. Coelho Rodrigues e Alencar Gui
marães, e da de n. 5, dos 81'S. Teixeira de Sá, Frederico uorges e Benedicto
de Souza.

(2) O art. 2° co-tem a necessaria regra complementar da do artigo
anterior, de accõrdo com O Pr iecto em discussão, mas com 11 redacção pro
posta pela emenda do relator. Satisfaz também a emenda 35.

(3) O art. 3° é o texto do art . 5° do Projecto (com insignificante modifi..
cação ora introduzida) que o substitutivo Figueira no seu art. 2° copiára quasí
ipsis verbis e que fôra m geral acceíto pelo relator,

(4) O art. 4° contém as regrasdos arts. 8° e 9" do Projecto, que haviam
sido acceitos pelo relator e que o substitutivo Figueira reuniu, DO seu art. 3°,
com modificações de redaccão, ora accoitas.

(5)' E' o art. 4° do substitutivo Figueira, mudada a palavra absurdo por
obscuridade. Desde que o absurdo não póde ser presumível na kl, [ámais ser
vi~á de mouco (quando muito seria um pretexto) para o juiz eximir-se de
decisões. São as disposições dos arts. HO e 11 do Projeeto, que haviam sido
aeceítos pelo relator.
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Art. 6.? A lei que faz excepção ás regras geraes ou restringe
direitos só pode ser applicada aos casos nella especificados (6).

Art. 7.° Nos casos omissos applícam-se as disposições regula
doras dos casos analogos, e, na falta destas, os principias geraes do
direito (7).

Art. 8.0 As leis federaes são obrigatorias em todo o territorio
brasileiro, nas suas aguas territoriaes, e no estrangeiro até onde se
estender a sua extraterritorialidade, reconhecida pelo direito ou pelas
convenções internacionaes(8).

Art. 9.° A lei nacional da pessoa rege: o seu estado e capa
cidade civil, as relações pessoaes dos conjuges, e o regimen dos bens
do casamento. Si, porém, os conjuges forem de nacionalidade díffe
rente, prevalecerá a lei nacional do marido (9).

Paragrapho unico . Todavia, será applicada, subsidiariamente, a
lei do domicilio e, na falta deste, a da residencia :- quando a pessoa
não tiver patria por havei-a perdido em um paiz e não adquirido em
outro; ou quando tiver duas patrias em razão de conflícto, não re
solvido, entre as leis do paiz do nascimento e do paiz de origem.
Neste ultimo caso, si urna das patrias for o Brasil, prevalecerá a lei
brasileira. .

Art. 10. Os bens moveis ou immoveis são sujeitos á lei do lagar
da sua situação. Todavia, os moveis de uso pessoal do proprietario
ou os que este levar sempre comsigo, bem corno os destinados a ser
transportados par~ outros logares, são sujeitos á lei pessoal do
proprietario.

Paragrapho unico. Os moveis cuja situação for mudada na pen
dencía de aeção real sobre elles continuam sujeitos á lei da situação
que tinham no inicio da mesma acção (10).

Art. 11. A fórma extrinseca dosactos publicas ou particulares será
regulada pela lei do lagar e do tempo em que forem praticados (11l.

(6) E' o art. 5° do substitutivo Figueira (com exclusão de uma parte evi
dentemente supérflua), que, por sua vez, reproduz, com modificação, o art. 12
do Projecto ,

(7) E' o art. 13 do Prcjecto, copiado pelo art , 6° do substitutivo Figuelra.
(8) E' o art. 10 do Projectc, copiado pelo art. 7° do substitutivo Figueira

e que havia sido aeceito pelo relator ,
(9) Contém a regra do art. 20 do Projecto e 8° do substitutivo Figueira,

com exclusão de uma parte deste, que parece excusada por dec. rrer de prln
clpios em outro logar estabelecidos. A segunda alínea é additlv, ora proposto
pelo autor do Projecto, Dr-. Crovt- Bevilaqua .

(iO) Contem as regras do art. 9" do substitutivo Figueira com redaeção
mais clara e methodica, adaptando o art. 33 do Projecto primitivo. O para
grapho unioo, também contido no referido substitutivo, é o art. 33 do Projecto
em discussão, que havia sido acceito pelo relator."

(11, 1:2) os arts. -.li e :12 são os 17 e 18 do Projecto, que mais claramente
dispõe o mesmo art. :10 do substitutivo Figueira. Com effeíto, dizendo-se: «Os
meios de prova serão regulados, etc.» se tem comprehen rido documentos, tes
tamentos, contractos, quasi-contractos, delietos e quasl-c-dehctos especiâcadcs
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Art. 12. Os meios de prova serão regulados pela lei do lagar onde
se passou o acto ou facto a provar. Si, porém, a lei commum das par
tes autorisar meios mais amplos, serão estes admissiveis (12).

Art. 13. A matéria e os effeitos das obrigações serão regulados
pela lei do lagar em que foram contrahidas, salvo a expressa' con
venção dos contractantes,

Paragrapho unico. Todavia, serão regulados ejulgados sempre pela
legislação brasileira:

a) os contractos ajustados em paiz estrangeiro, mas exequiveís no
Brasil :

b) as obrigações contrahidas entre brasileiros em paízestrangeiro ;
c) os actos relativos a immoveis situados no Brasil;
d) os actos relativos ao regimen hypothecario brasileiro (13).
Art. 14. As successões legitima e testamentaria, a ordem da vo-

cação hereditaría, os direitos dos herdeiros e a intrinseca validade das
disposições, serão regulados pela lei nacional do defunto, salvo o dis
posto neste Codigo sobre heranças vagas abertas no Brasil (14).

Art. 15. A competencia, a forma do processo e os meios de defeza
são regidos pela lei do lagar onde se mover a acção, salva a cornpeten
cia dos tribunaes brazileiros para conhecerem de demandas contra os
domiciliados ou residentes no Brasil por obrigações contrahidas ou
responsabilidades assumidas dentro ou fóra do paiz (15).

Art. 16. As sentenças dos tribunaes estrangeiros serão exequi
veis no Brasil mediante as condiçõesestabelecidas pela lei brasileira (16).

Ar. 17. Em nenhum caso as leis, os actos e as sentenças de um
paiz estrangeiro e as disposições e convenções privadas poderão dero
gar as leis rigorosamente obrigatórias do Brasil, concernentes ás pes
soas, aos bens e aos actos, nem as leis por qualquer modo relativas á
soberania nacional, á ordem publica e aos bons costumes (17).

Sala da Comrnissão Especial, 14 de outubro de 1901. - O relator,
Azevedo Ma1'ques.

nosubsthuüvo. E' 'lambem escusado dizer, como este, que ficam salvos os
eas. S oxceptuados nas leis. A regra sobre actos que tenham por objecto ím
moveis situados no Brasil e os contructos exequiveis no Brasil decorre impli
citamente de outras disposições tnsophlsrnavets, Foram attendldas as emendas
os. 17 e -18 do Sr. C. Rodrigues.

(13) E' o art. H do su.etitutivo Ffguctra. coro redacçao mais clara.
(1ft) Correspnde ao art. 12 do sub-utuuvo Figueira com a modificação

propo-ta pela emenda n. 38 do Sr. C. Rodrigues e com supprcssão de lima
parte que parece ociosa.

(b) E o art. 09 do Projecto com o addltivo proposto pelo art. 13 do subsü-
tutivo Eig.reira , •

{íô} E' o art. 40 do Projecto copiado palo art. 13 do substitutivo Figuoira.
(17) j~' o art. 14 do substitutivo I"i~uclra, que adaptou a proposta da

emenda ,la relator ao art. 14 do Projecto (inspira ia p.dc art. 12. do Codtgo
Italiano) com modificação na rcdacção do relator'. FuiaIO exclutdas as palavras
({ politica eoonomica ou retiqioea, d moral,), contidas no substitutivo, porobvias
motivos.
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lIeloção de todaa ea emenda. (e~oepto a. do relator, coMt...te. do seu prImeIro
pareoer) ao 'l'itulo Freliminar do Frojeoto de Oodigo OIvil

EMENDA Á « lNSCRIPÇÃO »

N. 1

A « inscripçao do Titulo Preliminar» substitua-se por « Lei Pre- Não contem-
I· . A C Ih R d . AI G . A h plede aoa aub-umnar», - • oe O O rzgues. - encar uunarâes. - ri ur stituti voa,

Lemos. - Seabra.

EMENDAS AO ART. Jo

N.2

J - Substituam-se os arts. J0,. 2°, 30 e 40 pelo seguinte:

Art. 1 o O presente Codiao entrará em vigor em toda a Republica Foi .acceíta a
. o pt'uneu.'a parto

seis mezes depois da sua publicação. que eot~oll no

OGoverno providenciará dentro dosprimeiros noventa dias sobre ~:I:St~t~tlvo do

a sua publicação em todos os Estados e sua divulgação por todos os
Municipios.- Julio Santos.

N. 3

Sub-emenda á emenda substitutiva aos arts. Jo a 40 do Titulo Pro- Não foi íncíu

liminar: « Ao art. 1. 0 in-fine, em vez de « publicação » diga-se « pro- ~tio~o subatitu

mulgação ». - Sala da Commissão, 2 de outubro de 1901. - Julio San-
tosc-« F. Tolentino.

N. 4

Redijam-se em umsóos arts. 4°e 10. - M. F. Correia. _ F. To- Idem.

lentino.

N. ;;

Ao art. 1°- Redija-se assim: « A lei civil, si não fixar outro mo- Idem .

mento, será obrigatoria: nas capitaes, tres dias depois de officialmente
nellas publicada; nos municipios e no estrangeiro, em relação a bra
sileiros ahi residentes, quando se tratar de lei pessoal, 40 dias depois
da alludida publicação ». -Arthur Lemos.

N. 6

Supprima-se a alinéa do art. 10 « O Governo Federal etc. - Tei- Foi 'oo~".

aeira de Sá. - Frederico Borges. - Benedicto de Souza. 1i~~~ 'uM"u-
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N.7

PNjudloadu. Ao art. i o -Em vez das palavras" publicadas na folha official »,
diga-se" officialmente publicada ». - Sylvio Bomero.

EMENDAS AO ART. DO

N.8
Nâcfoí íacluida. Sub-emenda - Accrescente-se a « perfeitos» as palavras ( e aca-

bados », - Bandeira de Mello. - Tavares de Lyra.

N. 9

Idem. Em vez das palavras "já perfeitos" diga-se «consummados »,
- Sylvio Homero.

N. to

Idem. Ao § 2' do art. 5' - Em vezda palavra « perfeito", diga-se «con-
summado ». - Sylvio Bomero.

ADDlTIVO AO ART. 6°

N. fi

Accrescente-se :
Idem. Art. 6 a. Aointerpretar a lei, observar-se-hão as seguintes regras :

I. Quando o sentido da lei é claro, não se despresará a lettra da
mesma para consultar seu espirito ou a histeria de seu estabeleci
mento.

11. O contexto da lei servirá para esclarecer o sentido de cada
uma de suas partes de maneira que haja entre ellas a devida corres
pondencía e harmonia.

Art. 6 b. Nos casos a que se não possamapplicar as regras pre
cedentes, interpretar-se-hão as passagensobscuras, ou contradictorias,
do modo que pareça mais conforme ao espirito geral da legislação, á
equídade, e sobretudo á liberdade. - Alfredo Varella.

EMENDA AO ART. 8°

Idem.

N. i2

Supprima-se. - Bandeira de Mello. - Tavares de Lyra.
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EMENDA AO ART. 90

N. 13

Supprima-se O paragrapho unico do art. 90
• - Clovis Bevilaqua. Foi '''oita,

~S. Romero.

EMENDA AO ART. 10

N. 14
Accrescente-se :

Paragrapho unico. O Congresso Nacional poderá admittir as modi- Nãofoi inoluid a,

ficações ás leis federaes que os Estados lhe requeiram, com o fim de
melhor adaptai-as aos usos e costumes peculiares de cada um delles,
comtanto que as mesmas modificações só possam ter vigor em seus
respectivos territórios. -- Alfredo Varella,

N. 13

Ao art. 10 - Accrescente-se : Nas aguas territoriaes da União Idem,

se comprehende uma faixa de 13 kílometros de mar a contar do ponto
das mais altas marés. - Julio Santos.

EMENDA AO ART. 13

N.16

Supprima-se o art.13. - M. F. Corteja. - F. Tolentino. Idem,

EMENDAS AOS ARTS. 17 E 18

N. 17

Àccrescentem-se as palavras «e do tempo» á palavra « logar » Acceíta quente
dos arts. 17 e 18. -Coelho Rodrigues. _ Alencar Guimarães. ao art. 17.

N. 18

Substitua-se a palavra « differentes » pelas palavras « mais am- Foi ecceíta,

plas » no art. 18. - Coelho Rodrigues. -r-Alenca» Guimarães.

EMENDA AO ART. 21

N. 19

Supprima-se o art. 21. - Coelho Rodrigues. - Alencar Guima- Idem,
râes;
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EMENDAS AOS ARTS. 22 A 24

N.20

Idem, Supprimam-se os arts. 22 a 24, que deverão passar para a Parte
Especial por tratarem propriamente do casamento de brasileiros.
Julio Santos.

N. 21

Idem. Si não fôr preferido o substitutivo do Sr. Andrade Figueira,
proponho o seguinte: Que sejam transferidos os arts. 22 e 2:) para o
capitulo 5', til. 1', do livro l' da Parte Especial.- Coelho Rodrigues.
Alencar Guimarães.

N.22

Prejudicada. Supprima-se: - c OU diplomatico ».
Sala da Commissão, 7 de outubro de 1901.- M. F. Correia.:«

F. Tolentino.

EMENDA AO ART. 25

N.23

Idem, Supprimam-se as palavras finaes do art. 25: «ou por outro,
ete.".- Coelho Rodrigues. - Alencar Guimarães.

EMENDA AO ART. 26

N.24

Idem. Accrescentem-se, depois da palavra « conjuges », as seguintes:
« estrangeiros no Brasil ".- Julio Santos.

EMENDA AO ART. 27

N.25

Idem. AccresceDte-se, depois da palavra -" conjuges, a seguinte: estran-
geiros.- Julio Santos.

EMENDA AOS ARTS. 29 A 31

N.26

Foi acceíts.. Supprímam-se os arts. 29 a 31.- C. llodrigues.-A. Guimdí-ães•.
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EMENDA AO ART. 34

N.27

A' lettra a) do art. 34, accrescentem-se, depois da palavra - P"judiMda.

suhstancia, as seguintes: e a natureza da prova,- Julio Santos,

N,28

A' lettra b) do mesmo artigo accrescentem-se, depois da palavra Idem .

-effeitos, as seguintes: [ôrma da prooa . O mais como está.-Julio
Santos.

EMENDA AOS ARTS, 32 A 40

N.29

Substituam-se os arts. 32 a 40 pelos correspondentes da emenda [dum.

do Sr. Andrade Figucira.- Coelho Rodrigues.-Alencar Guimarães.

EMENDAS AO ART. 41

N.30

Substitua-se pelo seguinte: O autor ou réo, cada um por sua Nã, Iucluíd a .

vez, quando tenham de promover acção ou defesa judicial, deverão,
si assim lhes fôr exigido pela outra parte, dar quantia sufficiente ao

pagamento das custas de processo, salvo allegando, sob affirmação
~scripta, com attestação do seu advogado ou de duas pessoas abona-
das, ser pessoa miserave1.- Julio Santos.

N.31

Supprima-se o art. 41.- Coelho Bodriques.s-: Alencar Guima- A"'''''.
rães,

EMENDA AUDITIVA

N.32

Accrescente-se onde convier: Art.
naturaes de estrangeiros nascidos no Brasil
;Wira,- Julio Santos.

A legitimação dos filhos Não incluida,

se regulará pela lei brasí-



Es~ artigo
nao foi [1,

cceíto ,

Foi acceíto,
sem modt
ücecêc.

Idem.

Foi acceíto,
com modi
ficação.

Idem.

Foi cccenc,
sem modi
âcecãc.

Idem.

Foi ecceuo,
com medi
ücecâc.
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SUBSTITUTIVO A. FIGUEIRA

N.33

EMENDAS SUBSTITUTIVAS A TODO O TITULO PRELIMINAR

Titulo Preliminar - Da execução, e!feitos e applicaçâo das leis
deste Codigo

Art. 1.' O presente Codigo principiará a obrigar e a ter execução
no dia 1 de janeiro de 1903, e desta data em diante ficam revogadas
as ordenações, alvarás, leis, decretos, resoluções, usos e costumes
relativos ás matérias do direito civil, que são reguladas por elle,

O Governo providenciará pelo modo O mais amplo e conveniente
sobre a publicação deste Codigo no Diario Olficial e sobre a regular
remessa e distribuição por todo o paiz .

Art. 2.' A lei não prejudicará, em caso algum, direitos adquiridos,
actos juridicos já perfeitos 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 exercício
depende de prazo prefixado ou condição preestabelecida e não alte
ravel a arbítrio de outrem.

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

§ 3.' Considera-se cousa julgada a decisão judiciária contra a
qual não cabe mais recurso ordinario ,

Art. 3.' A lei só póde ser derogada ou revogada por outra lei
posterior em contrario.

Todavia, a disposição especial posterior não revoga a geral ante
rior; nem a geral posterior revoga a especial, sinão quando a ella se
referir, para alterai-a, explícita ou implicitamente.

Art. 1<,.' Ninguem se pode escusar com a ignorancia da lei, nem
o juiz se póde eximir de decidir as causas submettidas ao seu conhe
cimento por motivo de silencio, absurdo ou ambiguidade da lei.

Art. 5.' A lei que faz excepçao ás regras geraes, restinge direitos
ou deroga leis anteriores, só póde ser applicada aos casos nella
especificados.

Art. 6.' Nos casos omissos applícam-se as disposições reguladoras
dos casos analogos e, na falta destas, os princípios geraes de direito.

Art. 7.0 As leis federaes são obrigatórias em todo o territorio
brasileiro, nas suas aguas territoriaes, e no estrangeiro até onde se
estender a sua extraterritorialidade, reconhecida pelo direito ou pelas
convenções internacionaes.

Art. 8.' A lei nacional da pessoa rege o seu estado e capacidade
civil, e bem assim o estado civil da mulher casada e dos filhos, sem
prejuizo de sua nacionalidade, emquanto durar o poder marital El
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patrio ; rege as relações pessoaes dos conjuges e o regimen dos bens
do casamento.

Art. 9.0 Os bens, quer moveis, quer immoveis ou de raiz, são Foi """'oolto,
lei do I d . 1 .. ""mm,.sujeitos á ei o ogar e sua situação, sa vo quanto aos pnmelros a ãcacão,

lei pessoal do proprietario sobre os que elle levar sempre comsigo ou
de seu uSO pessoal e os que tiver para serem vendidos ou transpor-
tados a outro logar, e a lei da situação inicial que tinham, caso sejam
mudados na pendencia de acção real sobre elles,

Art. 10. A fôrma extrínseca dos documentos publicos ou parti- Idem .

culares , dos testamentos e dos contractos e Sua prova, assim como dos
quasi-contraêtos, delictos e quasi-delictos, é regulada pela lei do lagar
em que se verificaram, salvo os casos exceptuados nas leis, os actos
que tenham por objecto bens de raiz situados no Brasil e os contractos,
exequiveís no Brasil, sendo celebrados por brasileiros nos respectivos
~sulados ou Legações.

Art. 11. A matéria e os effeitos das obrigações serão regulados Idem.

pela lei.do logar onde foram contrahidos, salva a expressa convenção
das partes contractantes.

Serão, porém, regulados e julgados pela legislação brasileira os
contractos ajustados em paiz estrangeiro, mas exequiveis no Brasil,
bem como as obrigações contrahidas entre brasileiros em paíz estran
geiro, os actos relativos a bens de raiz situados no Brasil e ao seu
regímen hypothecario.

Art. 12. As successões legitimas e testamentarias, a ordem da Idem.

vocação hereditaria, os direitos dos herdeiros e a intrinseca validade
das disposições, serão regulados pela lei nacional da pessoa de cuja
successão se trata, qualquer que seja a natureza dos bens da herança
e o paiz em que se acharem situados, salvas as disposições da lei local
sobre os ímmoveis e sobre o regimen hypothecario e o disposto neste
Codigo sobre heranças vagas abertas no Brasil.

Art. 13. A competencía, a fôrma do processo e os meios de I'oi ecceíte,
def íd Ia Iei do T d - 1 ,emmod,-etesa são reg! os pe a C1 O ogar on e se mover a acçao, sa va a ãcecêc.
competencía dos tribunaes brasileiros para conhecerem de demandas
contra os domiliciados ou residentes no Brasil por obrigações con
trahidas ou responsabilidades assumidas dentro ou fora do paiz, (Lei
n. 3.605, de 1875.)

As sentenças dos tribunaes estrangeiros serão exequiveis no
Brasil mediante as condições estabelecidas pela lei brasileira.

Art. a. Em nenhum caso as leis, os actos e as sentenças de um Foi' acceitc,

paiz estrangeiro, e as disposições e convenções privadas poderão :i:'çáo~OO'
derogar as leis rigorosamente obrigatórias do Brasil concernentes ás
pessoas, aos bens e aos actos, nem as leis por qualquer modo relativas
á soberania nacional e á ordem publica, política, economica ou reli-
giosa, á moral e aos bons costumes. .

Sala da Commissão, 4, de outubro de 1901. - A. Figueim.
J!. Tolentino.
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EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

N.34

Pro;udlceda , Substitua-se a inscripção pelo seguinte: Lei Preliminar. Da lei
e dos seus elfeitos em relação ao tempo, ao espaço e ao seu objecto.

N. 35
Accetee com

modÚicnção.

Prejudicada.

acceíta.

Accrescentem-se os dois primeiros artigos doprojecto, alterando-se
a numeração do substitutivo.

N. 36

Supprima-se a palavra « sempre >l, art. 9'.

N.37

Accrescentem-se ao art. 11, depois da palavra « logar >l as palavras
« e do tempo em que», supprimindo-se a palavra « onde» .

N.38

Idom. Ao art. 12. Substituam-se as palavras - « de pessoa de cuja su-
ccessão se trata » pela palavra « de cujn » ou « defunto ».

Sala da Commissão, 7 de outubro de 1901.- A. Coelho Rodrigues.
- Alencar Guimarães.

VO'fAÇÃO

DO

TJ.fitulo Preliminar e discuasão da Parte (lera!
(ARTS. 97 A 217)

13" Reunião em 18 de outubro de 1901

(PRESIDENCIA DO SR. SMRRA)

Começa a reunião ás 3 horas da tarde, estando presentes os
Srs. Seabra, Francisco Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz
Domingues, Anizio de Abreu, Frederico Borges, Tavares de Lyra,
Teixeira de Sá, Sylvio.. Homero, Monjardim, Oliveira Figueiredo, Sá
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Freire, Alfredo Pinto, Azevedo Marques, Alencar Guimarães, Hí
vadavia Corrêa e Hermenegildo de Moraes (18).'

Deixam de comparecer os Srs. Camillo de Hollanda, Araujo
Góes e Benedicto de Souza (3).

Dos convidados pela Comrnissão comparecem os Srs. Clovis
Bevilaqua, Coelho Rodrigues, Andrade Figueira, Alencar Araripe,
Torres Netto, M. F. Correia, Gabriel Ferreira, Salvador Moniz, Carlos
Perdigão e Bandeira de Mello.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.
o 8r.. Francisco rrolent.ino (Secretario) communíca ter

recebido carta do Dr. Godofredo Cunha, jniz federal do Districto Fe
deral, agradecendo o convite que lhe foi dirigido e promettendo com
parecer ás reuniões da Commissão sempre que for possível.

PRIMEIRA PA1U'E DA ORDEM DO DIA

Votação do Titulo Preliminar e emendas apresentadas.

o Sr. Azevedo Marques (pela ordem)-Sr. Presidente,
sabe V. Ex. que o Regimento Interno da Camara dos Deputados contem
uma lacuna, quanto ao prazo dado aos oradores para encaminharem
as votações.

Aquelle Regimento foi adoptado por n6s para regular as nossas
sessões; e, prevendo que se possam reproduzir as discussões das ma
terias já encerradas, com inconvenientes, que se me afiguram grandes,
lembrei-me de suggerir um alvitre á Commissão : - determinar um
prazo dentro do qual os diversos oradores possam fallar no enca
minhamento das votações.

Offereço a minha indicação, para ter o destino conveniente.

o Sr. Secretario procede á leitura da seguinte

INDICAÇÃO

Para o Regimento Interno da Commissão Especial do Codigo Civil

Accrescente-se onde convier:
Para encaminhar as votações nenhum orador, que obtiver a pa

lavra, poderá fallar mais de uma vez nem por tempo excedente de
cinco minutos sobre cada um dos artigos do Projecto, salvo o relator
e o autor do Projecto, que poderão fallar o dobro desse tempo e por
duas vezes.

Sala das Commissões, 18 de outubro de 190f.-Azevedo Marques.
E' approvada, sem debate, a indicação, '
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o Sr. Alencar Guhnarães (pela ordem) -Sr. Pre
sidente, a votação que V. Ex. acaba de annunciar é muito importante
e deve ser feita com certa ordem e methodo,

Parece-me que o substitutivo apresentado pelo illnstrado relator,
comprehendendo a quasi totalidade das emendas offerecídas, deve ter
preferencía na votação, salvo, entretanto, algumas das emendas que
possam ser votadas separadamente.

Peço a V. Ex. que consulte á Commissão sobre si consente na
preferencia, para votação, do substitutivo do honrado relator.

O Sr. Presidente - Ao Projecto revisto e submettido á
consideração da Commissão, o honrado Sr. conselheiro Andrade Fi
gueira, que nos tem prestado relevantes serviços, pelas suas luzes,
pela experiencia e pelos conhecimentos juridicos de que dispõe
(apoiados), apresentou um substitutivo que foi endereçado ao
Sr. relator, para receber o devido parecer.

S. Ex., o Sr. relator, de accórdo com OSr. Dr. Clovis Bevilaqua,
refundiu o Projecto e o substitutivo do Sr. conselheiro Andrade Fi
gueira em um só substitutivo.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Que não teve discussão!

O SR. PRESIDENTE - Era logico que este substitutivo tivesse uma
discussão; portanto, desde que se trata de um substitutivo apresentado
depois de encerrada a diSCUSSãO, elle deveria ser submettido á consi
deração da Commissão, não só para que o autor do substitutivo pri
mitivo pudesse dizer a respeito daquellas partes que não foram con
templadas, como ainda para fazer as observaçõesque lhe suggerissem
as modificações propostas.

Entretanto, como é permittido a qualquer dossenhores encaminhar
a votação, á proporção que se fôr submettendo á deliberação da Com
missão as diversas emendas, nessa occasião, o autor do Projecto ,
o Sr. conselheiro Andrade Figueira, emfim, aquelles que forem
interessados no assumpto, poderão fazer as considerações que lhes
aprouver.

Parece-me que não ha inconveniente em submetter a votos o
substitutivo do honrado Sr. relator.

O Sr. Azevedo Marques (pela ordem)-Sr. Presidente,
pedi a palavra simplesmente para esclarecer um ponto, que me é
suggerido pelo aparte (lo meu honrado amigo, o Sr. Teixeira de Sá,
quando declarou que o meu substitutivo devia soffrer discussão.

Não me opponho absolutamente a isto.
Quanto mais discutido, mais iIluminado ficará o assumpto.
Devo, entretanto, ponderar que tudo quanto está no substitutivo,

ipsis »erbis, é extrahido do substitutivo do Sr. conselheiro Andrade
Figueira, das disposições do Projecto e das emendas apresentadas e que
a Commissão revelou vencedoras.
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Portanto, tudo quanto está no substitutivo já foi amplamente
discutido.

Repito, entretanto, que, si a Commissão assim o entender, votarei
para que elle seja novamente discutido.

o Sr. "JI:'eixeira de <Sá (pela m'dem) - Sr. Presidente,
concordei com V. Ex. dizendo que a emenda substitutiva apresentada
pelo Sr. Azevedo Marques devia ter discussão, visto que foi apresentada
depois do debate. Ou então não devia ser recebida.

S. Ex. o Sr. relator disse que houve aqui algumas emendas ven
cedoras na discussão e que foram comtempladas por S. Ex. Eu não
comprehendo uma emenda vencedora pela discussão.

No substitutivo de S. Ex. não vejo o art. i o da emenda substi
tutiva do Sr. conselheiro Andrade Figueira; devia ser o primeiro
contemplado nesse substitutivo.

Este artigo 1° da emenda substitutiva do Sr. conselheiro Andrade
Figueira diz o seguinte: « O presente código principiará a obrigar e
a ter execução no dia i de janeiro de 1903 e dessa data em diante
ficam revogadas as ordenações, alvarás, leis, decretos, resoluções, usos
e costumes relativos ás matérias do direito civil que são reguladas por
elle. »

Este artigo não vem no substitutivo do honrado relator.
O SR. AZEVEDO iVIARQUES - Porque dei parecer contrario. A vo

tação do substitutivo não prejudica a das emendas.
O SR. TEIXEIRA ns SÁ - Penso que, desde que se vote a emenda

substitutiva apresentada por V. Ex., ficam excluidas as demais
emendas; porque no parecer diz V. Ex. que refundiu todas as
apresentadas e eu não vejo que tivesse sido contemplado o art. 10

do substitutivo do Sr. Andrade Figueira, o qual eu considerava
acceítavel , mas disse o iIIustre relator que foi vencido pela dis
cussão.

UMA VOZ - Vota-se o substitutivo, salvas as emendas.

o Sr. Azevedo Marques (pela ordem)-Sr. Presidente,
parece-me que a Commissão tem dous alvitres a seguir: ou acceita
a preferencia, na votação, do meu substitutivo, e, nesse caso, estão
prejudicadas todas as emendas; ou rejeita a preferencia e não se
vota o substitutivo, mas o projecto com as emendas.

o Sr. Presidente - O substitutivo apresentado pelo Sr. re
lator inqnestionavelmente condensou as idéas do substitutivo apre
sentado pelo honrado Sr. conselheiro Andrade Figueira e as susten
tadas no Projecto do Codigo.

A approvação desse substitutivo, comoparece ao Sr. relator, não
importa na rejeição de todas as emendas, porque algumas ha que
podem ser tomadas em consideração, podem ser approvadas até inde
pendentemente do substitutivo.
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Vou consultar a Commissão sobre si dispensa a discussão da
emenda substitutiva do Sr. relator.

O SR. ANIZlO DE ABREU - V. Ex. mesmo não declarou que, a
proposito de explicação pessoal, qualquer de nós poderá discutir o
novo substitutivo?

O SR. PRESIDENTE-Sim, senhor. Cada qual poderá fazer as suas
considerações sobre a votação.

O SR. ANIZlO DE ABREU - Nessas condições, póde-se muito bem
prescindir de uma discussão especial sobre o substitutivo.

O SR. PRESIDENTE - Sou obrigado a ouvir a Commissao a respeito
do assumpto ,

Consultada, a Commissão dispensa nova discussão a respeito.

O SR. PRESIDENTE - A Commissão resolveu que se procedesse á
votação. Vou, pois, consultal-a para saber si concede preferencia para
o substitutivo do relator.

o Sr. Rivadavia Occ-a-êes (pela ordem)-Sr. Presi
dente, foi apresentada pelo Sr. Coelho Rodrigues uma emenda ao
Titulo Preliminar estabelecendo que em logarde-Titulopreliminar
diga-se: Lei preliminar.

Penso que esta emenda deveria ser votada antes do substitutivo
e, por isto, requeiro a V. Ex. que consulte a Commissão si concede
preferencia para sua votação, porque ella estabelece a denominação
da parte a votar, para depois votar-se o substitutivo.

O SR. PRESIDENTE - Mas isto é uma emenda que não incide no
substitutivo.

O SR. RIVADAVIA CORRPlA-Não fica prejudicada?

O SR. PRESIDENTE - NãO, assim como outras.
o Sr. Teixeira de Sã (pela ordem) requer votação no

minal para a preferencía do substitutivo do relator e para a emenda
que substitue a inscripção "Titulo preliminar" por «Lei preliminar".

E' concedida a votação nominal.
Respondem sim, approvando a preferencia, os Srs. Sá Peixoto,

Arthur Lemos, Luiz Domíngues, Anizio de Abreu, Frederico Borges,
Tavares de Lyra, Sylvio Romero, Seabra, Monjardim, Sá Freire, Olí
veira Figueiredo, Azevedo Marques, Alfredo Pinto, Hermenegildo de
Moraes, Alencar Guimarães, F. Tolentino e Rivadavia Corrêa (17).

Responde não, rejeitando a preferencia, o Sr. Teixeira de Sá (1).
O §r. Presidente - Está approvada a preferencia para o

substitutivo. Vou submetter a votos a emenda do Sr. Coelho Bodri
gues, que substitue a inscripção "Titulo preliminar» por «Lei pre
liminar» ,
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Respondem sim, approvando a emenda, os S1's. Arthur Lemos,
Anizio de Abreu, Frederico Borges, Tavares de Lyra, Sylvio Romero,
Seabra, José Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, flermcnegildo
de Moraes, Alencar Guimarães, F. Tolentino e Rivadavia Corrêa ('13).

Respondem não, rejeitando a emenda, os Srs. Sá Peixoto,
Luiz Domingues, Teixeira de Sá, Azevedo Marques e Alfredo Pinto( 5).

o §l,-, Presidel1.te - Foi approvada a emenda mudando a
inscripçao «Lei preliminar», por '13 votos contra 5. Vou pôr a votos o
substitutivo do relator, salvas as emendas que não estiverem pre
judicadas.

São succcssivamente approvados os artigos do seguinte substi
tutivo, proposto pelo Sr. Azevedo Marques no seu parecer sobre as
emendas.

DA EXECUçAo, EFFEITOS E APPLICAÇÃO DAS LEIS CIVIS

Art. '1. o A obrigatoriedade das leis, que não fixarem outro
momento, começará: nas capitaes, tres dias depois de offlcialmsntn
nollas publicadas; e, nos municipios, quarenta dias depois da referida
publicação.

Paragrapho unico. O presente Codigo entrará em vigor seis mezes
depois da sua publicação offícial na Capital da Rapublioa.

Art. 2.' Quando a execução das leis depender de regulamento, °
começo da sua obrigatoriedade só terá logar depois de feita a publi
cação do regulamento, conforme a regra do artigo anterior.

Art. 3'. A lei não prejudicará em caso algum direitos adquiridos,
actos juridicos perfeitos e a cousa julgada.

§ i.' Consideram-se adquiridos não só os direitos que o titular
ou alguem por elle pode exercer, como aquelles cujo exercicío de
pende de prazo prefixado ou condição preestabelecida e não alteravel
a arbítrio de outrem.

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

§ 3.' Considera-se cousa julgada a decisão judiciaria contra a
qual já não cabe recurso ordinário.

Art. I•. o A lei só pócle ser derogada ou revogada por outra ler
posterior em contrario.

Todavia, a disposiçãoespecial posterior não revoga a geral an te
rior; nem a geral posterior revoga a especial sinão quando a ella se
referir, para alteral-a, explicitá ou implicitamente.

Art. 5.' Ninguem se pode excusar com a ignorancia da lei'
nem o juiz se póde eximir de decidir as causas submeuidas ao seu
conhecimento ]XlI' motivo de silencio, obscuridade ou ambiguidade
da lei.

c. c. - Valo IH l6
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Art. 6.' A lei que faz excepção ás regras geraes ou restringe
direitos só pode ser applicada aos casos nella especiâcados.

Art. 7." Nos casos omissos, applicam-se as disposições regula
doras dos casos analogos e, na falta destas, os principies geraes de
direito.

Art. 8." As leis fcderaes são obrigatorias em todoo territorio bra
sileiro, nas suas aguas territoriaes, e no estrangeiro até onde se
estender a sua extraterritorialidade reconhecida pelo direito ou pelas
convenções internacionaes.

Art. 9.o A lei nacional da pessoa rege: o seu estado e capa
cidade civil, as relações possoaes dos conjuges e o regimen dos bens
do casamento. Si, porém, os eonjuges forem de nacionalidade diffe
rente, prevalecerá a lei nacional do marido.

Paragrapho unico, Todavia, será applicada subsidiariamente a
lei do domicilio e, na falta deste, a da residencia : - quando a pessoa
não tiver patria, por havel-a perdido em um paiz e não adquirido
em outro; ou quando tiver duas patrias em razão de conflicto, não re
solvido, entre as leis do paiz do nascimento c do paiz de origem.
Neste ultimo caso, si uma das patrias fór o Brasil, prevalecerá a lei
brasileira.

Art. 10. Osbens moveis ou immoveis Mo sujeitos á lei do logar
na sua situação. Todavia, os moveis de uso pessoal do proprietario ou
os que este levar sempre comsigo, bem como os destinados a ser trans
portados para outros logares, são sujeitos á lei pessoal do proprietario.

Paragrapho unico. Os moveis, cuja situação fôr mudada na pen
dencia de acção real sobre elles, continuam sujeitos á lei da situação
que tinham no inicio da mesma acção.

Art. .11. A fórma extrínseca dos actos publicos ou particulares
será regulada pela lei do logar e do tempo em que forem praticados.

Art. 12. Os meios de prova serão regulados pela lei do logar
onde se passou o acto ou facto a provar. Si, porém, a lei commum
das partes autorizar meios mais amplos, serão estes admissivéis.

Art. 13. A matéria e os cíleitos das obrigações serão regulados
pela lei do logar em que foram contrahidas , salvo a expressa con
venção dos contractantes.

Paragrapho unico. Todavia serão regulados e julgados sempre
pela legislação brasileira:

a) Os contractos ajustados em paiz estrangeiro, mas excquiveis
no Brasil;

b) as obrigações contrahidas entre brasileiros em paiz estran-
geiro;

c) os actos relativos a immovois situados no Brasil;
ri) os actos relativos ao regimen hypothecario brasileiro.
Art. :l4. As successões legitima c tcstamentaria, a ordem da vo

cação hereditaria, os direitos. dos herdeiros e a intrínseca validade
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das disposições serão regulados pela lei nacional do defunto, salvo o
disposto neste Codigo sobre heranças vagas abertas no Brasil,

Art, 1(i, A competencia, a fórma do processo e os meios de de
fesa são regidos pela lei do lagar onde se mover a acção, salva a com
patenc!a dos tribunaes brasileiros.para conhecerem de demandas contra
os domiciliados ou residentes no Brasil por obrigações contrahidas ou
responsabilidades assumidas dentro ou fóra do paiz.

Art. 16. As sentenças dos tribunaes estrangeiros serão cxequí
veis no Brasil mediante as condições estabelecidas pela lei brasileira.

Art. 17. Em nenhum caso, as leis, os netos e as sentenças de
um paiz estrangeiro e as disposições e convenções privadas poderão
derogar as leis rigorosamente obriga torias do Brasil, concernentes ás
pessoas, aos bens e aos actos, nem a.s leis por qualquer modo relativas
á soberania nacional, á ordem publica e aos bons costumes,

Sala da Commissão , 14 de outubro de 1901 ,-O relator, Azevedo
Marques,

O ""r. Presidente - Approvado O substitutivo do relator,
vou submottcr á votação aquellas das emendas que não ficaram
prejudicadas.

Postas a vastos, são rejeitadas todas as emendas não prejudicadãs
pela approvação do substitutivo do Sr. Azevedo Marques,

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

Discussão do parecer do SI', Frederico Borges sobre a Parte
Geral, arts. 97 até 217 ,

(ComjJaTece o 81', Benedicto de Souza,)
O S.li.."'" Clovis JI3:evi].aqua - Sr. Presidente, o relatório de

meu illustre amigo e distincto conterraneo, o Sr. Dr. Frederico Borges,
faz apenas ligeiros reparos ao Projecto, entendendo mesmo o illustre
relator que seria mais conveniente entregar o Projecto á experimen
tação da pratica da vida real do que suhmottel-o á discussão que, por
competente, brilhante e profunda que seja, jamais poderá cor
responder exactamente á realidade da vida, Nessas condições, a minha
attitude, neste momento, é a de um amigo que ouve conselhos de
outro, conselhos que trazem o cunho da cxperiencia e da competencia,
e quo, acceitando-os em grande parte, pela sua procedencia, pede, não
obstante, permissao para oppór-lhes ligeiras considerações ou expli
cações, porque acredita que, depois de dadas estas, serão acccitas as
opiniões anteriormente emittidas.

Começarei pela primeira emenda, que o illustre relator acceita,
do não menos illustre SI', Dr , Julio Santos, aos arts. 102 e 103,

Diz a emenda: « O OITO que determina o consentimento pode
referir-se á natureza do acto jurídico, ao motivo, etc, » .



Opponho á emenda as seguintes ponderações:
A noção de consentimento é restricta ao accordo das vontades. 'ao contracto ; e nós, na Parte Geral, estamos tratando dos actos JU-

ridicos que teem maior amplitude que °contracto , Nos actos unila
teraes não existe consentimento. Devemos, pois, enfrentar, não com
a vontade em aecordo na occasião em que concorre com outra para
formação do contracto, mas com a vontade em geral, como força
crcadora dos actos juridícos, agindo nos limites que a lei lhe traça.

Esta póde ser viciada, tanto nas convenções, tomo nos actos em
que a vontade humana não enfrenta com outra, nos testamentos, por
exemplo; e, acceita a emenda, parece que teremos de afastar toda
esta segunda categoria de actos juridicos que dosempenham funcções
tão importantes, quanto as que são chamadas a desempenhar as con
venções.

Além disto, a emenda considera erro capaz de annullar o acto
aquelle que se refere ao motivo; doutrina 'IuC parece perigosa, por
quanto o motivo póde não ser expresso, e, si se admittir que se póde
allegar o erro do motivo, em geral, sem limitação e mais explicação,
ter-se-há creado um grave perigo para a estabilidade das relações
jurídicas. Esta questão prende-se, como é facil de ver, á questão da
causa determinadora dos actos juridicos, doutrina excessivamente
confusa no direito francez e contra a qual, desde Laurent, os civi
listas francezes protestam; o resultado de todo este estudo e analyse
dos civilistas foi afastar-se a questão da causa, restabelecendo-se a boa
doutrina estabelecida no direito romano, segundo a qual o erro sobre
a causa não prejudica, salvo quando a causa é expressamente enun
ciada como determinante do acto : falsa causa non nocet... sed si
condicionaliter enunciata [uerit. aiiud [uris est. Esta foi a dou
trina acceita pelo Projecto,

Nestas condições, me parece que, apezar da emenda vir presti
giada por autoridade para mim muito competente, a do relator, e ter
origem digna de todo o acatamento, não deve ser acceita ,

A segunda emenda é; « o dolo não se presume, mas pode ser
provado por qualquer meio de prova, inclusive a presumpção,
e o juiz não estará adstricto ás regras e julgará segundo a sua sã
consciencia » •

Peço. permissão para dizer que concordo, em parto, com a lem
brança do meu illustrado conterraneo, mas em parte sou forçado a
dizer que ella vem prenhe de prejuizos.

Será prudente eliminar-se a ultima parte da emenda, desde & pa
lavra - e o juiz não estará adstricto- até final, adoptando-se a idéa
contida na primeira parte.

Pede o illustrado relator que se supprima a parte do Projecto re
lativa á suggestão hypnotica (art. iH)). Estou de accordo, O conceito
da suggestão não está muito firme entre os especialistas.
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Como V. Ex. sabe, ha suggestões hypnoticas qne surgem e se
effectuam mesmo durante o somno artificial e ha outras, denominadas
tambem post-bypnoticas, que são aquellas que teem origem durante
o somno, mas que vão se effectuar depois que o hypnotizado é resti
tuido á normalidade de suas funcções psychicas.

Alguns psychologos e physiologos entendem que sóa suggestão da
primeira espécie é a que se realiza do facto, mas que esta realidade
não transpõe, por via de regra, os limites dos gabinetes de expe
riencia,

Outros pensam que, ao contrario, e ahi está a distinccâo que deu
pabulo á celebre contenda entre as escolas de Pariz e do Nancy, ha
suggestões que, uma vez actuando sobre o espírito do hypnotizado, ahi
fructiíícam, e mais tarde, quando parece que o individuo já está fóra
da acção do hypnotizador, apparecem, c então já não é a alma do
agente a causa determinadora dos actos, mas a alma do hypnotizador
que nella incrustou a sua vontade.

Outros, finalmente, acceito o conceito de Bernhéim, acham que
a suggestão deve abranger um campo mais vasto, cornprehendendo
mesmo as actuações sobre o espirito alheio, que nada tem de commum
com o hypnotismo. Mesmo em vigília é possivel que um espírito
incuta em outro uma idéa ou um sentimento, que vá ser causa deter
minante de actos,

Assim vamos nós marchando das suggestões chamadas, umas
vezes, pathologicas, e outras vezes artificiaes, até as suggestões
communs , As suggestões todas constituem, portanto, um genero
vasto, no qual ha espécies diílerentes que, estou hoje convencido, não
convém que sejam discriminadas no Codigo Civil. Li ultimamente um
trabalho interessante do professor de medicina legal da Bahia,
o Sr. Dr. Nina Rodrigues, que V. Ex. conhece como um dos espirítos
mais investigadores da medicina contemporanea entre nós, e da leitura
desse livro, tanto quanto da própria meditação sobre o assumpto,
tirei a conclusão de que o ill ustre relator tinha razão. Será melhor
que eliminemos essa parte do artigo.

Ao art. i55, n . 2, propõe o nobre relator que se acerescente
de valor excedente de 5008000, etc.

Acceitoa emenda em parte até onde diz-- excedente de 500$000,
parecendo-me dispensavel o restante.

Ao art. 137, o illustre deputado Sr. Julio Santos propõe uma
emenda acceita pelo relator.

Sinto dizer que não posso dar-lhe o meu assentimento"
V. Ex" conhece as divisões, que se fazem no direito. Ha presum

pções legaes e prosumpçõcs communs. As legaes são subdivididas
em absolutas e relativas. As primeiras teem, na escola, a denomi
nação de juris et de jure e as segundas juris tantum.

Alguns tratadistas, e entre estes João Monteiro, uma das summi
dades do professorado publico entre nós, acham que as presumpções
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legaes absolutas não são mais do que modos pelos quaes o legislador
determina um principio jurídico. Justificando o seu parecer, argu
mentam do seguinte modo: A causa julgada é geralmente. apre
sentada como exemplo de presumpção legal absoluta, mas eviden
temente si contra olla não prevalece prova, não é possivel que seja
uma presumpção, ha de ser um principio estabelecido pelo legislador
para manter a estabilidade das relações jurídicas, pois que a presum
peão é uma conjectura, e no caso não ternos uma conjectura, temos
urna afflrmação categórica imposta pelo legislador.

Mas, acceiteJ?os ou não estas ponderações, o que é exacto é que,
quer em referencia ás presumpções legaes absolutas, quer em relação
ás presumpções Iegaes relativas, o principio da emenda não póde
prevalecer.

Pois si o legislador declara que as presumpções desta espécie pre
valecem como verdades, não admittindo prova em contrario no
primeiro caso, ou subsistindo emquanto essa prova contraria não se
manifesta, no segundo caso, como poderemos afflrmar que teem
apenas o valor de um começo de prova? As presumpções legaes são
incontestavelmente provas completas, ainda que algumas dellas cedam
diante de provas mais convincentes.

Por isso não posso concordar com a emenda, e peço que se
mantenha o art , 161.

Quanto ao art. 162, preciso dar uma explicação,
O systema adaptado pelo Projecto primitivo era um pouco diverso

daquelle que está no Projecto revisto.
Dizia elle, de accordo com o Dr, Coelho Rodrigues, o seguinte:

"Não podem ser admittidos como testemunhas de numero: 1°, os alie
nados de qualquer especíe, ainda que nos lucidos intervallos, etc. ».

Queria assim indicar que não podiam estar corno testemunhas
instrumentarias estas pessoas, de onde se concluía que poderiam func
cionar como testemunhas informantes.

Mas isto está passado; póde ser que o systema da. Commissão
Revisora seja melhor.

!\lais ainda - assim queria fugir a uma objecção, que já vi levan
tada, de que os alienados, embora não devam ser acceitos como teste
munhas instrumentarias, podem dar informações, que o jniz apre
ciará como merecerem, objecção que tem maior procedencia diante da
largueza da expressão -loucos de todoo genero ,

Uma falha da mente póde existir, conservando-se as faculdades
mentaes não attingidas pela psychopathia em funcionamento regular e,
nestas condições, podem os individuas dar algumas informações accei
taveis, que podem servir de esclarecimento ao juiz.

A emenda ao art. 163 diz o seguinte; « Em vez de dizer-se :

podem ser recusados CalDO testemunhas, diga-se; - poderão servir
apenas como testemunhas informantes",



Diz o Projecto : « Podem ser recusados como testemunhas .»
Penso que as cousas se equivalem. "
lia, todavia, um accrescimo, no numero primeiro, da palavra

« descendentes», que sana um dos muitos erros typographicos, que
conseguiram escapar á revisão, aliás muito cuidada, do Projecto. Sohre
erros semelhantes apresentei algumas emendas, que se acham na mesa.

Mas, além deste erro iypograph:co corrigido pelo relator, ha o ao
crescimo da palavra « notorio », quenão meparece muito conveniente.

Diz o artigo: « O que tiver interesse no objecto do litígio.»
Propõe o relator: « O que tiver interesse notaria no objccto do

litígio. »
Creio, Sr. Presidente, que não é necessário que seja notaria o

interesse; basta que seja real e offereça, na occasião, base sufficiente
para se acreditar na suspeição da testemunha.

Propõe ainda o relator uma emenda ao art. 166, n, 2.
Diz este artigo, no n. 2: « Quando a lei o prohibir á pessoa de

que se trata .»
S. Ex. acha melhor dizer, como está no Codigo Argentino:

« Quando prat.cado por pessoa a quem se prohibe por este codigo.»
Como ao ospirito lucido de S. Ex. o dispositivo do Projecto não

pareceu sufficientemente claro, acceito a correcção.
Ao art. 203, n. '1, propõe uma emenda que foi apresentada pelo

Dr. Julio Santos, emenda que não acho razoável.
Diz este artigo O seguinte: « A prescripçao interrompe-se:

1', pela citação pessoal feita ao devedor, ainda que ordenada por juiz
incompetente .» <

Si a emenda pretende afastar a restricção que procede do adje
crivo pessoal, não é preciso mais do que eliminai-o, com O que estou
de accôrdo,

Mas o que de todo me parece inconveniente é ligarmos inter
rupção ao momento em que se apresenta em juizo a petição, até por
que, pelo systema do Projecto, não temos necessidade de distinguir os
prazos que á lei processual compete marcar para as citações por edi
taes. Feita a citação, considera-se interrompida a prescripção. Não
necessitamos de dizer mais.

Tambem ao art. 206 a emenda do Sr. Julio dos Santos diz o se
guinte: "Si o acto ou contracto for indivisivel ,»

Não acceito a emenda, porque não creio que seja oceasião de se
fazer essa distincção e mesmo porque a este artigo apresento uma
emenda restabelecendo o que estava no Projccto primitivo.

A meu vér, a Commissão Revisora supprimiu um elemento índis
pensavel neste artigo: « Quando o reconhecimento dos direitos é feito
por alguns dos devedores prejudica aos seus consortes», diz o artigo.

Deve-se entender -devedores solidarios, pois estamos tratando
de solidariedade; mas é índispensave! declara! o, penso eu, e assim
havia feito no Projecto primitivo.
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Esta suppressão da palavra solidarios vem acompanhada de uma
outra, que igualmente deve desapparecer. « A interrupção pódeprovir
ou de um acto de reconhecimento por parte do devedor, ou de um
acto do credor em relação ao devedor solidario.» O Projecto primitivo
queria (essa doutrina me parece que é assente) que, quando o credor
viesse sohre o devedor solidario, este acto prejudicasse aos outros co
,·60s debendi, da mesma fórma que os prejudica o reconhecimento do
direito.

A Commissão Revisora supprimiu essa clausula, já agora não me
recordo porque, mas parece-me que essa suppressão produziu uma
lacuna.

O relator propõe que sejam eliminados os ns. 7 e 8 do art. 212,
porque se referem a dividas commerciaes.

Apezar de se tratar aqui de negociante e corretor, estas dividas
não são propriamente commerciaes, Nem todos os actos dos commer
ciantes são mercantis; mas, como é possivel que no Codigo Commer
cíal, que deve ser naturalmente revisto, se incluam melhormente estes
dous casos, não faço ohjecção alguma á suppressão.

Ao art. 216, n. 7, manda accrcsccntar, creio que sem vantagem,
« as dividas activas da União, Estado ou Municipio ».

na mais uns accrescimos : « Nas obrigações constantes da prova
liueral, em que se mencione a causa ou origem das mesma:" contar
se-hão osprazos para prescripçâo das datas do vencimento da ultima
prestação constante do titulo da obrigação", e, finalmente, « a acção
dos advogados, solicitadores e procumdoresjudiciaes,para haverem,
quando não tenham contracto, mediante justo e summario arbitra
mento, a importancia de seus honorários, contado o prazo da ter
minação do trabalho ou da revogação do mandato."

Entende o illustre relator que estas duas emendas devem ser in
cluidas ; parece-me que não. A primeira, porque apenas faz de uma
distincção de meios de prova um modo ele distinguir obrigações, o que
não tenho por exacto ; e quanto á segunda, porque o assumpto já está
providenciado no art. 202, n. 6, tanto quanto era licito fazel-o, penso
eu. Como se vê, Sr. Presidente, as observações que tinha a adduzir
sobre a relatorio do meu illustrado conterraneo, o Sr. Dr. Frederico
Borges, são ligeirissimas.

Estamos quasi de accórdo em tudo, nenhuma divergencia funda
mental entre nós existe.

Tenho concluído.
Veem á Mesa, são lidas e postas em discussão as seguintes

Emendas de erros typographicos

Art. H O. Em vez de - a despeito delle, diga-se: sem elle.
Art. 139. Em vez de - em cujo detrimento se realizar, diga-se:

em cujo detrimento se realizaria,
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Ar!. 141. Em vez de - si forem com este, diga-se - si forem
com ella.

Art. 147. Em vez de-'-exeepto imposto, deve dizer-se-excepto
quando[o» imposto.

Emenda de redacçâo

Art. 206. Substitua-se o segundo periodo pelo seguinte:
Ü!l'1.gdo provém do devedor soJidario, ou em relação a eIle é feita,
prejudica aos seus consortes.- Clovis Bevilaqua.- F. Tolentino.

o "'l:". Bandeira de ~J[eno - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra para lembrar a conveniencia de emendar o art. 216, onde se
manda accrescentar : - « a aeção dos advogados, solicitadores e pro
curadores judiciaes para haverem, quando não tenham coturacto,
mediante justo e summario arbitramento, a importancia de seus ho
norarios, contado oprazo da terminação do trabalho ou da revogação
do mandato."

Nós temos, Sr. Presidente, um regimento de custas, e nesse re
gimento está regulado que, desde que não haja contracto ou mandato
judicial, não teem os advogados, solicitadores e procuradores judiciaes
sinão o direito de haver as custas e nada mais. Acautelem-se, pois,
todas essas entidades com O seu contracto. Aqui, porém, propõe-se o
arbitramento ad instar do estabelecido para os honorarios medicos;
mas porque se comprehonde que é contra a moral que o medico con
tracte de antemão seus serviços.

Comprehende-se, por conseguinte, que haverá sempre necessidade
de preceder este arbitramento á propositura da acção para haver os
honorarios.

OSR. ALFREDO PINTO - Isto é matéria de processo.
O SR. BANDEIl\A DE MELLO - Perfeitamente, é o que quero rejeitar

para o advogado, é esta possibilidade, mediante justo e summario
arbitramento, termos que até certo ponto teem muita elasticidade.

Esta materia parece-me, portanto, que não deve ser encerrada
em nosso Codigo, é matéria de processo, que chamaremos administra-
tivo judiciario, porque temos um regimento de custas regulando. '

Peço, pois, venia ao meu distincto collega e amigo, o Sr. Dr. Fre
derico Borges, para mandar lima emenda suppressíva. Penso que bem
fez o illustre codifícador , o Dr. Clovis Bevilaqua, em não estabelecer
nada a este respeito.

E' o que tenho a dizer.
Vem á Mesa, é lida e posta em discussão com o parecer a

Emenda
A.ü art. 216:
Supprima-se a emenda additiva elo parecer do relatorv->- Bandeira

de Mello.- Sá Freire.
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o êsx-. Andrade I<';guelra (') - O Livro 111, da Parte
Geral, ora em discussão, trata dos elementos do direito e contém não
menos de 122 artigos rela tivos aos actos juridicos, acquísíçao, conser
vação e extincção de direitos.

O ilIustrado autor do Projecto, quando a ultima vez prendeu a
attenção da Commissão e a de todos aquelles que o escutavam, disse
que, por estar prejudicada, como questão fechada, a que diz respeito ao
methodo, não era admissivel a idéa proposta pelo orador, quando em
debate o Livro I, de modificar o titulo dos livros, nem a ordem da dís
tribuição das matérias e ainda menos de titular essa Parte Geral com a
epigraphe " Dos elementos do direito», idéa antiga, apresentada pelos
escriptores allernães.

Vae tomar em consideração esta parte das observações de S. Ex.,
em relação ao Livro que ainda se verifica na Parte Gorai, á qual terá
do. propor emendas, não só quanto aos titulas, corno quanto ás inseri
peões e muito profundas quanto á matéria de varias das suas dispo
sições.

Isto, porém, é um assumpto que não póde ser tratado de uma só
vez; preferirá limitar-se hoje a umas tantas considerações geracs que,
acredita, não deixarão de lançar alguma luz sobre todo o Projccto e,
de outra vez em que lhe caiba a palavra, tratará de propór emendas
a varias disposíções.

Dirá ao nobre autor do Projecto que é bem possível que a deno
minação de "Elementos do d.reito » seja reputada antigualha por
S. Ex., que tanto cuidado tem em lêr quanto livro appareee sobre
direito.

O orador, que tambem gosta de leituras, prefere ater-se a auto
res de nota, a ler muito livro que ahi apparece, por vezes com titu
las pomposos, mas vasios de idéas ,

E' assim que, quanto á classificação adaptada no Codigo, o ora
dor aíferrou-se a Savigny que é, como se sabe, um dos expositores
das idéas allemãs a esse respeito, não sendo, porém, o unico.

Ora, applicada a divisão geral, como foi feita pelo Projecto, está
claro que é preciso dar um titulo a esta Parte Geral e este não p6de ser
sinão aquelle que lhe deram os autores allemães : isto é: a Parte Geral
não póde tratar sinão dos elementos dos direitos.

ReJlecte S Ex.: mas esta Parte Geral não esgota todos os elemen
tos dos direitos, por um lado e, por outro, a Parte Especial trata
tambem dos elementos dos direitos.

O orador dirá a S. Ex. que a Parte Geral deve esgotar, ou para
servir-se da phraso allemã, deve ser exhaustiva, deve comprehender
toda a parte do direito, que se refere aos ekmentos constitutivos dos
direitos.

(") Este discurso não foi reviste pc:o orador.
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Em uma classificação bem feita, a Parte Geral deve comprehen
der todos esses elementos.

Quanto á segunda observação, de qne, na Parte Especial, também
elles entram, dirá qno, como a Parte Especial está subordinada á Parte
Geral, visto que aquella trata exactamente do direito realizado nas
difierentes relações, é forçoso qne aquella Parte Geral, que se refere a
estas relações, seja tambom incluirla,

Mas, em uma classificação rigorosa, qu e só a sciencia póde fazer
e não um codigo, as dnas partes caracterizam-se, perfeitamente dís
tinctas, e si houver confusão, será erro do applicador, nunca defeito
do methodo ,

Nota no Projecto - já o disse - alguns defeitos a respeito da
classificação.

Não sórnente vê que, na Parte Geral, se incluem muitas disposi
ções que deviam caber melhor na Parte Especial como provavelmente
segundo terá occasião de mostrar, na Parte Especial, se Incluíram ou
tras disposições que melhor caberiam na Parte Geral.

Ainda hoje, por occasiao da vvotação, verificou que se deixou
para a Parte Especial um assumpto, que era eminentemente propríc
da Parte Geral, como é o estatuto que deve regular o estado e a capa
cidade jurídica dos menores, durante o patrio-poder,

Isto pertence eviden temente á Parte Geral.
O nobre autor do Projecto pareceu notar que a Parte Geral não

podia comprehendcr factos ou actos que dessem lagar a direitos.
Ora, não ha contestar que, além dos direitos resultantes da perso

nalidade e que, além dos direitos que teem por objccto as causas, de
que os livros I e II da Parte Geral se occuparn, ha os factos juridicos
em uma numerosa comprehensão, que revelam tambem o direito.

lia direitos que se regulam pelos factos e ha também direitos que
determinam e precedem os factos.

O que também não pareceu ao orador procedente foi que S. Ex.
destacasse a inscripção que deu, supprimindo o livro.

Já se pronunciou a respeito; entende que este codígo deve ter
um caracter nacional.

Sem que haja aberração das doutrinas geraes, devem ficar subor
dinadas essas doutrinas aos precedentes da nossa legislação.

Na codificação - diz o orador - que nos foi legada, nas ordena
ções, vem a classificação em livros; mas ahi cada livro é um
codigo.

Assim é que o Livro I e o lI, attendendo aos tres braços
em que se dividia a nação - clero, nobreza e povo, - trata dos di
reitos populares e da parte relativa a essfs direitos; o Liv. III do pro
cesso; o IV do direito civil e o V do direito penal.

Ora, depois disto vieram os codigos Penal, Commercial e outros,
e todos abandonaram este qualificativo de - Livros - e adaptaram O

de titulas, capitulas, secções (raras), artigos e 'paragraphos.
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o Projecto vem reviver e de uma maneira apparatosa, a inseri
pção- Do livro.

E' assim que ahi se verificam tres livros constituindo a Parte Ge
ral, e quatro constituindo a Especial; ao todo sete livros que não dizem
nada. Depois disto, veem os titulos, capítulos, secções, artigos, para
graphos e até lettras alphabeticas.

Acha muita divisao, e, sem necessidade, nos apartando dos an
tecedentes modestos e simples.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Comprehende que a questão não é de
designação de livros, mas de designação de matérias.

r) SR. ANDRADE FIGUEIRA -- Pensa que tudo isto se póde fazer
com o material de casa.

Pôde-se estabelecer títulos, capitulos e uma ou outra secção, dis
pensando esta multiplicidade que, longe de facilitar a intelligencia das
leis, causa confusão.

Entre outros inconvenientes tem um muito grave, que é para o
caso das citações.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas, basta citar o artigo.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas este tem por sua vez paragra
phos e lettras ,

Acha que é necessário simplificar.
Sabe que isto hoje está em moda nestas leis da Republica, a cuja

leitura é dado por hygiene de espírito e necessidade da profissão; mas
sabe também que é necessário ás vezes dar-se tratos á imaginação para
saber qual o pensamento principal, que não raro está na lettra Z. Isto
denota pouco methodo por parte de legisladores novos, mas que irão
se habituando.

E' um defeito secundario e que se pode corrigir ainda nos tra
balhos da Commissão ou quando se fizer a redacçãogeral do vencido.

Vae agora fazer considerações geraes sobre o objecto em discus
são.

A. primeira, que lhe occorre, é inspirada ou dictada por um de
ver de lealdade.

Este titulo occupa-se , pelo menos em metade de suas disposições,
com matéria relativa ás provas; dos 220 artigos que contem, nada
menos de 60 são relativos á prova.

O ilIustre codificador disse que a matéria das provas pertencia ao
direito civil substantivo e citou autoridades em seu apoio.

Confessa que desejaria respeitar essa opinião mesmo porque é
adverso a essa injuridica, impolitica e anti-constitucional divisão que
se fez por occasião da discussão da Constituição entre lei substantiva e
lei adjectiva.

Chega mesmo a desconfiar do successo deste Codigo Civil, desde
que o Congresso Federal não pode fazer tambem a lei de processo.
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Realmente votar uma lei, cuja execução compete a outro poder,
não somente na sua regulamentação pratica, mas até nas acções for
mularias, que tem de editar para sua execução, é pelo menos fazer
duvidar muito da efficacia da obra legislativa.

E' uma das razões por que, tendo sido muito enthusiasta da 00
diâcação, tem visto arrefecer esse seu enthusiasmo ,

Não basta que uma codificação soja necessária e util, 6 preciso sa
ber si o tempo a comporta. Ora, nas condições actuaes da Constituição
Federal, entende que essa divisão que se fez entre o direito substantivo
e o direito adjcctivo ha de, em grande parte, prejudicar a legislação
civil.

Si se tratasse de revogar a Constituição, poderiam contar com o
seu voto.

Mas um dever de lealdade o colloca ao lado da Constituição e,
emquanto ella subsistir, entende que não se póde sophismar a discri
minação que elIa faz entre lei substantiva e lei adjectíva.

Ora, em boa e sã consciencia , entende que a matéria das provas
6 parte integrante e vital das leis do processo, segundo as noções que
tem desde que começou a estudar direito, e vae isso para mais de meio
século.

O processo tem ires phases muito distinctas: a phase das anega
ções do direito, a da prova das allegações das partes e a terceira que
6 a da decisão do juiz, com os recursos competentes.

Manter estas disposições e mutilar a faculdade que os Estados
teem de formular a lei do processo.

Si a isto accrescentarmos, diz o orador, que já a faculdade de
regulamentar a primeira parte, que são as allegações das partes, ou
modas persequendi, para usar da phraso de direito, das acções em mo
vimento, das acções formularias, já está subordinado ao direito sub
stantivo, veremos que, afinal, o que ficou pertencendo aos Estados
foi apenas a organização judiclaría, esta ultima phase em que apparece
o juiz, por ellos nomeados e conservados para editar a sentença.

Isto e restringir muito a faculdade.
E' exactamente nesta parte, diz o orador, que a Constituição ca

recia de grande reforma, pol'Clue não comprehende Poder Judiciario
querer decidir contra o direito substantivo, sendo nomeado por auto
ridades locaes, sem 610, etc.

O Poder J udiciario 6 um dos poderes do Estado, está a par do
Poder Legislativo, do Executivo, e sua missão 6 applicar a lei aos
factos, sobretudo no dominío do direito privado, porque o Poder Ju
diciario não foi creado para outra causa.

O Poder Judiciario 6 instituido para executar as leis no dominio
do direito privado e o Executivo 6 instituido para executar as leis no
domínio do direito publico.

Pela divisão que se fez, o Poder Judiciario, que 6 um dos pode
res da nação, instituido exactameute para applicar a lei aos factos, 80-



bretudo no dominio do direito privado, é nomeado ).l?r autoridade local
sem condição alguma de tirocínio, nem de capacidade, nem de ha

.bilitações.
Entende que não se póde fazer a mutilação, que se protrnde, de

tirar aos Estados a faculdade de regular as provas que são a alma do
processo, sem as quaes o processo não tem valor, sobretudo em uma
organização judiciaria em que o juiz é obrigado a julgar, segundo o
a!legado e provado.

Assim sendo, acha que toda a parte em discussão, que trata de
provas, deve ser objecto de muita consideração.

Si quizerem mantoi-a, não porá luto por isso.
Uma outra observação geral, que fará, é que este immoderado de

sejo de divisões e subdivisões acarretou alguns erros de apreciação,
que não teem só o inconveniente de confundir as idéas, mas também
de falseai-as.

Assim, por exemplo, tratando-se no Capitulo H do Livro m,
Parto GoraI, dos defeitos dosnetos juridicos, menciona-se, na Secção I,
vicios da vontade, erro ou ignol'ancia, dolo e coacção. Lá vem depois
uma Secção Il e outros defeitos» que parece não serem mais vicies da
vontade, porque estão em uma secção distincta ; ahi vecm a simula
ção e a fraude contra os credores, e as duas separadas por lettras: a
primeira A e a segunda B.

Entretanto, bem estudada a natureza intima desses defeitos, elles
teem um ponto commum

Tanto vicia o erro, a ignorancia, o dolo ou a coacção, como a sí
mulação e a fraude, fallando racionalmente; porque o que é que se
dá na simulação? Dá-se o conluio entre as duas pessoas para fingir,
celebrar um contracto que induza o outro a erro. E' a simulação frau
dulenta. Ora, essa simulação é meio para actuar sobro a vontade e
produzir um erro; e, segundo jurisconsultos romanos, nada mais con
trario ao consentimento que o erro.

Portanto, o que é victima de um contracto simulado tem seu con
sentimento viciado pelo erro, fosse por simulação, fosse pelos mo
tivos de que cogita a secção I.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Estamos de accórdo; assim estava no
Projecto primitivo.

O S,'. ANDRADE FIGUEIRA - Si está de accórdo, ha de concordar
quo a divisão está domais e que essa qualificação "Outros defeitos"
não tem justificação possivel,

Acaba de analysar a noção rigorosa da fraude, com o intuito de
mostrar a sua influencia sobre o consentimento.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA- Veja V. Ex. o capitulo II do primeiro
projecto.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Não ha duvida; já disse quo não teve
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a fortuna de conhecer o Projccto primitivo, e discute por este que re
cebeu. A qualificação é a mais rigorosa.

Admitte que a commissão mudasse; mas, em vez de por este
titulo « Outros defeitos", deveria apresentar a simulação e a fraude
como inquinando a boa fé dos contractos, porque com effeito ellas pro
duzem directamente este resultado.

Acredita que o desejo immoderado das divisões e subdivisões não
deixou de concorrer para esse resultado, que acaba de apontar, de ser
esta matéria destacada do erro ou dos defeitos do consentimento, como
para outras soluções.

. Outra observação que tem a fazer refere-se ao desideraium: pa
trocinado pelo illustre relator da commissão, que sente não estar pre
sente, a respeito ela execução do Codigo antes de revisto, a quo alludiu
ha pouco o illustro autor do Codigo.

" Não póde concordar com semelhante idéa Si temos leis em execu
ção, que até hoje DOS toem servido e vão servindo; si a obra da co
dificação póde offerscer alguma utilidade, e já chegou a convir que sim,
não é razão para que se faça um codigo imperfeito, que venha per
turbar as relações jurídicas existentes, já com a esperança de novas
COlTeCÇÕOS.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Essas imperfeições se manifestariam"
funccionando a machina.

O SR. ANDRADE FIGUE!l\A - A lei que for feita agora, boa ou má,
vae perturbar as relações ele direito, formadas á sombra do direito an
tigo, vae crcar outras relações c s: se der desde já essa instabilidade de
reformas, porqne se conta previamente com reformas, para corrigir
erros que se dão como provavois, em uma obra feita de Improviso, a
consequencia é que conscientemente Vamos perturbar profundamente
as relações socíaes.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Methodo experimental.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Adopta o methodo experimental para

confeccionar a lei, mas não concebe fazer leis, contando com esse mc
thodo, para rovogal-as no dia seguinte.

Admiuiria isso si tivcssemos sahido do chios, som lei alguma, por
que então qualquer lei serviria. Mas para quem já tem uma lei e lei
boa - pois a nossa legislação é muito boa, não receia confronto com as
mais aperfeiçoadas do mundo, e sobretudo muito l.hcraes, muito mais
do que este Codigo, que estamos fazendo, como terá occasião de provar
-esta idéa não póde ser acceita.

Ainda hoje, ao formular uma emenda a respeito das pessoas ju
rídicas, alterando profundamente tudo quanto o projecto dispoz sobro
o assumpto, teve occasião ele verificar que a actual legislação 6 muito
mais liberal do que este Projecto.

A actual lcgislação dispensou as sociedades anonyrnas, quo não
versassem sobre bancos de emissão, letras hypothocarias, seguros mu-
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tuos e diversas de fornecimento de generos de primeira necessidade,
dispensou -- repete - da approvação do governo e de toda e qualquer
autorização

O S" _ CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Isto é apenas um incidente. Volta ao

assumpto.
Existe omfim legislaçào, e, si o Congresso tiver de votar o Código,

não será perdido o tempo, que se gastar em aperfeiçoai-o tanto quanto
possível, para que elle não venha, por meio das reformas que fizer,
perturbar uma segunda voz relações jurídicas.

Uma lei nova, por muito pouco reformadora que seja, não deixa
de lançar certa perturbação nas relações creadas.

E' isto o que chamam a continuidade do direito.
O nobre autor do projecto, muito lido nesses autores modernos,

que apparecem, nos apontou a opinião de Piet, que escreveu sobro di
reito internacional privado

S. Ex. disse que esse escriptor entendia que a continuidade das leis
produzia O direito internacional privado e que a sua generalidade de
terminava O principio conservador das leis internas.

O orador diz que está inteiramente em desaccórdo com o autor
citado.

Entende que a continuidade é que é o caracteristico das leis in
ternas e que a generalidade é que é o caracteristico, é que é o pro
pulsor no direito internacional privado.

A continuidade representa a successão no tempo, Pois bem; as
leis civis, as internas do paiz possuem esta continuidade, como ne-
nhum phenomeno social. .

lia exemplos espantosos disto.
Basta citar a revolução franceza, que afogou uma geração em san

gue, que aboliu o clero, estabeleceu o culto da razão, etc, Quando tra
taram de fazer seu codigo civil, os mais exaltados membros dessa mon
tanha terrorista, que dominava na Convenção, não acharam cousa
melhor a fazer, para consignar no codigo, einão transcrever nelle quasi
que ipsis oerbis os escriptos dos grandes jurisconsultos da França - de
Pothier, Dalloz, Demoulin e de tantos outros. O Codigo Civil não é
mais do que uma transcripção do que escreveram esses jurisconsultos.

Isto verificou-se em um tempo em que as idéas reformistas, as
idéas profundamente abolicionistas, profundamente subversivas, esta
vam em pleno vigor.

Tivemos - diz o orador - uma revolução, boa ou má, não é occa
sião de apreciar, mas esta não deve influir sobre um direito quo nós
tinhamos, que era perfeito e que bastava reduzir a regras simples e
claras, p"!"a ficar ao alcance da população (que não sabe ler), para que
se tivesse um bom código.

Porque, pois, alinhavar um codigo para ser modificado quando
vier essa experiencia, que não sabe quando virá? Ha muitas parte"
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dos codigos que não cabem em desuso, mas que não são applicadas,
como succede com algumas das ordenações que conhece, que nunca
viu applicadas, mas que são justas.

Não se póde, portanto, contar com esta critica da opinião.
Destas leis mal feitas, umas não serão executadas, outras se

rão mal executadas a com essas diversas leis do processo, porque cada
Estado tem a sua, será uma verdadeira Babel tanto mais inextrinca
vel quanto peior fôr a lei.

Este methodo é vicioso. Todo o tempo gasto na discussão do Co
digo e na sua approximação da legislação actual não será perdido.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA ~ Já disse e repete: o direito vive pela
continuidade. Reformar uma legislação profundamente, sem attenção
ao habítos, é escrever uma lei que ninguem ha de ler, sobretudo em
uma população composta de 80 o de analphabetos.

Ninguem a applicará : e com uma magistratura differente, com
leis de processo diversas, sem um centro de unidade e poder que
obrigue a uma uniformidade na applícação da lei, como se nota aqui
neste paiz, a anarchia é certa.

Outra observação, também de caracter geral, mas que de certo não
deixará de influir, é que esta parte do Codigo desce a pormenores sobre
os objectos de que trata, o que mais se destaca nas duas partes já assi
gnaladas, a das pessoas e a das causas, que melhor caberiam na parte
especial.

Convém em que a separação, tratando-se dos factos jurídicos, en
tre factos juridicos, como elementos de direitos, e factos [uridicos, como
objecto da parte especial, é mais difficil; todavia -nota nos artigos em
discussão que ha disposições que poderiam, sem inconveniente e até
com vantagem, ser relegadas para a Parte Especial. .

Uma vez que temos de descer a estudar os contractos juridicos ,
quer entre as próprias partes contractantes, quer para com terceiros,
parece-lhe que a Parte Geral, de que trata, deve limitar-se a conside
rar os principias directores, deixando tudo quanto é especialidade para
a Parte Especial.

Ora, o Projecto evidentemente, em varias de suas disposições, desce
a pormenores que não se referem aos principias directores e sim a es
pecialidades.

Assim, essa letra b da secção segunda, que trata dos effeitos da
fraude contra os credores.

Assim, no capitulo 2", em que se trata da modalidade dos actos
jurídicos, ha algumas disposições, que tão pouco constituem princípios
directores.

O mesmo quanto ao capitulo das nullidades, sem fallar naquelles
que tratam das provas dos contractos, que tratam de assumpto que
não pertence ao Codigo.

c. c. - Vol. rn 1.7
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Não descerá por hoje a detalhes, porque, como disse, deseja limi
tar-se a observações geraes, a um apanhado de todas essas partes.

Da segunda vez que falia,' terá occasião de occupar-se desses pon
tos, a ver si podem ser corrigidos.

Ha de PI'OPÓ" emendas a todo o titulo, si tiver tempo.
Deve dizer que tem muitas modificações a fazer e que, nessas mo

dificações, todo o seu pensamento é approximar a nova obra da an
tiga que é boa.

Uma outra observação de ordem geral tambem que fará sobre os
artigos em discussão é que não lhe parece que elles considerem, em
toda a sua generalidade, o assumpto de que deviam tratar.

Parece que elles se preoccuparn, não dirá exclusivamente, mas
principalmente dos actos jurídicos e dos contractos ; entretanto ha
muitas disposições de direito relativas aos factos juridicos que não
podem ficar na penumbra.

Lembrará, entre os assumptos, um a que já alludiu, em uma das
sessões passadas: a satisfação do damno causado pelo delicto ,

Este assumpto era, pelas leis criminaes do Brasil, de accôrdo com
a legislação de quasi todos os povos cultos, considerado comoobjecto
proprio do direito criminal; porque, pelas organizações judiciarias de
quasi todos os pa-zes - e ainda hoje - a satisfação do mal causado
pelo delicto era julgada pelas mesmas autoridades que decidiam sobre
o crime. As leis do paiz, tanto o Codigo do Processo. como o Codigo
Criminal de 1830, assim consideravam a satisfaçãodo mal causado pelo
delicto ,

Pelo Codigo Criminal, foiobjecto de um capitulo - da satisfaçâo s-.

restabelecendo a doutrina romana, com aquella largueza de vistas que
tanto distinguiu essa obra monumental; e pelo Codigo do Processo, esta
belecendo que, no julgamento dos crimes, se formulasse' quesito ao
jury de sentença, sobre a satisfação devida pelo réo, pelo mal causado
pelo delicto,

Sobreveiu, porém, a lei de 3 de dezembro ele 181,1 e separou com
pletamente este assumpto da parte criminal, remettendo-o para a acção
civil.

Desde então aquelle capitulo, no Codigo Criminal, ficou prevale
cendo em nossa legislação, não como parte integrante do direito cri
minal , mas como um capitulo do nosso direito civil.

Veiu depois o Codigo Penal da Hepublica e consignou-se um ar
tigo expresso, mandando que a materia da satisfação continuasse a
ser regida pelo direito civil e pelas competentes acções civis.

Entende que o Projecto não faz bem não consignando disposição
a respeito. Ahi só vê uma e absolutamente inadrnissivel, COmo a que
faz prescrever o direito para haver a indemnizacáo no prazo de cinco
annos, Não vê outra, é a disposição de um dos artigos ultimes, art. 216
§ 6', que diz: « Prescreve em cinco annos:

6' A acção para a indemnização do damno causado pelo delicto.»
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oSR. CLOVIS BEVILAQUA - Este assumpto foi remettido para a Parte
Especial.

O SI\. ANDRADE FIGUEIRA -- Sabe que ha essa disposição ; mas é
isso que critica, isto é, que a Parte Geral, que trata de contractos, de
actos jurídicos e de tantos assumptos, com uma mmudencia talvez por
vezes díspensavel, não dispuzesse sobre os princípios directores da ma
teria da satisfação, para dizer sórnente que esse direito deve prescrever
em cinco annos, disposição que não póde ser acceita, porque, si outras
obrigações prescrevem em 30 annos, não ha razão para esta, a mais
sagrada, prescrever em cinco.

Outro defeito de ordem geral que nota nos artigos em discussão é
o pouco rigor classificador em suas differentes divisões.

Convem que é difficil classificar rigorosamente todas as matérias
do livro que está em discussão.

Os factos são muito complexos, nem todosteem as relações de
dependencia que tanto servem para uma boa classificação, mas ha
regras de classificação que entende que, com algum cuidado mais, po
deriam ter sido melhor attendidas, do que o foram no projecto
revisto.

Além das regras geraes, ha regras especíaes para varios factos,
e é preciso que o Codigo faça esta selecção, para que o interprete que
tenha de applicar a lei aos factos occurrentes, seja magistrado, lente
ou simples cidadão, faça, da simples leitura, a distincção que o exacto
conhecimento da verdade reclama.

Esta difficuldadeprende-se a outra a que alludiu ha pouco, de ter o
Projecto,qnasi que exclusivamente, se preoccupado com os actos de
declaração de vontade ou com os contractos, actosjuridicos que formam
uma espécie apenas.

Na emenda que apresentará terá em vista attender a esses dous
pontos.

. Pretende reduzir esses 220 artigos a menos de metade, consu
bstanciando o que lhe parece essencial c, nessa parte, procurará res
peitar tanto quanto possivel o direito actual como preferível, mesmo a
muitas disposições novas que vé no Projecto.

Eis ahi as observações geraes que tinha a fazer sobre a Parte
Geral. Deveria agora entrar na analyse das disposições especiaes; mas
si houver algum orador que queira aproveitar a meia hora que lhe
resta, preferirá reservar-se para outra occasião .

O SR. PRESIDENTE - Quando V. Ex. apresentar o substitutivo,
poderá entrar na analyse dessas disposições.- (Muito bem; Muito
bem.)

O Sr. Cifovbs Bevila,qua declara que prefere aguardar
as emendas que tem de apresentar o Sr. conselheiro Andrade Figueira,
concretisando as suas idéas sobre a materia em debate. Faltará na
reunião seguinte.
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o Sr. Presideute - Fica a discussão aôiada pela hora.
A ordem do dia para segunda. feira, 21, ó a mesma de hoje: discussão
do pa"ecer do S,.. Frederico Borges sobre osarts. 97 a 217 da Parte
Geral.

Termina a reunião ás 5 horas e 45 minutos da tarde.

14" Reunião em 21 de outubro de 1901

Pl\ESlDENCIA DO sn , SEAURA

A's 3 horas da. tarde começa a reunião, estando presentes os'
81's. Seabra, Francisco Tolentino, Sá Peixoto, Arthnr Lemos, Aniziode
Abreu, Frederico Borges, Tavares de Lyra, Teixeira de Sá, Arauj o Góes,
Sylvio Homero, Josó Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Al
fredo Pinto, Alencar Guimarães, Rivadavia Corrêa, Hermenegildo de
Moraes, Benedicto de Souza e Luiz Domingues (18).

Faltam com causa participada os 81's. Azevedo Marques c Camíllo
de Hollanda (2). .

Dos convidados pela Cornmissão comparecem os Srs. Clovis Beví
laqua, Andrade Figueira, Torres Netto, M, F. Correia, Gabriel Fer
reira, Bandeira de N1e110, Solidonio Leite, Coelho Rodrigues c Fabio
Leal.

O Sr.. Francisco r.r."olen-tino (Secreta1'io) communica que
os Srs. Azevedo Marques e Camillode Ilollanda deixam de comparecer á
reunião por motivo justificado. .

ORDEM DO DIA

Discussão unica do parecer do Sr. Frederico Borges sobre os arts. 97
a 217 da Parte Geral.

Veem a Mesa, são lidas e postas em discussão as seguintes

Emendas

Supprima-se o paragrapho unico do art. 115.
Sala da Commissão, 21 de outubro de 190'1. - 1)1. F. Correia 

Francisco Tolentino,
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SUBSTITUTIV O

DOS FACl'OS E ACTOS JURIDICOS

Dos factos

Art. O facto visa todo o acontecimento susceptível de crear, mo
difi ca r ou extinguir direitos,

Art. O facto do homem é vaiuntaria ou involuntario ; dizendo-se
a quelle acto licito ou illicito ,

Art. Acto licito é acção voluntária não prohibida por lei de que
possa resultar acquisição, modificação ou extincção de direitos.

Art. O acto licito que não tiver, porém, por fim immediato al
guma acquisição, modificacão ou extincção de direitos, só produzirá
effeito quando expressamente for declarado.

Art. O acto licito, si tiver por fim a acquisição, modificação ou
ex tincção de direitos, toma a designação de acto jurídico.

Art. Acto il1icito é a acção ou omissão voluntária prohibida ou
por este codigo ou por elle e por lei penal.

Art. O facto executado sem discernimento, intenção o liberdade
não produz por si obrigação alguma.

Art. O acto é reputado como feito sem discernimento quando pra
ticado por menores impuberes e por alienados,

Art. O acto é reputado como praticado sem intenção, quando
feito por erro ou ignorancia ou quando praticado por dolo de alguem.

Art. O acto diz-se praticado sem liberdade si executado pela
violencía.

Do erro

Art. O erro pode ser ou de direito ou de facto.
Art. O 811'0 de direito não impede os effeitos legaes do acto licito

e não constitue excusa quanto á responsabilidade pelo acto illicito.
Art. O erro de facto só torna vicioso o acto licito quando essencial.
Art. Diz-se haver erro essencial ou quando é elle relativo á natu

reza do acto jurídico ou quando, tratando-se de pessoa, é esta a causa
principal do acto.

Art. Annulla também O acto, o erro a respeito do objecto sobre
que versar o mesmo acto.

Art. O erro de facto deixa de aproveitar ao agente sempre que da
parte delle tenha havido imprudencia ou negligencia, sem a qual o acto
illicito não teria sido praticado.

Art. Tratando-se de actos iJIicitos,o erro de facto só excluirá a res
ponsabilidade elos agentes si versar sobre o facto principal que constituo
O acto illicito.
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Do dólo

Art. O dólo dá-se ou por acção ou por omissão.
Ar!. Julgar-se-há acção dolosa para conseguir a execução de

um acto, qualquer asserção do que for falso ou dissimulação do ver
dadeiro, qualquer artifício, astúcia ou machinação empregados com
este fim. .

Art. Julgar-se-na omissão dolosa a retícencia ou occultação
do que é verdadeiro sempre que, sem uma ou outra, o acto não se
teria realisado,

Art. O dolo incidente não vicia o acto; mas, o seu autor
poderá .sei' demandado por indemnisaçãodo damno causado.

Art. E' dolo incidente o que não foi causa efficiente do acto.
A:·t. Odólo de terceiro sem consentimento de uma das partes

só dá logar a perdas e interesses.
Art. O dolo de ambas as partes nos actos entre vivos não

affecta sua validade, nem dá direitos a acçao alguma.

Da violencia

Art. A violencia para impedir a liberdade deve resultar de
força ou intimidação; aquella quando empregada contra O agente,
força irresistivel, e esta si, dadas injustas ameaças, se inspira temor
fundado de soffrer o agente mal imminente e grave em sua pessoa,
liberdade, honra ou bens, ou nos do seu conjuge, ascendentes ou des
cendentes.

Art. A violencia torna o acto nuUo ainda que exercida por
terceiro que no mesmo acto não interveiu.

Art. Não se diz violencia o temor reverencial do descendente
para com o ascendente, da mulher para com o marido e do subordinado
para com O superior.

Dos actos juridicos

Art. Oacto juridico para.que possa existir requer as seguintes
condições:

1·, capacidade dos agentes;
2·, vontade dirigida para objecto' licito;
3°, modo de expressão da vontade.
Art. Nenhum facto conservará O caracter do acto jurídico

logo que seja conhecido o seu vicio de substancia.
Art. Ha vicio de substancia dados erro, dolo, violencia, si-

mulação e fraude.'
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Da simulação

o projecto revisto copiou Freitas, que nos tem servido de guia.
Nada tenho, pois, a observar. .

Da fraude

Art. Haverá fraude quando o acto inter vivos, posto que não
simulado, for celebrado por algum devedor na intenção de prejudicar
a credores.

Art , O credor prejudicado póde, por accão de nullidade,
aPedir a revogação do acto fraudulento; mas, a referida acção só com
pete ao chirographario que era credor na data em que se celebrou o
mesmo acto fraudulento. .

Art. A revogação do acto do devedor só póde ser pronunciada
no interesse do credor ou dos credores que a hajam pedido.

Art. A acção só terá logar contra O devedor e a outra parte
que tal acto celebrou, não podendo ser admittida contra terceiro ad
quirente ainda quando de má fé.-A. 1. Rodrigues Torres Netto.
F. Tolentino.

Ao art. 124e-Sllpprima-se.
Ao art. 117 -- Substitua-se pelo seguinte: O erro de conta e de

calculo dá somente ao prejudicado o direito de rectifical-o até um anno
depois de approvada a conta ou () calculo, si as partes residirem em
municipios dilTerentes do mesmo Estado, e de tres annos si residirem
em Estados diversos.

Sala da Commisão, 21 de outubro de 1901. -- Gabriel Ferreira
- F. Toleruino •

o Sr. ~1. ]B'. Correia (') - Sr. Presidente, concedendo-me
V. Ex. a palavra antes que os ilIustres mestres, que vejo em torno de
mim, travem as batalhas campaes, tão profícuas ao valioso trabalho
em que se acha empenhada a Commissão, antes que os luminares da
sciencia jurídica acertem no melhor caminho a perlustrar, V. Ex.,
habi! general, permitte a monobra de uma ligeira escaramuça, em que
também maneje a arma combatente menos adestrado.

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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Em verdade, o esforço de todos, maior ou menor, ha de concorrer
para que o Brasil consiga um codigo civil o mais perfeito possivel,
como é o desejo geral.

Entro em materia.
Desde que li o primitivo Projecto de Codigo, entendi, salvo juizo

mais auctorisado, que o paragrapho unico do art. 115 deve ser
supprimido,

Dispõeo paragrapho que, entre os meios de coacção moral, com
prehendem-se as suggestões hypnoticas.

A suggestão hypnotica, perfeitamente caracterisada, escapa á ca
tegoria dos actos jurídicos pela ausencia da vontade.

. Os actos inconscientes então praticados deixam de ser válidos em
presença de outras disposições do Projecto. .

Passando dahí, tudo é obscuro; e a muitas e encontradas apre
ciações prende-se o que se vae denominando suggestão hypnotica.

A verdade ainda se refugia nos esconderijos de uma scíencia
incipiente.

Escriptas no codigo as palavras do paragrapho unico, escancará-se
a porta á chicana. .

Quando esta se visse embaraçada, proclamaria como origem do
acto a suggestão hypnotica que o nobre autor do Projecto circum
spectamente deixou de definir, e cujo alcance está longe de ser fixado.
Nem faltariam doutores para sustentar o pró e o contra. E quanto
estranho moveI de acção não seria capitulado como suggestão hy
pnot.ca?

Si a leitura do Projecto logo me trouxe a idéa da conveniencia da
suppressão desta parte, mais se arraigou essa idéa depois da emenda
da Commíssão Revisora.

Supprimindo o adjectivo - moral, que o autor do Projecto havia
escripto, a emenda, seja dito sem quebra do respeito devido a seus
autores, antes atrazou que adeantou.

Estimei saber que concordam na suppressão a Faculdade Livre
de Direito c o illustrado relator da Commissão da Camara.

Fortalece mais o meu pensar o que, ainda na passada reunião,
ouvi ao distincto Sr. Clovis Bevilaqua,

Referindo-se ás dissenções entre 3$ escolas de Pariz e de Nancy,
e levado pelo que sobre o assumpto escreveu o distincto professor da
Faculdade de Medicina da Bahia, o Sr. DI'. Nina Rodrigues, S. Ex. ma
nifestou-se igualmente favoravel á suppressão.

Não foi, porém, apresentada emenda nesse sentido; pelo que tive
a honra de enviar á Mesa a que acaba de ser liela.

Aproveito a occasião para algumas observações mais.
O Projecto do Codigo, quando providencia sobre distancias, as

regula e subordina á divisão territorial do Brasil. lJemonstra-o ainda
o art. 106, que reza assim: « O 01'1'0 de conta e ele calculo dá sómente
ao prejudicado o direito de rcctlfical-o até um, dous ou tres annos
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depois de approvada a conta ou calculo, conforme residirem as,partes
na mesmo Município, em Municípios differontes do mesmo Estado ou
em diversos Estados. » .

A disposição aparta-se do fim a que visa. A distancia assim re
gulada vae contra a realidade das causas. l\lunicipios de Estados diffe
rentes são ás vezes mui proximos, quando a outros do mesmo Estado
enorme distancia os separa.

Cumpre não esquecer que a divisão territorial do Brasil não é
o fructo de um plano scientifíeo, de um systema regular, mas o re
sultado de circumstancias e accidentes históricos.

Dahi vem que, assim como temos um Estado immenso, qual o
de Matto Grosso, possuimos outros pequenos, como o de Sergipe.
Os Estados ligam-se entre si, e a proximidade de um a outro en
curta sensivelmente a distancia entre municípios sujeitos a Estados
diversos.

O honrado representante das Alagoas, que está a meu lado,
dirá, si o facto não se dá em relação ao seu Estado e ao de Ser
gipe.

O SR. ARAU,TO GÓES - Perfeitamente.
O SR. M. F'. CORREIA':-- Entretanto, no mesmo Estado ha mu

nicipios entre si muito afastados.
E' o que acontece no Estado a que me desvaneço de pertencer,

entre Guaratuba, á beira mar, e Guarapuava, no interior.
O SR. OLIVEiRA F'lGUEIRlmO - E é muito pequena a que se ve

rifica, por exemplo, entre Valença e mo Preto, nos Estados do Rio cle
Janeiro e Minas.

O Sn, ilL F. CORREIA - E' verdade, em pouco tempo se passa de
um para outro.

Agora, si as partes residirem uma no extremo do Rio Grande do
Sul e outra no extremo do Amazonas, pode o prazo necessário para a
prescripção exceder ao fixado no art. 106.

A base, pois, sobre que este assenta não é segura,
Mais satisfactoria é, por exemplo, a lei de 6 ele outubro de 1784,

que regula a distancia por legua.
Reconheço, entretanto, que, em nossa situação actual, não deixa

de ser embaraçosa qualquer solução.
Entendi, porém, dever chamar a attenção cios competentes para

uma questão que estimaria pudesse ser resolvida no codigo de modo
menos discricionario. (Muito bem.)

o Sr. Gabriel Ferreira - Sinto, Sr. Presidente, que
os deveres de meu cargo não me permittam os largos estudos, que
são indispensaveis para poder alguém se pronunciar com perfeita
segurança sobre as innumeras questões comprehendidas em um pro
jecto de tanta magnitude, como é o do Cocligo Civil.
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Em taes condições, comprehende-se que não pode deixar de ser
diminútissimo o contingente com que posso contribuir para maior
perfeição do trabalho a que V. Ex. e os honrados membros da Com
missão se teem devotado com tanto ardor.

E' certo, porém, que tenho grande desejo de auxiliai-a na medida
de minhas forças, e é impellido por esse sentimento que ouso fazer
ligeiras e succíntas observações a respeito de alguns artigos da parte
do Projecto que se acha em dicussão.

Começarei, Sr. Presidente, pelo art. 162 § 4,0 por tratar de uma
mataria que intimamente se relaciona com uma das emendas apre
sentadas por mim, isto é, que se incluísse entre os casos de incapacidade
civil relativa a dos condemnados por sentença emquanto durarem
os effeitos da condernnação . -, .

A esta idéa se oppoz o illustrado autor do Projecto allegando que a
tendencia geral dos codigos modernos era no sentido da supprossão
dessa incapacidade, e o respoítavel Sr. Dr. Andrade Figueira, que tão
brilhantes jorros de luz tem derramado nesta discussão (apoiados)
chegou até a dizer que não se havia de elaborar um Codigo nosso
para retrogradar .

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O nosso direito até protege os
presos.

O SR. GABRIEL FERREIRA - Confesso a V. Ex., Sr. Presi
dente, que diante da formal impugnação de dous jurisconsultos tão
notaveis, fiquei aturdido, e voltando á i minha timidez habitual,
cheguei quasi a me convencer de que havia proposto uma tolice,
(não apoiados geraes) da qual não era bastante para me consolar a
boa companhia do Codigo Civil Italiano, que logo no seu primeiro
artigo allude á incapacidade em questão.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Elles aboliram a pena de morte, mas
substituiram- n'a por uma outra, o ergastulo, que é cem vezes peior.

O SR. GARRIEL FERREIRA - Agora, porém, em face do art ,
1.62 § 4,0 do Projecto , que não sei si foi obra do illustrado autor do
Projecto, ou se da Cornmissão Revisora, mas que não foi impugnado
por elle, nem pelo honrado Sr. Dr, Andrade Figueira, sinto re
animar-se minha opinião.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não fállei ainda sobre esse ponto,
apenas disse que, tratando-se de prova e de meios de prova, se devia
deixar isso aos Estados.

O Su, GABRIEL FEP.REIRA - Parece-me com effeito, Sr. Pre
sidente, que vedar de serem testemunhas os condernnados por falsi
dade, estellionato, furto ou roubo, é reconhecer o facto da condem
nação como causa Iegitima de incapacidade relativa.

Chamo, pois, a attenção da Commíssão para este ponto, afim
de que, quando tiver de resolver sobre a conveniencía de manter-se
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esta disposição do Projecto, tenha em vista a emenda a ql'e me
referi.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.

O SR. GABRIEL FERREIRA - O que V. Ex. fez foi considera.
ções sobre a prova no sentido de ser matéria do processo, e, por
conseguinte, da competencia dos Estados. Não se referiu expressa
mente a este artigo pelo lado de sua relação com a minha emenda.

Outro artigo, Sr. Presidente, sobre o qual me occorre fazer uma
ponderação, é o que se acha sob o n. 124-, dispondo o segumte :

« Sempre que tenha havido intenção de prejudicar a terceiros ou
de violar disposição de lei, os contrahentes nada poderão requerer ou
allegar em juizo sobre a simulação dos actos, quer em acção de um
contra o outro quer contra terceiros."

Parece-me, Sr. Presidente, que semelhante disposição é insusten
tavel no ponto ele vista da doutrina e perigosa no da pratica, pelos
abusos a que póde dar lagar, porque a intenção é 11m facto subjectivo
somente susceptivel de ser verificado por factos exteriores, cujo valor
depender de averiguação judiciaria.

Não se póde tolher a ningucm de requerer ou allegar em juizo
o que quizer sob o fundamento da intenção, que por ventura tenha o
requerente de prejudicar a terceiros ou de violar a lei, porque isto
seria auctorisar decisões por mera suspeita, e investir os juizes de um
poder absurdo, qual o de penetrarem na consciencia alheia.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. mandará sua emenda.
O SR. GABRIEL FERREIRA - Quanto ao art. 106, parece-me

que ficaria mais claro si os prasos para a rectíficação de que ahi se
trata fossem designados especiflcadamente para cada uma das hypo
thcses previstas, que são a da residencia das partes no mesmo muni
cipio, em municípios diflerentes do mesmo Estado ou em Estados
diversos.

Comprehende-se perfeitamente o sentido de tal disposição; mas,
como está redigida, póde prestar-se a interpretações abusivas, que é
sempre bom evitar revestindo-se os dispositivos legaes da maxima pre·
cisão e clareza, o que na presente hypothese, me parece, se conse
guiria, dizendo-se que no caso de erro de conta 011 de calculo, O

praso para a rectificação será de um anuo si as partes residirem no
mesmo municipio, de dous annos, se residirem em municipios diffe
rentes do mesmo Estado e de tres annos, si residirem em Estados di
versos.

Tratando da coacção corno um dos factos que viciam a vontade, e
tornam defeituosos os actos [uridicos, diz o art. 117 do Projecto que
não se considera coaccão a ameaça do exercício normal de um direito
nem o simples temor reverencial.
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Sr. Presidente, as leis toem um estylo próprio, differente do que
póde ser usado em artigos ou dissertações. Acho que as palavras temor
reoerencial não são adequadas ao assumpto.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A expressão é technica.
O Sn, ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.

O SR. GABRIEL FERREIRA - Não duvido que o seja, embora
não me recorde de a ter visto empregada em lei alguma; mas,
a verdade é que não sei o que ella significa. Si é o respeito devido aos
superiores na ordemdas relações privadas, ou na ordemhierarchicados
funccíonarios publicos , eu pondero que a essa reverencia não cabe de
modo algum o nome de temor. Não sóa bem a expressao temo,' reve
rencial. . .

O SR. ANDRADE FIGUEIl\A - E' uma palavra bonita.
O Sn, GABBllCL FEnnEIl\A - ... e traduz idéas que, a meu ver,

não se conciliam. '
O Sn. ANDRADE FIGUlOIRA - E' o temor moral, mais poderoso

do que a violenoia, que é a pressão physica,
O SR. TORREs NETTo -O que é preciso é definir. (Trocam-se

apartes).
O SR. GAlmlEL FlCRRlCIRA - Bem, comtanto que se precise a

noção do que é o temor reverencial, que é incomprehcnsivcl, ao
menos para mim.

São estas, Sr. Presidente, as succintas e breves considerações, que
me occorre fazer por hoje. Outras, talvez, de mais valia faria eu com
satisfação se os affazeres pertencentes ao meu cargo, aos quaes devo
attender de preferencía, não affluissem, ás vezes, de modo que não me
sobra tempo para ler meditadamente a parte do Projecto em discussão.
E' quasinullo o contingente que assim presto; mas, cada um faz o que
póde, Outroso prestarão mais valioso.

Tenho concluído.
O Sn. Pl\llSIDENTE - Y. Ex. mandará suas emendas.

o Sr. ']L'o....e e Netto - Sr. Presidente, não tenho compare
cido ás sessões da Commissão, por motivo de molestia .

O SR. PRlCSIDENTE - A Commissão agradece a declaração.
O SR. TORRES NlCTTo - Quando mesmo escrevi, honrado com a

confiança do Instituto dos Advogados, alguma causa sobreo assumpto,
não me sentia bem. Os dons mezes de férias que os advogados teem,
porque precisam bem descansar, foram empregados no estudo que fiz
da Parte Geral; mas, dadas muitas interrupções. E eis que alcanço
o Projecto quando é estudada a acquisição e conservação de di-
reitos. .
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o SR. PRESIDENTE - A Commissão já emendou este ponto.
O SR. TORRES NETTO - O projecto primitivo do Sr. Clovis Bevi

laqua estuda, porém, apenas os actos juridicos
Não ha duvida que na Parte Geral deve-se, além das pessoas e

cousas) cogitar dos actos juridicos; mas, como para tratar dos mesmos
actos, faz-se preciso partir dos factos, o nosso bom Teixeira de Freitas
estudou estes ultimos antes de chegar aos primeiros. O Dr. Clovis Bcvi
laqua, tratando apenas dos actos jurídicos, coherentemente deixou de
lado os actos illicitos, atirando-os para a parte especial.

A Commissão corrigiu, mas corrigiu mal; porque, desde quo
quiz seguir o projecto primitivo; desde que não quiz regular sinão
actos jurídicos, não devia tratar de actos illícítos, e sim deíxal-os para
a Parte Geral, como fazem muitos codigos. Entendo, porém, que a
Commissão andou bem tratando de actos illicitos, porque deve-se, na
Parte Geral, além dos actos jurídicos, tratar-se tambem dos factos em
geral, partindo destes, dos factos, até chegar aos actos licitas e
illicitos.

Ha ainda uma grande vantagem no estudo de um e outro, e que
consiste em que, por exemplo, os chamados vícios do consentimento
são communs a todos os actos, e emquanto que outros vicias só dizem
respeito aos actos jurídicos.

Assim o dólo, a violencia e o erro abrangem tanto os actos licitas
como os illicitos, emquanto que a simulação e a fraude não apparccem
sinão no acto juridico , pois não se póde comprehender fraude e símu
lação em acto illicito ,

Portanto, a divisão traz uma vantagem, qual a de nãose cumu..
larem os vicias que se referem a uma e a outra causa.

Portanto, adaptaria a divisão apontada, acompanhando Teixeira
de Freitas, que foi seguido pelo Codigo Argentino. Portanto trataria,
antes de tudo, dos factos juridicos , sob cuja epigraphe estudaria os tres
vicias do consentimento e, passando então aos actos jurídicos, em par
ticular regularia a fraude e a simulação. Assim até acompanharia os
escríptores allemães que conheço, como Goldsmith e Arndts, que
tratam, na Parte Geral, dos factos, passando aos actos jurídicos e estu
dando depois os actos íllicitos.

Eu, portanto, propunha que a epigraphe fosse « factos e actos ju
ridicos n, epigraphe qne existe até no projecto do Sr. Dl'. Coelho Ro
drigues.

E, ao tratar dos factos, determinaria o quo é facto c, depois de
fazer a distincção, passaria aos vicias do consentimento, o erro, o
dolo e a violencia (que o Projecto chama coacção.) Isto feito, passaria
aos actos jurídicos, onde trataria da simulação e da fraude para então
procurar estudar as modalidades dos mesmos actos juridicos, como a
condição.

O Codigo Argentino dellas se occupa na parte especial, quando
trata das obrigações; mas, me parec~ que na parte geral vae melhor.
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Estudadas as referidas modalidades, passaria li fôrma dos actos
[uridicos, não me envolvendo, porém, em mataria propriamente do
processo: isto fica lá para os Estados. .

Regulada a fôrma, cogitaria das nullidades, feito o que, passaria
aos actos illicitos, desenvolvendo a materia, porque, por üm de contas,
a Comrnissão não disse nada. Estabelece meros exemplos, emquanto
que, si houvesse definido o que era acto , não precisaria dispôl' que
o acto praticado em lcgitirna defesa não se diz illicito.

A Commissão não estabeleceu regras para dellas tirar ilIaç5es;
cogita sim só dos casos particulares. E bem se comprehende que em
um codigo isso se torna um horror.

Como já disse, tenho estado doente, o tempo escapou-me, pensei
que o dia de hontem, domingo, fosse muito maior, e verifiquei que,
ao contrario, é mais curto.

Portanto, honrem apenas fiz pouco trabalho e, como nem tive
tempo de passaI-o a limpo, peço licença para o ler.

Nelle não ha nenhuma novidade, quasi todo constitue cópia e nem
tenho o dom de inventar.

OSI" ANDRADE FIGUEIRA - Neste assumpto ninguem inventa, e
os inventores são raros.

O SR. TORRES NETTO - Art.- a violencia torna O acto nuIlo,
ainda que exercido por terceiro. (Lê)

Dos actos jurídicos - O acto jurídico, pa"a que possa exisnr,
requer as seguintes condições: (M ate as palauras - haverá vicio de
substancia, dado o erro, o dólo, a violeucia, a simulação e a fraude).

Da simulação - Devo dizer, antes de tudo, que o Projecto aqui
copiou ipsis cerbis Teixeira de Freitas.

Nada tenho a accrescentar; mas não me parece que a Commissão
Revisora andasse bem copiando trechos do Esboço de Teixeira de Freitas
e de outros.

Não andou bem a Cornmissão, porque, a copiar, devia seguir um
só modelo.

Como está no projecto, dá-se certo desconchavo .

O SR.CLOVIS BEVILAQUA-V. Ex. deve desmanchar o desconchavo.

O SR. TORRES NETTO - Perdão; o desconchavo que aqui se veri-
fica é relativo ao facto de se cop.ar um trecho de Teixeira de Freitas
e outros de outros.

Eu digo que a se copiar Teixeira de Freitas, não se deve fazel-o
em parte; cada qual tem seu estylo.

A minha censura, bem se vê, é dirigida á Commissao Revisora e
não ao autor do Projecto ,

Da fraude - Haverá fraude quando o acto inter vivos (continúa
a ler até as palavras - não podendo ser adrnittido contra terceiros
adquirentes, ainda pela má fé).
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Não se confunda a espécie com a da alienação em fraude de exe
cuçãn: os casos são inteiramente diversos.

No caso cogita-se da pessoa que obtem" cousa do condemnado e
fi vende" terceiro; emquanto uo outro caso cogita-se da chamada
hypotheca [udiciaria ,

Quanto á referida hypotheca, sempre entendi que, quem transige
àirectamente com o condemnado, não é terceiro; terceiro será aquelle
que .venha transigi!' com o adquirente.

O Sr. conselheiro Andrade Figueira já sustentou isto muito bem,
isto é, já demonstrou que o que transige com o condemnado não é
terceiro.

Quanto ás modalidades, por exemplo, dos actos juridicos, também
tenho de fazer algumas observações.

Ha aqui no Projecto umas distincções que eu não acceito ,
Diz o Projecto: « O termo inicial suspende o exorcicio icontinúa

a ler).
Si temos o termo inicial, devemos ter tambem o extinctivo,
O art. 142 é tirado do Codigo Allemão, que trata de ambos os

termos.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas isto está ahi no fim do artigo.

O SR. TORRES NETTO - Não vejo.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Está escondido; o que é preciso é
tornai-o claro.

Esse « final" está no final do artigo.

O SR. TORRES NETTO - Mes está tão escondido, qne me passou, e
não é assim que se redige um cod.go,

Quanto á forma dos actos jurídicos, tenho muitas observações a
fazer.

Não cotejei o Projecto corrigido com o do Sr. Dr. Clovis Bevilaqua,
mas entendo que se articula matéria que não póde ser estudada em
um codigo civil, como quando se dispõe que não podem ser admittidos
como testemunhas. (Lê) .

Adoptaria o Esboço de Teixeira de Freitas, que não tratou sinão
das formas dos actos. .

O Projecto falia em instrnmentos publicos, mas não define o que
é instrumento publico.

Além disso, existem repetições.
O Projecto diz: « O instrumento publico é da suhstancia do

acto." (Lê.)
Parece-me que isto irá melhor na parte especial.
Aqui não devemos tratar sinão de dizer o que constitue o instru

mento publico, e nada mais.
Quanto ás nullidades, tambem me parece que houve falta. O Pro

ecto dispõe, por exemplo; quando representado por pessoa absoluta-
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mente incapaz e relativamente incapaz, mas nada diz sobre a nullidade
absoluta, sobre a nullidade relativa. Isto é preciso, porém, dizer, é pre
ciso distinguir a nullidade absoluta da nullidade relativa e estabelecer
regras a respeito. Portanto, nesta parte, o Projecto precisa ser retocado.

Quanto aos actos illicitos, o Projecto primeiramente diz: aquelle
que pOl' omissão, negligencia ou imprudencia, etc.

As palavras-ncgligencia ou imprudencia-constituem pleonasmo.
Depois, como já disso; o Projecto, em vez de articular regras, articula
casos particulares. O melhor é estabelecer a regra, e então, si quizer,
descer aos casos.

Quando trata da extincção dos direitos, o Projecto só se refere
ao perecimento da cousa, quando não é esse o uníco modo por que o
direito se extingue, Portanto, ainda ha falta.

Sobre a prescripção, não sei, por vezo antigo, acostumado a vel-a
sempre regulada na Parte Especial, me nareceu que ella não estava
bem qualificada na Parte Geral; mas, desde que nesta parte só se
regula a prescrípção extinctiva, e não a acquisitiva, , •

O Sn, PRESIDENTE - Esta materia está vencida no seio da Com
missão.

OSR. TORRES NETTO - Não faço questão de collocação, mas ainda
na prescrípção acho que ha muita emenda a apresentar.

O SR. PRESIDENTB - V. Ex. emendara.
O SR. TORRES NETTO - Como disse, pensei que o domingo tinha

mais horas que qualquer outro dia ...

OSR. PRESIDENTE - V. Ex. póde trazer, póde completar na quar
ta-feira, mas por hoje assígnc essas que trouxe.

OSR. TORRES NETTO - Pois não, assiguarei : e nada mais direi por
hoje.

o §r.. Andrade Fig"ueira (*) na ultima sessão fez consi
derações de ordem geral sobre o titulo em discussão e comprometteu-se
a trazer uma emenda substitutiva a todo o titulo.

Não se descuidou de redigil-a, mas reconheceu logo a impossibi
lidade de fazel-o sem estarem previamente adoptados os livros I e Il
da Parte Geral, em qu.e se trata das pessoas e das cousas,

Este titulo « Dos factos" joga intimamente com disposições tanto
do projecto primitivo, relativo ás pessoas e ás cousas, como com a
emenda que submetteu á consideração da Commissão "sobre pessoas
naturaes e jurídicas e sobre a divisão dos bens, estando em duvida com
Oillustre relator quanto á dos titulos que pretende emendar, relativos
a domicilio C ás cousas em geral.

(') Este díscurso nno foi revisto pelo orador,
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Vae, pois, limitar-se a justificar as emendas, que preparou, sobre
uma ou outra dispos.ção da parte em discussão.

A primeira dellas refere-se ao art. 100, que, tratando dos incapazes
relativamente, dispõe que os menores de vinte e um annos serão au
torizados por seus paes ou tutores nos actos que importem extincção
de direitos ou creação de obrigação, e a mulher casada, pelo marido,
nos casos em que a autor.zação rÓI' necessaria .

Entende eliminar as palavras «actos que importem extincção de
direitos ou crenção de obrigação ll, porque não é só quanto a estes
actos que a incapacidade dos menores é representada pelos tutores ou
curadores.

Quanto á mulher casada, o artigo pouco accrescenta, porque o
caso em que isto Se faz necessário será objccto de d sposicão especial.

O projecto passa a tratar em seguida, no capitulo ll, qlle se
inscreve" Dos defeitos dos actos juridicos ", dos vicies dos actos
jurídicos.

NãO vê necessidade de palavras novas para noções conhecidas
e, assim sendo, em vez da palavra ( defc.tos », manterá. o termo
« vicias »,

Vicios de consentimento é expressão mais ampla do que a outra,
porque a vontade é um elemento.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte.

O SR. ANDRADE FlGUElIlA ,- Mas, ernfim, isto não importa.
Outro artigo que lho parece dever si r mod ficado. o esta obsor

vação é geral, é o que tem o n. '109, quo dispõe que os <tetos jurídicos
podem ser annullados por dolo, quando este Iôr causa do acto, illais
adeante diz-se sempre a mesma cousa.

Entende que o Codigo deve dizer si O acto é valido ou nullo,
porque, quanto á sua nullidade, depende do meio que se offerecer
para obtel-a, ou será, ipso jure, do pleno direito, quando a lei assim o
ordenar.

Os actos em que ha um erro são nullos, mas, para serem annul
lados, dependem de uma acçao; e bem assim são nullos os actos em
que ha o dolo, em que ha a violcncia. Depois virá um capitulo das
nullldadcs, o processo para. se obter as declarações dessas nullidades e
veem então as nullidades de pleno direito.

Perante a lei tudo. é acto nullo. Os cscriptores usam desta phra
seologia «acto nullo e annullavel » por clareza; mas a lei só deve
dizer que o acto é nullo, O meio de obter essa nullidade a lei dirá.

No Cocligo ora 80 diz que o acto póde ser annulJado e ora que é
annullavel.

No art , 103 considera-se erro substancial o que versa sobre o
objecto princi pai da declaração.

Accrescontaria «sobre erros do contracto», porque póde não ha
ver erro sobre o objecto principal ela declaração; mas haver sobre o

c. c. - Yol. IIr. L3
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contracto, e o jurisconsulto romano cita o exemplo caracteristico de
alguém que fazia uma doação, causa donaturus, e a parte recebia
como mútuo.

Javolet tinha dito que era nulla, que não havia doação, porque
a parte que recebia não a recebia como tal, e Pomponio accrcscenta
que não havia mutuo, porque a parte pretendeu fazer uma doação.

Havia, pois, erro sobro a natureza do contracto ; c, entretanto,
.não havia sobre a causa principal, que era dar e receber a cousa.

O erro sobre a natureza do contracto traz consequencias juri
-dicas importantíssimas, como no exemplo citado, em que não havia
-doação, nem mutuo.

O art. 105 dispõe que a transmissão errouea da vontade, por
.intermedio ele alguem ou de algum instrumento, pode ser arguida de
nullidade, n?s mesmos casos em que o pôde a declaração directa.

Proporia pelo menos uma mod.Iicacão na redacção, adaptando
o artigo nos seguintes termos: (;;\ transmissão erronca da vontade
por via de intermediaria podo SCI' arguida de nullidade nos mesmos
casos em que O pórle a declaracão directa» .

Assim, supprimiria as palavras : «por. .. intermcdio de alguém
ou 'de algum instrumento ... »

Sabe perfeitamente que o autor do Projccto ou a Com missão
Revisora teve em vista, quando no artigo empregou o termo «instru
menta), referir-se ao tclephone. ao tdngra.pho, etc. ~L1" entende que
basta dizer «por via ele intcrme.Iiarios» porque na palavra - inter
mediarias - se comprehende tanto a pessoa como qualquer desses
instrumentos.

Dirá, entretanto, que acha d.sponsavel ° artigo, porque, si a
transmissão da vontade não representa o que o declarante determi
nou, incorre nos mesmos vic.os em que incorre o seu consentimento.

_ Agora, si entendem que, 1'0" motivo de clareza, é nocessario
qu(seja mantido, modifique-se a redacção.

_O art. 106 dispõe que o CITO de conta C de calculo dá semente ao
prejudicado o direito de rectiflcal-o até um, dois Ou tres annos depois
de approvada a conta ou calculo, conforme residirem as partes no
mesmo município, em municípios differentes do mesmo Estado ou em
diversos Estados.

Supprirniria pura e simplesmente este artigo, porque não é pro
prio da Parte Geral.

Um CITO dc conta e de calculo não é erro do acto [uridico de
que se trata.

E' um erro que nunca passa em julgado o de contas apresentadas
por uma a outra parte e ás vezes por ambas, ou de calculo feito
por alguem para demandar em juizo.

Esta disposição não está bem aqui.

O SR. TORRES NETTO - De accordo.



- 276 -

o SR. ANDRADE FlGUEIRA - Isto, si cabe em um codigo civil,
deve ir para a parte especial e nunca para a parte geral.

Desde quo se trate de erro de consentimento, não se pôde cogitar
de erro de contas e de calculos feitos por terceiros.

Isto fica lá para quem tiver de fazer a conta.
Quanto ao dolo, a primeira observação que se lhe offerece é

sobre li variedade do expressões, de que se servo o Projecto , que se
refere ora a netos jurid COSj ora a actos bilatcraes.

Esta diversidade provem do mcthodo falso adaptado.
Si se tivesse feito a cb:)si!ícaçãO elos factos observando-se as clis

tincções indispcnsavc.s, lembradas pelo illustre jurista que o procedeu
na tribuna (o orador diz que emprega o termo «tribuna» porque lhe
parece que aqui, por ticcào, ha tamb.nn um" tribuna), partindo dahi
para os actos licitas c dcpo S p:l.ra os illicitos 1 fi linguagem, com uma
ou outra incorrccção, não toria grancld inconvenientes; mas, dada
a confusão que aqu,' se faz, Ó preciso muito cuidado.

No art. '1 O~ Ialla-se em actos jurídicos que são em thcso todos e
quaesquor netos, e no art. '1! 1 se diz que nos actos b.latcraes o si
lencio de uma das partes, sobre facto ou qualidade essencial, ctc.,
constitue omissão dolosa.

Modificari" o art. -109, substituiria as palavras - quando este
(01' causa do acto - pelo scgunte - quando este determinar o acto.

Supprimiria a expressão (for causa» para, «ombinar com a dis
posição do art. -107, que trata da causa dos netos, porque O dolo pócle
não versar sobre a causa principal C sim sobre a accessoria, e acces
SOrlO importa que determino a vontade do agonte e, como no art. 107,
Só se aur.ndc á cau-a., que é expressa, .omo razão determinante do
acto, pode escapar muito dolo desta remissão á causa definida

Quanto ao art. 113, que se prende in toiramr-n te a uma dispo
sição análoga, da responsabilidade das pessoas jur.dicas de direito
publico sobre os actos de SOltS representantes, não póde absolutamente
concordar com a doutrina d,· que o dolo commettido pelo represen-
tante de uma parte obrigue o representado. "

S6 dá responsabilidade ao representado para restituir o que tiver
recebido pelo dolo.

Entende que ninguem póde responder pelo dolo de um terceiro,
e, quando muito, si isto lhe aproveitou, deve restituir este proveito.

OSR. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte.

O SR. ANDRA1!E FIGUEIRA - E' o nosso direito actual vigente e
S. Ex altera um direito que é muito racional; quer que o dolo com
mettido pelo representante de uma das partes obrigue o representado,
dando- lhe, uma acção regressiva.

Nega esta acção, e só a dá para o effeito do representado res
ponder civilmente até a concurrente quantia que tirou de proveito do
aeto doloso,
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Isto quanto ás pessoas naturaes , porque quanto ás jurídicas,
estas não podem te" culpa do dolo de seus representantes, porquê não
pensam e não podem ter essa responsabilidade ; o que recebe e tem
de restituir é o seu representante,

Elias não teem vontade, c sem vontade não pode haver cu1pa,
Isto será rigoroso, mas é juridico e está de accordo com a legis-

lação rumana. .
Neste ponto declara que as leis da Republica, cuja defesa, aliás,

não toma em globo, tecm sido at.cadas injustamente. Nenhuma lei
da Republica faz isto. nem a Constituição nem lei alguma impõe esta
obrigaçso aos Municipios, aos Estados, Ou á União. Nenhuma, nem o
decreto sobre a organisação do Disuicto Federal, nem a lei n. 221,
que completou a organisação, O -xige.

Ahi se diz quc o Poder Jurliciru io pódc annullar os actos do poder
publico que não forem conformes com a Constituição e as leis; porém
Isto mio quer dizer que os ~lul\icipioS, os Estados ou a União tenham
a obr.gacão de indemnizar pelo dolo causado pcr funccíonarios. Isto
não está escripto ,

A unica di-posicão que ha 6 no Cod'go Penal, quanto a um caso
muito especial. (;IHnnt('-80 alli, a quem for injustamente condemnado,
depois de rehabilitudo, o direito de reclamar do Estado indemnização
pelos prejuízos que tiver soífrido pela injusta condcmnação.

Este neto já é cxtraordinario, porqtH\ afinal, a soc.cdadc, ao lado
das muitas vantagens que offerccc ao cidadão, tamb-m tem seus pre
calços como p~te do ser cond-muada injustamente.

E tanto se enu-nde que 'isso mesmo é exu-aordinario, que pouco
tempo depois, na lei n . 221, procurou-se mmliücur e-se meio com
uma rcstricção que não pissa de desculpa de máo pagado!'.

Assim é que diz que esta inrlcmuizaçüo não lerá lugnr si O pro
cesso pelo qual O 1'60 tiver sido condcmnado , tiver sido em virtude de

'queixa do parte e não por acçào do ministerio publico,
!liz que 6 desculpa de máo pagador, porque o que determina a

indemnização é a injusta condemnacão, e esta tanto se dá quer o proc~

cesso princ.pi« por queixa da parte ou por denuncia do ministério
publico,

Outra rcstricção que alli se faz é si O 1'60 tiver confessado o
delicio.

Também 6 desculpa de máo pagador, porque está escripto nas
leisque a simples confissao não condemna ninguem; é preciso que
ella combine com outras circumstancias do facto. E, si o juiz se deixar
illudir por uma confissão que não combina com outras circum
stancias , a sentença ó uo injusta como si não houvesse confissão.

Outra restricção é si o 1'60 não tiver e:-:gotado iodos os recursos
possiv-is, imaginaveis, para. evitar o cumprimento da pena.

Tanrbem é desculpa de máo pa.gador, porque o Poder Judiciario
deve estar organisado pur modo tal, que, em qualquer das suas ins-
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rancias, offereça garantias ao cidadão no bom acerto de suas de
cisões.

E dirá que essa organização que se deu á Justiça Federal é uma
organizaçãO defeituosa, porque os feitos federaes, proccessados em
todo o paiz, são de recursos impossiveis.

Um aggravo dos confins de Goyaz ou de Matto Grosso, para vir
ao Tribunal Federal, é impossivel.

O orador nem sabe como se podo aggravar dessas paragens I
Eis a unica disposição e essa bem garrotoada ,
Não ha outra disposição que autoríse esse grande absurdo de que

a União, Estados e Municípios são responsáveis vor quantas tropelias
praticam os funccionarios puhlicos.

Não ha thcsouro quo resista a isto!
Esse direito é insustcntavel pelo direito da representação destes

funccionarios que não representam o Estado sinão com o ideal da lei
e não ha lei que mande que elles roubem, etc.

E' insustentavel pela regra do mandato, porque não ha mandato
que os autorise a commettcr essas tropelias, e si houvesse, seria nullo
de pleno direito, por contrario aos bons costumes, á moral e por causa
illicita,

Passará agora á lettra c, que trata da coacção.
Substituiria este termo pela palavra classica - violencia - vis

dos romanos.
A coaccão carece de definição, porque ha coaccão physica e moral;

é uma palavra elastica e, por assim dizer, não ha acto humano que não
seja influenciado por coacção de qualquer ordem.

Plena liberdade não ha e é essa uma questão que desejaria dis
cutir.

Liberdade é uma palavra vã.
Mas a respeito de philosophia, nada dirá, porque não deseja des

viar-se do assumpto, tanto mais quanto tem muito que dizer.
Quanto á suggestão hypnotica, está fora de questão, porque já

houve emenda,
Os artigos relati vos á simulação, com vantagem, não s6 quanto á

clareza, mas ainda quanto á precisão das idéas, podem ser reduzidos á
vontade.

Sobre a fraude, a primeira observação geral que lhe occorre /o que
o projecto só trata de fraude em deus ou tres casos singulares, quando
é certo que ella p6de inquinar os contractos em muitos outros casos.

fia evidente perigo em limitar a fraude aos casos unicamente de
que se trata, porque, desse modo, se exclue a fraude como vicio de
contracto, em muitos outros casos.

E' assim que não vê mencionados, no Projecto, casos muito
communs de fraude, entre os quaes citará O das doações que se façam
fraudulentamente em prejuizo da mulher casada, a uma barregã ou a
uma pessoa estranha.
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Como está redigido o Projecto, parece que a fraude só vicia os
contractos de que ahi se trata, quando ella é um vicio de igual natu
reza do dolo, da simulação e da violenoia, pode inquinar todos os actos
[uridicos possiveis,

Agora, analysando os artigos, encontra, como primeiro defeito,
limitar-se a acção pauliana ou revocatória unicamente aos credores
chirographarios, visto que esta acção póde e deve competir tambom a
outros credores, dadas certas circumstancias, aos próprios hypothecarios
que poderão ser contemplados como chirographarios.

Supprimiria a palavra « chirographaríos ».
Accrescenta o artigo : « ••• como lesivos de seus direitos ».
Isto se prende á theoria do processo, que inventa um novo fun

damento para viciar o consentimento.

Não acha necessaria a invenção. S. Ex. diz adeante que os actos
em que ha lesão incorrem em nullidade,

Está aqui no art. 168 :

«Pode ser annullado o acto jurídico :

i .o Quando o agente for incapaz relativamente;
2.' Quando se achar viciado por erro, dolo, coacção, sim ulaçao,

fraude ou lesão. »
Não concorda em absoluto com semelhante doutrina.
A lesão não nnnulla O acto, sujeita-o apenas á indemnizacão por

perdas, dá legar á rescisão; mas não á acção de nullidade. Póde dar
logar á nullidade si o responsavel pelo damno não compensar a lesão ;
mas em todo o caso a lesão não é vicio de consentimento que annulle o
acto.

UM SR. DEPUTADO - Isto é da Commissão.

O SR. ANDRADE FlGUEIRA - Bcm ; discute o Projecto.

O SI". Clovis Bevílaqua, sempre que a obra Dão é delle, apressa-se
em dizel-o, e faz bem, porque é sempre bom varrer-se a tesiada ;
mas, não sendo o Projecto de S. Ex., e sendo chamado a discutir o
projecto revisto, vae dando neste; dando e elogiando, porque não dá
só, elogia tamhcm.

Assim, pois, supprimiria as palavras «( como lesivos de seus direi
tos » não s6 porque não acceita a theoria, como porque, no caso de
que se trata, o nela não se annulla por SCr lesi vo, mas por causa da
fraude.

No art. 126 accrescente-se : «Somente os credores que já o
eram ao tempo da realisacão dos actos considerados fraudulentos
podem pedir a rescisão delles ».

O Projecto tem muito desses vicias, ou belleza de linguagem.
Elle, em vez de dizer - somente os credores que o eram ao tempo

dos actos considerados fraudulentos podem pedir a rescisão delles -
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diz - somente os credores que já o eram ao tempo da realisação dos
actos considerados fraudulentos, etc.

Acha que a lei lucra muito em ser concebida em termos precisos,
concisos.

Para que o que se verifica no Projecto? Pois não basta dizer: "ao
tempo em que o acto fraudulento, etc. ? "

O art. 127 dispõeque tambem se consideramlesivos doscredores
chirographarios e por isso annullaveis, oscontractos onerososdo credor
insolvente, quando os pactuantes tiverem procedidode má fé. Esta pre
sume-se:

a) quando a ínsolvencia for notaria, ou pelo menos houver razão
para ser conhecida da pessoaque contracta com o insolvente:

b) quando O preço da cousa transferida pelo devedor for conside
ravelmente inferior ao corrente.

Ila ahi uma parte com que não pode concordai- absolutamente, é
aqueJla em que se dizque se presume a fraude quando o preço da cousa
transferida pelo devedor for consideravelmente inferior ao corrente.

Acha que isto é o mesmo que advertir a todos que, dahi por di
ante, não façam contractos sinão por preços simulados que se appro
ximcm dos preços correntes.

Isso é uma consideração de grande valor para o juiz que tem de
julgar a causa; mas annunciar a lei que só por isto ha presumpção
de fraudo é o mesmo que dizer: « Evita isto, simulando um preço
approximado do corrente para repellir a presumpçao da lei".

Acha qno leis desta ordem são imprudentes, porque ensinam a
fraudar.

Como diz Bentham, que foi muito sagaz, não se deve usar destas
leis quo os espertos podem converter em arma de velhacaria.

E' este o caso.
Quanto ao art. 129, acccita a sua doutrina COm uma clausula es

sencial, que não está expressa, subentende-se; mas conviria tornal-a
clara.

Diz este artigo que a acção rescisoría, nos casos dos arts. 126 e
127, somente procederá contra O devedor insolvente e a pessoa que
com eU!' celebrou estipulação considerada fraudulenta e que não será
admiuida contra ulteriores adquirentes.

Accrescentaria ás palavras (I contra o devedor insolvente e a pessoa
que com ,,110 celebrou estipulação considerada fraudulenta" as se
guintes li e contra S?US herdeiros »•.

Tanto os herdeiros do devedor insolvente como os daquelle que
com elle celebrou estipulação considerada fraudulenta representam as
pessoas destes. Não estão estes herdeiros no casode um terceiro, alheio
á transacção, que vem comprar ao adquirente fraudulento.

Podo-se subentender ; mas é melhor ficar claro, mesmo porque ha
em direito uma questão ele saber si os herdeiros respondem pelos actos
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dos seus antecessores, quando se trata da acção Pauliana. Ha opiniões
divergentes,

Supprimiria a palavra « chirographarlo » sempre que aqui appa
rece

Não póde concordar com a ultima parte do art , 133, que se refere
á actual legislação hypothecaria ,

« Si os actos revogados tinham por unico objecto attribuir direitos
de preferencia por hypotheca, antichrese ou penhor, a sua nullidade
importará somente a perda da preferencia , »

Não pôde ser, porque a actual legislação hypothecaria dispõe que
a hypotheca surta este effeito da preferencia, não por uma creacão
artificial do legislador, mas porque resulta do direito real que onera o
objecto hypothecado, em todas as suas partes, de modo que se considera
hypothecada cada uma dellas ; onera integralmente, de maneira que,
reduzida a divida a um valor minimo, a totalidade da causa responde
pelo valormin.mo da divida restante,

Ora, dada esta noção que justifica a prefereneia, não sabe como
se possa desmembrar a preferencia para consideral-a nulla em uma
parte e subsistente em outro effeito ,

Si o acto é fraudulento, deve ser nullo em todos os seus effeitos e
não somente quanto á p,'efereneia. Não se póc1e destacar da hypo
theca um eífeito, deixando subsistir outro,

O SR. TORRES NETTO - A divida póc1e existir e a hypotheca póc1e
ser fraudulenta

O SR. ANDRADE F,GUEIRA - Vae mostrar que essa desmornbração
não póc1e ter lagar, porque a preferencia, sendo um effeito do onus
real que acompanha a propriedade, representa essa di vida em poder
de qualquer herdeiro, sem attenção a outros credores. E' nffeito da in
divisibilidade,

Eis ahi. portanto, o credor pagando, por effeito desta indivisibi
lidade, uma divida em que foi julgado sem preferencia.

Não se póde fazer isto.
Ou a hyporheca é declarada nuJla, ou é declarada valida e surte

todos os seus efleitos.
Este assumpto prendo-se taml;om a outros al:ti~os, de que tratará

adeante, quando se faliar da proscnpcao e das nullidades, Isto é, quando
se procurar tambem separar elleitos da hypotheca, de prestações hy
pothecarias, da obrigação principal.

Dispõe o art , 136 que as condições physicarnonte impossíveis e as
de não fazer urna causa impossível reputam-se inexistentes, e que as
juridicamente impossiveis invalidam os actos a ellas subordinados.

Este artigo lirma tres proposições: primeiramente, distingue as
condições impossiveis physicamcntc das condições impossíveis juridi
camente, para declarar as primeiras inexistentes e para declarar as se·
gundas como invalidando os contraotos a quo são adjectas ; a segunda
proposição é a confusão de actos contractuaes ou intervivos. de tosta-
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mentos, actos de ultima vontade, que são actos juridicos, submettendo
ambos ao mesmo preceito e em um caso, invalidando, dando 'por não
escripta a condição: c no outro caso, invalidando a disposição ; C a ter
ceira proposição confunde na mesma condemnação, tanto as condições
positivamente impossiveis como as condições negativamente impos
síveis.

Não concorda com nenhuma dessas tres proposições; todas ellas
estão em desaccordo com as tradições do direito romano, com as tra
dições da actual Ieg.slação brasileira, que lhe parecem mais racionaes
do que a disposição do Projecto, que as ataca.

Não vê razão para se fazer semelhante distinccão .
Para a lei ê tão impossível se tocar no céo com o dedo, como si o

orador promettesso dar dez contos de réis a um sujeito, para assassinar
aqui ° nosso dísrincto presidente da Commissão. (I!iso.)

E' tão impossível uma cousa como a outra.
O direito romano tem a este respeito muitos textos; leu muitos

fragmentos do direito romano e ahi achou causas divinas.
A segunda proposição é que isto se applica indistinctamente.
O direito romano faz a distíncção de que as condições impossiveis

por natureza ou juridicamente se tenham por não escriptas em dis
posições de ultima vontade e, nos contractos, as annulle,

Esta distincçào é de tradição; passou para todas as legislações mo
dernas e só conhece o Codigo Austríaco, que nesse ponto, não sabe
si já foi reformado, que divergiu.

De dez ou doze códigos que tem, só ha divergencia neste; mas é
uma edição muito antiga a que tem, crê que é de 1870 e que já foi
reformada neste ponto. Todos os mais fazem a distincção, que é per
feitamente racional.

Quem faz um contracto discute seus direitos, toma suas defesas,
apura seus interesses, e quando subordina a sua obrigação a condi
ções irnpossiveís, jurídica ou physicamente, por natureza ou de facto,
o que se deprchende é que subordina a obrigação' á cou-a impossível,
isto é, torna impossível a obrigação.

E' o espirito cornmutativo que preside aos contractos, c então a
condição impossível, proposta por um e acccita por outro, deve inva
lidar a obrigação, porque, desde que a obrgação está subordinada a
uma condição impossível, torna-se impossivel.

Nas disposições de ultima vontade as cousas são outras.
Ahi não predomina o espírito commutativo, predomina a dispo

sição liberal.
E por isso é que, segundo uma regra conhecida, tudo quanto é

duvidoso no testamento interpreta-se a favor do herdeiro, ao passo que
tudo quanto é duvidoso nos contractos interpreta-se em favor do devedor.

Os jurisconsultos romanos disseram que o testador que institue
uma condição impossivel com o espirito Lberal de fazer bem, o fezpor
gracejo, não prejudica a instiru.ção, é como si a instituição fosse pura.
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Vae agora passar á terceira proposição, isto é, de ter equiparado
a condição impossivel affirmativamente á condição negativamente ím
possivel.

Odireito romano estabeleceu e a nossa legistação acceitou a tra
dição que as condições positivamente impossiveis surtam o seu effeito
ordinário, isto é, toem-se pOI' não escriptas nos actos de ultima von
tade e invalidam as obrigações nos actos contractuaes.

A condição negativamente impossível não produz esse effeito
ter-se como não escripta, não invalida acto algum, porque, afinal,
a condição negativamente impossivel, ainda que cumprida fosse, não
produzirin outro effeito que não fosse uma obrigação pura.

Assim, elles apresentam um exemplo: «eu vos deixo a minha
herança si não tocares o céo com o dedo..

Nao precisa o her.iciro tentar essa obra impossivel para ficar her
deiro. E por isso é que Ulpiano disse que se trata de uma disposição
pura e simples, desapparcce a condição.

O SR. CLOVIS BEV1LAQUA-Por isso o Projecto diz que é inexistente ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. diz isso em relação á condição
physicamente impossível, mas no segundo caso annulla o acto ,
V. 'Ex. confunde as condições, quando é preciso distinguir.

Vae agora ao art. '138. Frequentemente se usa aqui desta pa
lavra. «visar.. ; acha que é preciso substituir essa palavra.

Diria, si se quizessc conservar o texto: em relação ao fim que
o declarante tinha em vista ou - o fim procurado pelo declarante 
ou que °acto tende a estabelecer.

O emprego do termo, que se verifica no artigo, dá a idéa de uma
causa já vista e alóm disso é impróprio da lei.

Poder-se-hia então, conservando a redaccão do artigo, poder-se
hia-repete-dizer tambem «almejado».

lHas acha conveniente dizer-se «(que se tinha em vista» ou {(que
tinha por fim estabelecer».

Estes defeitos de .linguagem devem ser evitados.
No art. 144 se diz que, salvo disposição em contrario, computam

se os prazos excluindo o dia 00 seu inicio e incluindo o do seu venci
mento; e que si este cahir em dia feriado, considerar-se-ha proro
gado o prazo até o seguinte dia util e mais ainda, que o 15' de cada
mez é considerado sempre o meiado delle,

Não concorda com esta ultima parte do artigo.
Cons.derado o dia 11, como meiado do mez, desde que o mez de

fevereiro tem 28 dias, ficariam os dias restantes valendo por 15.
Achava melhor observar o calendario Gregoriano, P01' onde....,......

diz o orador -nos guiamos em todos os actos da vida civil, ou então
que se considere o mcz de 30 dias.

O SR. TORI\ES NETTO - Ainda ninguém se enganou quanto ao
vencimento do mez.
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas com uma lei desta se engana.
Mas - continua o orador-não é disso que pretende occu par-se

e sim da dísposição que vê no art , 1~4.: " ... si este cahir em dia
feriado, considerar-se-ha prorogado o prazo até o seguinte dia util».

Esta palavra «feriado» carece do ser substituida, porque é muito
vaga.

Si se entende por esta expressão ferias do íóro, deve dizer que ha
ferias de dous mezes que são os de fevere.ro e março.

Comprohend« que o Projecto quer dizer-dia util, dia desim
pedido-e que, si este cahir em dite impedido, considerar-se ha pro
rogado o prazo até o dia desimpedido.

Conservando-se a disposição do Projecto, si houver algum ven
cimento no dia primeiro de fevereiro, como este mez o o mez de
março sâr de ferias, a obrigação só se vencerá no dia primeiro de
abril, porque é este o primeiro dia util ,

O SR. TORRES NETTO - São mezes de fer'as para nós e não para
o commercio.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Trata-se de legislar para todo o mun
do, são obrigações de direito civil; não se trata de direito commer
cial.

Em direito civil, desde que se diga «ferias», ficam contempladas
as ferias do fõro, ° que parece não estar na intenção do legislador.

Assim sendo, proporia quo, em vez de-dia feriado-se disse se
-dia impedido.

A palavra «impedido" comprehende domingos, dias sanctificados,
tanto no calendario da igreja como no da l\epublka.

Vae agora tratar mais detidamente de um assumpto muito im
portante, sempre com o mesmo eswpo que 18m tido o pl'ogramma que
adaptou, de defender a legislação actual contra as ousadas innovações
que nella se pretende fazer .

O capitulo 4' trata da forma dos actos jurklicos e sua prova
Quanto á prova nada precisa dizer, pois que já teve occasiâo de

resalvar a sua opinião, dizendo que este assumpto nào pertencia á
legislação civil e sim à lei do processo, e que esta cabendo aos Esta
dos, a elles competia prover sobre os meios de prova em suas respe
ctivas leis de processo.

Sabe que os Estados não estão em grande chei1'0 ele san tidade,
porque já ouviu aqui contestar-se que ellcs tivessem a faculdade de
fazer leis do processo. (FIa diversos apa1'tes.)

O art. 34., § 23, da Coustituiçao da ücpublica, dispõe que com
pete privativamente ao Congresso Nacional leg.slar sobre ° direito
civil, commercíal e criminal da Republica e o processual da Justiça
Federal.

Pensa que, em vista desta disposição, ninguém poderá contestar
aos Estados essa faculdade.
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Nos Estados, alguem ha de fazer esta lei, e só podem ser os corpos
legislativos dos mesmos Estados.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ -.o legislativo estadoal, tão competente
como o federal.

Portanto, argumenta com a Constituição; adrnitte que a legisla
ção civil exija um ou outro determinado meio de prova em formalidade
substancial do acto que elle regula

UM' SR. DEPUTADO-Muito hem.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Admitte; é o que faz o legislador, e
nesta parte está dentro da sua competoncía declarando que certos
actos não teem valor sem a intervenção do tabellião ; mas dahi para
descer-se a minudencias de processo, a saber quem póde ser ou não
testemunha, a dizer quem póde ser recusado como tal, isto além de
violação de compotencia dos Estados para elaborar a lei do processo,
é uma violação ás leis humanas.

Onde estariamos nós, pergunta o oradorvqua.rdo a mulher fosse
testemunha contra O marido, o filho contra o pae, e vice-versa?

Isto não é possivel.
Vae analysar agora as disposições da parte ultima deste ca

pitulo que se refere ás provas, como formalidade de actos civis, con
tractos civis, parte em que se fazem revoluções no direito vigente, que
nem a boa razão, nem as conveniencias publicas justificam.

A esse respeito, na actual Ieg.slação, está muito claramente defi
nido que ha contractos de que uma forma dederminada de prova é for-
malidade substancial. .

Assim, desde que se trata de contractos ante-nupciaes, de aliena
ções de bens de raiz de valor excedente a duzentos mil réis, de hypo
thecas, de emphyteuses e outros actos, verificam-se os casos em que a
escriptura publ ca é um meio de prova que o legislador estabeleceu
como formalidade substancial do contracto ,

A legislação a-tual deixa ás partes, 'em qualquer situação, con
verter em formalidade substancial dos seus contractos á forma os
cripta.

Eis o que ha de mais liberal.
Porém o Projecto vae avan Ie e de uma legislação tão liberal, que

deixa á vontade das partes os meios ord.narios de p"ova para as suas
obrigações, quer fazer um direito eminentemente formaJistico, em que
direitos e obr.gações não posôam valer sem actos determinados e pro
vas restrictas.

E' com isso que não póde concordar e sae em defesa da legis
lação actual.

O projecto, no art. 156, falia em instrumento particular; quer
dizer - escripto particular.

Instrumento é um instrumento publico e aqui se falia em instru
mento publico e particular. Convém ficar em uma só denominação:
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ou se empregue o termo instrumento a tudo ou sómente áquelIe que é
publico, chamando escripto particular ao que não é publico.

Mas-a ultima parte deste art. 156 'é desnecessaria.
O artigo não diz si este escripto particular é que prova as obri

gações convencionaes, de maneira que não sabe si ficam excluidas
outras provas ou si elIe admitte prova Iítteral para obrigações de
qualquer valor, desde um mil réis até milhões.

Não sendo o artigo claro, vae argumentar hypotheticamonte, vae
argumrntar no caso de impor essa prova restricta e no caso de apenas
contemplar a prova escripta como um dos meios de prova.

Não acceita a doutrina do artigo) nem em uma nem em outra
hypothese

Considerando '1'10 o art. 156 faz depender todos os contracros
possiveis ou imaginaveis , desde o valor de um real até o do um milhão
da prova instrumentaria, da prova escripta particular, concluirá que
a lei, applicando o art. '1.';2, é como se dissesse que a prova escripta
será forma especial do acto, de maneira que todos os contractos, pela
applicução do art. 152, ficarão com essa formalidade essencial de
prova.

Basta enunciar esta proposição para se verificar O absurdo,
O SR. CLOVIS BEVILAQUA- V. Ex. então não leu O art. 148.
O SR. ANOI\ADE FIGUEIRA - Diz que vae contemplar tudo, que

vae ao art. 11>8 e que por ora está no art. 152 combinaclo com o
art. 157.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA-O art. 148 é anterior a esses.
O Sn, ANDRADE FIGUEIRA - Não vê lá o que o nobre autor cio

Projecto parece ver.
Oart. 148 dispõe o seguinte: (( As declarações de vontade não

dependem para sua validado de fórma alguma especial sinão nos casos
em que a lei expressamente o exigir».
, Ora, si a lei exige para prova do todo e qualquer contracto o es
cripto particular, segue-se que esta forma é obrigatoria para todo e
qualquer acto.

Nestas conclições, o art. '148, longe de favorecer ao nobre autor
cio Projecto, favorece ao orador.

Si a prova por escripto particular é necessária para provar obri
gação do qualquer valor, applicado o art. 152, verifica-se que a lei
julga uma forma especial necessária para prova de toclos os con
tractos ,

Logo, por disposição expressa, dá-se uma excepção do nrt 148,
isto é, ha lima lei expressa que exige a prova por escripto particular
para todos os coutractos.

Não contesta a necessidade de precisar, de determinar um valor
para os coniractos, afim de estabelecer um meio de prova, a forma de
que elle deve revestir-se.
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Mas o que o Projecto estabelece não pode ser approvado.
lla numerosos contractos muito frequentes que não podem deixar

de ser verbaes e obrigatórios, pelo menos até um certo e determinado
valor.

a Codigo Cornmercial, no art. i23, estabelece que a prova de
testemunhas, fóra dos casos expressamente declarados no mesmo
Código, só é admissivel em juizo commcrcial nos contractos cujo valor
não exceder a quatrocentos mil réis e que, em transacções de maior
quantia, a prova testemunhal somente será admíuida como subsidiaria
de outras provas por escripto.

A lei civil antiga determinava que era necessária a escriptura
publica. para prova dos contractos, quando o objecto delles excedesse
á taxa de oitocentos mil réis em bens de raiz c de um conto c duzentos
mil réis em bens moveis.

Na Bepublíca, o decreto n. 79, de 26 de agosto de 1892, diz,
no art. 2°, que as pessoas que podem passar procuração de próprio
punho estão igualmente habilitad..s para contrahircm, por instrumento
particular, feito c assignado de seu punho e com duas testemunhas,
obrigações e compromissos, qualquer que seja o valor da transacçào c,
no puragrapho unico, que O disposto neste artigo não cornprehende 08

casos em que a escriptura publica é da substancia do contracto ,
Existem essas compras, que se fazem para uso domestico, esses

contractos com criados de servir, cuja prova devo ser facilitada até
por testemunha.

Para argumentar, diz o orador que vae suppór que este artigo
conjunctamcnte com o que já citou adepta os outros meios de prova
que vemo especilicados no art. HS7: primeiro, confissão; segundo,
actos processados em j uizo ; terceiro 1 documentos publicas ou par
ticulares; quarto, folhas publicas, olliciaes Ou não ...

Ora, Sr. Presidente, até folhas publicas exigidas como meios de
prova!

Não sabe o que são essas folhas publicas. (Pausa). Serão folhas
cabidas das arvores '!

UMA voz - São os jornaes.

a SR. ANDRADE FIO UElRA - Estes não provam nem a sahida dos
paquetes (1'iso), quanto mais os contractos l

Mas, continua o art. '157 «... quinto, testemunhas; sexto, pre
sumpção ; sétimo, exames e vistorias; oitavo, arbitramento.»

Si o artigo tem esta intelligencia, tão pouco pode acceitar, porque
então teremos que, além da prova liueral que o art. 156 exige para
prova das obrigações contractuaes de qualquer valor, elle admitte
outra prova mencionada no art , 157 sem limitação, o que não pode
acceitar, porque, si ha contractos que dispensam certas solemnidades,
tambem ha contractos para os quaes é preciso prova maie solemne do
que as consignadas no artigo, como a testemunhal e a presurnpção,
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Pela legislação actual, isto sempre estava submettido a provas
determinadas, escriptura publica e particular.

Não B possivel admittir essa largueza para prova de contractos
como são todos aquelles não contemplados na art. 155, isto é, todos
aquclles que não teem, como formalidade essencial, a escriptura pu
blica para a sua formação.

Portanto, já a Commissão vê que é preciso considerar a este
respeito,

Si o artigo tem uma intelligencia é condernnavel c, si tem outra,
tambem o é : não póde ser acceito como está.

Accrcscenta que o artigo é perigoso, porque attenta contra um
principio liberal e sagrado, qual o meio de supprir as provas.

Si a prova escripta , embora particular, é ncecssaria para prova
de contracto de qualquer valor, teremos quo qualquer contracto que
seja, ainda quando confessado pela parto, mio é valido, porque, quando
a lei exige uma fórma como prova substancial, esta não póde SOl'

supprída nem pOI' confissão.
Nestas condições, si houver um pleito de um contracto de 100

contos, por exemplo, e a parte disser « Eu confesso », o juiz dirá:
{( E' inutil porque não houve escriptura »,

Si se trata, porém, ele um acto para que a escriptura é substancial
ahi, pela legislação actual, que é muito bóa , a confissão não suppre ;
O acto é nullo; mas estes casos são raros.

De modo que, na grande generalidade dos casos, prevnlece a
confissão.

Traz esses argumentos para provar o grande alcance e im..
portancia que tem esta disposição de considerar u In" prova corno
formalidade substancial do acto, ou apenas necessária rara sua
prova.

Esta doutrina é tanto mais de rejeitar-se quanto, dando-se ao
escripio particular a importancia preponderante que sc lhe preunde
dar, como formalidade obrigatoria de conuactos, o Projccto não pro
videncia sobre a sinceridade deste instrumento ; limita-se a repetir o
que uma lei republicana disse, copiando Corrêa Tclles e outros juris
consultos, de que a data desse instrumento, em relação a terceiros,
seria o seu reconhecimento por offícial p-iblico ou ,,'(1<1 sua aprcsen
tação em jUi20 ou em alguma repartição publica ou, finalmente, a do
fallocimeuto de alguma das partes signatárias.

Sem dar ao instrumento particular o effoito que o Projecto lhe dá,
entende que o instrumento particular, embora como meio de prova
de qualquer obrigação, deve ser levado ao registro publico, não só
para que os terceiros, a quem possa in teressar, conheçam a sua data,
mas também o seu conteúdo, que lhes pode interessar e bem assim
as cessões que se verificarem.

Como advogado, pode attestar á Cornrnissão que tem visto nume
rosas questões de cidadãos que cedem titules e obrigações, indo o de-
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vedar pagar-lhes quando elles já transferiram essas obrigações e dahí
originarem-se pleitos frequentes.

Adoptada a inscripção, no registro, das cessões desses documentos
particulares, estas questões se evitam.

Não é somente a data que interessa, é também o seu conteúdo,
sobretudo de contructos da ordem do penhor, que dá preferencia ,
Como é que um terceiro pode ignorar isto?

Desde que haja idéa de crear um registro publico e não se pode
fazer um codigo civil sem essa instituição, é indispensavel que em vez
de nos atermos a esses meios de prova, reconhecimento de firma,
morte de uma das partes, causas eventuaes, é melhor que se obrigue
as partes contractantes a levar ao registro seus contractos, para que
surtam eflcito, ao menos em relação a terceiros.

E nesse caso não se precisará exigir duas testemunhas, como' a
actual lei exige.

Não 6 somente a data: é tudo quanto diz respeito ao contracto ,
Nessa p-rte o projccto incide em uma falta capital, que não sabe

como possa ter escapado ao auctor ou aos rev.sorcs. .
Não é só u escripto particular que surte efleito em relação a ter

ceiros; tambem as escripturas publicas, as mais solemnes e o Projecto
não contém uma palavra a respeito dos effeitos desses instrumentos,
em notaspublIcas, em relação a terceiros. Todos vós conheceis as
theorias das R,ovas plenas absolutas e das provas plqn.as relativas.

Quando flzol'de~, perante um tabellião, em notas publicas, um con
tracto, esse coitracto não faz prova só em relação ás partes contractan
tos; faz em noJaç.;10 a terceiros, quanto á existcncia do contracto, quanto
aos factos ccrtificados pelo tabcll.ào como passados em sua presença,

Um pagalllentu que o rabellião attesta ter sido fe.to em sua pre
sença, contado o .l.uboiro e achadocerto, isso é um facto que faz prova
em relação a terceiros, é prova plena, absoluta em relação a todos.

Todos os íactos que o tabellião affinna que se passaram em sua
presença c das testemunhas fazem prova plena, não só em relação ás
partes contractantes , como em relação a terceiros, ao passo que (e
esta é uma dist.nccão capital que não podia escapar desde que se trata
de escr ptura publica), ao passo que todos os factos ou círcumstancias
que as partes narram e que o tabellião não certifica, que se passa
ram dcante delle e das testemunhas, t'st"s só fazem prova entre as
partes e seus herdeiros c nunca entre terceiros.

Esta d.stinccào, 'como já disse, entre parenthesis, é capital, e é por
effcito dclla que estes actos não carecem de ser levados a registros e
fazem prova plena em relação a terceiros, quanto aos factos que se
passaram em presença do tabellião.

O direi lo actual sobre este assumpto, sobre ser reduzido a meia
duzia de regras, é muito previdente,acautelando todos os interesses.
S6 lhe falt" o r.-gistro ; completado pai' esta instituição que os bons
jurisconsultos hoje reclamam, tuclo estará sanado.
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Não desce á analyse dos artigos que se seguem, porque entende
que elles devem ser eliminados.

Mas, casso sejam approvados, pede por favor á Commíssão que
supprima essas folhas publicas, officiaes ou não, como meio de prova
especificada no art. 157.

NãO' sabe o que os jornaes podem provar.
N5.0 pode deixar de reclamar com a maior energia contra a dis

posíeac do art. 163; não pódeadmittir em caso algum que o pae de
pOTiha contra o filho, a mulher contra o marido e vice-versa.

Em tudo e por tudo é preciso respeitar a familia.
Dispondo o artigo que podem ser recusadas como testemunhas taes

e taes pessoas, quer dizer que podem ser acceitas.
Não podem absolutamente; é o que diz o direito actual,
O art. 165 dispõe que a lei federal, quando allegada, não neces

sita de prova.
Desde que a lei é obrigatoria e ninguem póde excusar-se, alle

gando ignorancia, não ha necessidade deste artigo.
O artigo accrescenta que a lei estadoal e a municipal, quando ti

verem de ser applicadas fóra das circumscripções territoriaes para as
quaes foram promulgadas, deverão, assim como a estrangeira, ser pro
vadas por quem as invocar.

Sente muito não poder concordar também com esta disposição do.
artigo.

Causa-lhe admiração o modo por que os Srs. membros da Com
missão estão tratando esses Estados! Está disposto, no dia em que qui
zerem,a eliminai-os; mas, emfim, emquanto não chegar a hora, é
preciso respeitar os bons ou maus direitos que elles teem ,

Outro dia o illustre relator da Parte Geral do projecto insultou-se,
pelo facto de se tratar os Estados de aggrcgados ; agora, porém, o nobre
relator, que é do Ceará e que era de suppor fosse muito interessado
em defender os direitos do seu Estado, deixa passar um artigo como
este, e como um outro, que diz que a prescripção só não corre contra
aquelles que estiverem ausentes do Brasil em serviço federal, nada
dispondo sobre os ausentes em serviço do Estado ou do Muni
cipio ,

E' de opinião que aquelles que se acharem ausentes do Brasil, em
serviço estadoal ou municipal, devem ter igual regalia.

S, Ex. foi mais longe, sacriflcou direitos dos Estados, fazendo,
prescrever em cinco annos as dividas fiscaes dos mesmos Estados e
Municipios ; isto quando se trata de dividas peculiares aos Estados,
direito que elles crearam e que vós e o Congresso não tendes o direito
de extinguir, porque ninguem póde extinguir o que não póde crear.

Pois si a divida do Estado é um direito por elle creado , como
extinguil-o por uma lei federal!

Isto é para mostrar que é preciso tratar os Estados com mais.
carinho, ter por elles mais interesse.

c. c.. - vct, IH !9
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EUes que regulem suas dividas e prescrípções como quízerem,
(Apartes.}

No tempo do Imperio nunca se contestou ás Províncias o direito
de legislar.

Nesse tempo, em que havia centralisação tão decantada, as Pro
víncias gozaram desse direito e até instituíam juizos especiaes para a
cobrança - os juizos dos feitos provinciaes.

Tiveram-n'os lIlinas, Rio, S. Paulo e muitos outros.
Já se vê que a centralisação não era tão incommoda, porque,

naquillo que era peculiar aos interesses das Províncias, havia plenx
liberdade. .

O SR. COELHO RODRIGUES dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Pensa que S. Ex., a respeito de leis

'do Império, não é bom interprete.
O SR. COELHO RODRlGUES- A lei interpretativa do Acto Addicional

'restringiu, respeitando o que estava feito.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Quando S. Ex. o Sr. CoelhoRodrigues
-quizer discutir a interpretação do Acto Addicional, marque dia e hora,
'9ue o orador não faltará. Si ha cousa para que esteja preparado é para
isto, porque teve a fortuna de acompanhar os debates que se deram
no Senado e na Camara, e poderá dizer quem apresentou o pro
jecto , quaes os bons e os maus discursos. Sabe tudo isto de cór e
salteado.

Volta ao assumpto de que se occupava, ao artigo que exige a prova
das leis dos Estados. '

Não concorda com isso, e comprehende que o illustre autor do
Projecto, o autor ou autores foram levados a consignar isto, pela dis
posição geral do direito que mandava approvar toda lei singular e
sobretudo aqucllas que tinham o caracter de estatuto, leis estatu
torias,

E é uma phrase que bem se podia applicar ás leis dos Estados
leis estatutorias.

Era um direito singular, não era obrigatorio, era preciso pro
var a Sua existencia ; mas, em vista da organisação actual, boa ou má.
(está entendido que, para O orador, é detestável], que se deu a este
,paiz, com a faculdade de legislar, no respectivo territorio, dada a cada
uma das antigas Provincias, elevadas á categoria de Estados, as leis,
·que promulgam os Estados, devem ser conhecidas; como as leis fede
racs, não carecem de provas. Devem estar codificadas, devem ser re
:gularmente publicadas.

Isso é difficil, comprehende, mas devem ser tão conhecidas como
as leis federaes e tão obrigatórias como estas.
, A Constituição até manda que os juizes federaes, quando tiverem
de decidir pleitos em que sejam interessados os Estados, appliquem a
lei dos Estados, assim como manda que os magistrados, nos Estados,
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quando tenham de applícar a lei federal, consultem a lei e a. jurispru
dencia federaes.

Acha' que essas leis devem ser conhecidas, não acha que estejam
no caso de estatuto singular.

Um codigo de processo, que qualquer Estado faça, dado que
tenha esse direito, como lhe parece, porque se ha de exigir que a
parte prove essa lei do processo, quando a invocar?

Essa lei deve constar das collecções officiaes.

UM SR. DEPUTADO-No Supremo Tribunal existe uma collecção de
leis dos Estados.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - OBrasil hoje é um mundo novo para
o orador; mas nos antigos tempos havia collecções de leis gemes e
provinciaes, que eram regularmente distribuídas ás camaras muntci
paes, que tinham um archivo para esse fim.

Na qualidade de advogado, teve muitas vezes necessidade de con
sultar leis fluminenses, e então ia á Camara Municipal e lá as encontrava.

Não sabe se hoje as leis dos Estados sãoremettidas ás Municipa
lidades.

Quanto ás Municipalidades, não sabe o que dizer, porque os Es
tados lhes teem deixado a máxima liberdade; ellas fazem e desfazem a
seu bel prazer.

Mas, ainda assim, essas leis municipaes, nos Estados, devem ser
conhecidas.

Restam as leis estrangeiras, cuja prova o artigo exige tambem.
Quanto a estas leis, admittidos os princípios de direito internacional

privado, já consignados no Titulo Preliminar do Projecto, as leis estran
geiras - diz o orador -que correspondercm ao nosso direito, devem ser
leis observadas aqui tão inteiramente como o são as nossas próprias leis.

Si, por exemplo, se disser que o brasileiro, nascido na Italia ,
tem a capacidade dada pela lei brasileira, comprehende-se, pelo mesmo
principio que o italiano, nascido no Brasil, tem a capacidade reconhe
cida pela lei italiana .

A lei italiana, por esta fórrna, torna-se tão obrigatória aqui como a
lei brasileira na Italia,

Este é um principio do direito internacional privado.
Esta publicidade e obrigatoriedade da lei internacional é um conse-

etário necessario do principio da adopçao do direito internacional privado.
Dir-se-ha : Mas ha difficuldade de prova.
Esta difficuldade é nulla ,
Si na Secretaria de Estrangeiros não existem hoje collecções des

tas leis, é porque se tem abandonado, se tem emprestado, se tem dado
mesmo.

Sabe que, de paizes estrangeiros, eram remettidas offlcialmente
collecções de suas leis e sabe também que o Brasil, por sua vez, re-:
mettia a das suas.
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Nestas condições, para que exigir a prova de que falla o projecto
uo artigo que acaba de citar?

Não vê necessidade da inserção deste artigo, sobretudo uo logar
em que foi collocado,

Quanto ás leis estrangeiras, isto deveria estar no Titula Prelimi
nar, e quanto ás estadoaes e municipaes, deve isto ir para os códigos
parciaes que os Estados fizerem.

Assim, por exemplo, si o Estado do Pará julgar necessaria a prova,
que a exija. .

Aqui não ha semelhante necessidade.
Os actos dos poderes estrangeiros ou locaes antigamente não eram

conhecidos; não havia imprensa, não havia meios de publicidade, e
ao que a!lcgava incumbia o onus da prova; mas isto hoje não tem
Jogar, quando ha facilidade de communicações, quando as publica
ções dos actos officiaes, os livros, as collecções formigam para quem
quízer tel-as, e quem allegar a existencia de uma lei italiana não
terá necessidade de dizer sinão : "E' a lei tal, artigo tanto», podendo até
dar o texto em italiano, si o juiz quizer ,

Que outra prova é necessaria ? Exigir outra é tirar á parte o
direito de provar, firmado em lei estrangeira.

Tem necessidade de entrar em uma materia muito importaute
as nullidades; mas o tempo está terminado.

Entretanto dirá em poucas palavras o mais importante sobre
nullidades ,

Este titulo parece-lhe muito infeliz, porque, sobre nullidades já
ha materia estudada. E' verdade que em uma legislação especial,
como o processo commercial, mas que consubstanciou tudo de um
modo muito mais perfeito.

Acha que, em vez do art. 166 e seguintes do Projecto, seria me
lhor transcrever os artigos do Regulamento n . 737, de 1850, que tra
tam de nullidade dos actos juridícos, modificando uma ou outra parte,
para dar-Ihes generalidade.

Mas o que quer fazer sobresahir é que acha que a rnateria é alli
mais bem exposta, com mais ordem e mais completamente do que no
titulo de que se trata. Vae fazer mais uma observação geral.

O projecto faz a distincção entre o que é nullo e o que pode SOl'

annu!lavel.
Já disse que é preciso annullar essa disrincção , Depoisdessa dis

tincção diz o artigo: « ... quando praticado por pessoa absolutamente
incapaz »,

Ora, essa disposição é a mesma contida no § 6' - « quando a lei
o declarar nullo ou lhe negar effeito» .

A lei nega effeito a todo o contracto feito por pessoa absoluta
mente incapaz. Desde que em uma escriptura se diga que elIa foi
feita por um menino de sete annos, não ha juiz que lhe attenda
Portanto, o § 10 está incluido no § 6' .
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N. 2 - « Quando a lei prohíbír á pessoa de que se trata».
Está incluido no § 6'.
Quando a lei declara nullo ou nega effeito a um contracto feito

por pessoa a quem ella prohihe, não faz mais do que declarar uma
incompatibilidade manifesta ou absoluta, como aqui se diz. Está no
mesmo § 6'.

N. 3 - «Quando for illicito ou impossivel o seu objecto.»
Tambem está no § 6', porque a lei declara que nega effeito aos

contractos que toem por objecto cousa illicita ou impossivel.
N. 4 - «Quando não revestir a fórma prescripta por lei». Isto

sim, é util.
Aqui estão seis numeros que se reduzem a dous, e é o que o re

gulamento faz: annulla o acto porque é prohibido pela lei ou porque
não tem a fórma proscripta pela lei.

E' a substancia e a fórma; mais nada.
Accrescenta o Projecto no n. 6 do artigo: - «quando for prete

rida solemnidade que a lei considera essencial para sua forma».
E' nullidade por mouvo da fórma , Portanto, não julga conve-

niente alterar. .
Agora, a alteração foi infeliz, porque não basta considerar os

actos em relação á sua nullidade para dal-os como nullos de pleno
direito, por effeito da simples apresentação do instrumento, porque
se faz mister a acção rescisoria ou de nullidade.

O regulamento tem esse defeito, emprega o termo «a acção re·
scisoria» seguindo o direito francez; mas o nosso direito tem a sua
tradição: a acção rescisoria distingue-se da acção de nullidade.

Nessa parte entende que o regulamento careceria de correcção:
em vez de «acção rescisoria» deve-se dizer «acção de nullidade».

Mas não é só por esse effeito que a distincção impõe-se; é por
que ha actos de nullidade absoluta, comosão os actos em relação aos
menores, desde que revertam em utilidade dos menores.

Mas, como esta nullidade absoluta refere-se a menores, si o acto
lhe for proveitoso, a lei sustenta-o, porque cessa o motivo da nulli
dade , porque o acto aproveitou em vez de prejudicar.

Outra falta que verifica nas disposições do Projecto é não decla
rar que as nullidades de pleno direito não podem ser ratificadas pelas
partes.

O projecto diz apenas que ellas não podem ser suppridas pelo
juiz, embora haja requerimento das partes .

Ora, si as partes não podem requerer ao juiz que as suppra, tão
pouco poderão ratificai-as..

São nullidades absolutas. Salva-se o caso em que ellas sejam
relativas, conformejá disse.

Emfim ,acha a materia exposta no regulamento que citou com
mais clareza em uma linguagem mais jurídica, mais precisa, mais
concisa do que aquella por que o Projecto em discussão a expõe.
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lIa disposições mesmo ahi que, entende, precisam ser recou
>sideradas .

Oart. 177 diz que o menor é equiparado .ao maior em relação
ás obrigações resultantes dos actos illicitos pelos quaes deva responder.

Comprehende a intenção do autor do Projecto: desde que o me
nor tenha de responder pelos actos illicítos, elle é equiparado ao
maior.

lIa actos pelos quaes o menor nunca poderá responder, porque
não hameio de equiparai-o ao maior.

Aqui é necessario fazer a distincção entre os infantes ou meno
res de 7 annos, os maiores de 7 e os puberes, isto é, aquelles que
teem 14 annos.

Estes podem ser equiparados aos maiores, já podem ter algum
discernimento, alguma culpa.

Quanto aos menores de 14 annos, já o Codigo Criminal de 1830
dizia: "Si se provar que os menores de 14 annos, que tiverem com
mettido crimes, obraram com discernimento, deverão ser recolhidos
ás casas de corrccção pelo tempo que ao juiz parecer, comtanto que o
recolhimento não exceda á idade de 17 annos» .

i\las quanto aos menores de 7 annos, que os romanos chamavam
infantes - qui fari non potest- isto não é possivel.

Não pôde deixar de fazer ligeiras observações sobre o art. 185,
que dispõe que, para propór a acção em juizo, assim corno para con
tractal-a, é necessário ter nella interesse legitimo, seja economico ou
de ordem moral, e que o interesse moral só autoriza a acção, quando
se refere directamente ao autor ou á sua família.

Esta disposição não póde ligurar no codigo civil de uma Repu
blica democratíca, que prometteu progresso, porque isto é um pro
gresso de carangueijo. (Riso.)

O direito do Imperio dava a acção denominada - popular - a
qualquer pessoa do povo para reivindicar tudo quanto fosse de uso
publico

D'ahi qualquer pessoa do povo podia, por meio de procurador,
propór uma acção, por exemplo, em Manáos, Matto Grosso, para rei
vindicar um proprio de uso publico, para impedir que urna rua fosse
tomada por alguem; para manter, emlim, o domínio publico.

Este direito ia mais longe: admittia o principio até mesmo para
as acções prejudiciaes.

Si um menor, por exemplo, não tem tutor, por que razão qual.
quer pessoa do povo não poderá requerer uma providencia nesse sen
tido?

Quanto mesmo a certas servidões, o direito portuguez também
dava a acção popular.

Não interessava isso aos visinhos, mas emfim podia interessar a
qualquer cidadão, e elle podia requerer a suppressão desses através
sadores,
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Não conhece nada mais conveniente em uma Republica do que
conservar os direitos populares, salvo si é uma Republica para uma
raça privilegiada.

E'o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. )

O Sr. Presidente - Fica a discussão adiada pela hora,
A ordem do dia para a reunião de quarta-feira, 23 do corrente, é a
mesma da reunião de hoje.

Terminam os trabalhos ás 6 horas da tarde.

15a Reunião em 23 de outubro de 1901

PRESlDENCIA no SR. SEABRÂ

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes. os
Srs. Seabra, Francisco Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Frede
rico Borges, Tavares de Lyra, Carnillo de Hollanda, Teixeira de Sá,
Sylvio Homero, José Monjardirn, Sá, Freire, Oliveira Figueiredo, Al
fredo Pinto, Azevedo Marques, Alencar Guimarães, Hivadavia Cor
reia, Luiz Domingues e Benedicto de Souza (18).

Deixaram de comparecer os Srs, Anizio de Abren, Araujo Góes
e Hermenegildo de Moraes (3).

Dos convidados pela commissão, comparecem os Srs, Clovis Be
vílaqua , Torres Netto, Andrade Figueira, Coelho Rodrigues, M. F.
Correia, Solidonio Leite, Gabriel Ferreira, Carlos Perdigão e Sal
vador Moniz.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.

O Sr. Azevedo Marques (pela ordem) - Sr. presiden
te, tendo eu apresentado hoje a V. Ex. O meu parecer sobre a Parte
Geral do art. 10 ao art. 96, que se acha na ImprensaNacionaí com as
provas revistas, afim de ser publicado na integra no Diario doCon
gresso de amanhã, requeiro a V. Ex. que se digne marcar dia para
votação dessa parte.

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do parecer do Sr. Frederico Borges
sobre os arts. 97 a 217 da Parte Geral, com as emendas apresen
tadas.



-296-

o .Sr. Torres Netto - "Das modalidades dos actos juri
dícos. »

A Commissão, sob a epigraphe supra, regulou a condição, o
termo e o encargo.

Apresentandc eu a emenda a esta parte do Projecto, entendi
dever substituir as palavras _. modalidade dos actos juridicos - por
estas outras - condições, prazos e encargos.

O Projecto, em seu art. 135, quando trata das condições, deixou
'de fazer, como cumpria, a divisão; e a condição potestativa é desi
.gnada pelas palavras - fal-a-hiam subordinada ao arbitrio de uma
.das partes.

Entendi, porém, que devia dividir logo as condições, em con
-dição casual e potestativa: casual, quando é independente da vontade
-de quem tem interesse no acto juridico e potestativa quando depen-
.dente.
. E, desde que tratei da condição potestativa, era preciso dizer que
é nulla si se subordina ao mero arbitrio daquelle que fica obrigado;
emquanto que o Projecto a faz subordinada ao arbitrio de uma das
partes.

Sobre as condições impossíveis divirjo completamente do Pro
jecto.

A condição impossível se divide em affirmativa e negativa.
Si affirmativa, annuUa o acto; si negativa, considera-se como

'não escripta .
E' o direito actual e não vejo vantagem em se reformar.
O Projecto, no art. 137, diz que não se considera condição a

clausula que deriva da vontade dos agentes, mas decorre da natureza
do acto a que accede ,

Este artigo, mudada um pouco a redacção, é mantido no meu
'substitutivo, mas accrescentei tambem que não ha condição si o facto
a que se subordina a acquisição de direito é facto presente ou passado
ou si, sendo futuro, não for incerto.

Tambem foi omisso o Projecto nos direitos de um dos agentes e
obrigações de outros, dado o fallecimento de qualquer delles.

Este facto foi por mim regulado, assim como também tratei, em
outro artigo, da retroactividade dos effeitos da condição. Si ella é sus
pensiva, retrotrahe ao dia em que foi estabelecida, si o acto é entre
vivos; si é de ultima vontade, ao dia do faUecimento do disponente.

Discordo tambem do Projecto em relação ao terceiro possuidor de
boa fé.

Nesse ponto sigo o Esboço Freitas, seguido pelo Codigo Argen
tino: o que ahi se estabelece deve ser mantido.

Tambem regulei, dada a condição resolutiva, os fructos percebidos
no tempo intermedio ,

Cumprida a condição resolutiva, se restitue o que houver sido
recebido, mas sobre fructo o Projecto da Commissão nada diz e pare-
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ce-me que esses fructos percebidos no tempo intermédio não devem
ser restituidos .

Sobre o prazo o Projecto falia em prazo inicial e, tendo fallado do
prazo final no art. 143, devo dizer que me pareceu, ao ler o Projecto,
que elle só tratava do termo inicial, porque, na verdade, si tinha de
tratar do termo inicial e final, devia isso ser regulado no mesmo
artigo. Ij;

Mas no art. 142 falia em termo inicial e no art. 143 manda
applicar regras ao termo final do qual não cogitou; de maneira que
me pareceu que não tinha tratado do termo final, havendo um erro
typographíco escrevendo-se em lagar de - ajinal- as palavras - o
(inal.

Tratando do termo, o Codigo Civil Francez só trata do termo
que constitue o chamado inicial; sobre o termo final nada diz.

Está-me parecendo que o mesmo Codigo Civil Francez equiparava
o termo final a uma condição resolutiva, o que não está longe mesmo
das idéas do Projecto, tanto que remette ao artigo que diz respeito á
condição resolutiva o que estabelece sobre o termo final.

Adaptei as palavras do Projecto - O prazo póde ser inicial ou
final; mas, como ha doutores que faliam em prazo suspensivo e reso
lutivo, para não dar lagar a duvida, accrescentei as palavras - sus
pensivo, isto é, inicial ou-resolutivo, isto é, final.

Defini o que era prazo inicial e prazo final, assim como esta
beleci mais que elle pode ser certo e incerto, determinando o que é
prazo incerto e o que é prazo certo. Procurei tambem fazer a dis
tincção entre o prazo incerto e a condição.

Ainda mais: regulei o caso da acquisição do direito antes do ven
cimento do prazo suspensivo, assim como tambem o regulei quanto ao
prazo resolutivo.

Depois de ter feito isso, procurei corrigir O Projecto, quando elle
determina como se entende o prazo.

O Projecto diz que o prazo é sempre no meio do mez, A censura
de Teixeira de Freitas ao Codigo do Commercio, no qual se inspirou
o Projecto, é justa, porque quando o mez tem 31 dias, O Ui não é o
meio do mez, e da mesma fónaa quando o mez tem 28 dias.

O mez tem 30 dias nos termos das Ordenações; mas como não
teem 30 dias todos os mezes, precisamos díspõr as causas de modo
claro.

Teixeira censura o Codigo do Commercio, que apoiou-se no Codigo
Ci vil Francez .

O Codigo de Commercio Francez foi um tormento para os inter
pretes.

Ultimamente Vineent e outros interpretaram bem e não houve
mais duvidas.

No nosso tambem não ha duvidas, apezar de se dizer que o dia 15
é o meio do mez. .
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Estou advogando ha cerca de 30 annos e nunca me consultaram
sobre isso.

O commercio regula a cousa como deve ser.
Portanto, eu aproveitei a idéa de Teixeira de Freitas e regu lei o

prazo de dia, de mez e de anno .
Depois de tratar das condições e do prazo, passa o Projecto a

tratar @s encargos. .
O firojecto resolve tudo isso em uma só palavra, no art. 147
O Projecto foi por demais laconico ,
Aproveitando-me ainda do Esboço de Freitas, regulei a desi

gnação do encargo, quando deve suspender ou não a acquisição de
direitos, assim corno procurei tambem tornar bem claro o que é en
cargo e o que não é.

Muitas vezes ha verdadeiros conselhos e exhortações e taes con
selhos e taes exhortações não se devem considerar corno encargos.

Além disso, estudei aqui os dous casos: primeiramente, O caso
em que expressamente se convenciona a restituição dos bens adqui
ridos, e depois o caso em que tal não se convenciona .

No primeiro caso, haverá urna condição resolutiva e no segundo
o direito de compollir judicialmente o adquirente gravado.

Também não deixei de regular o caso do encargo poder ser
cumprido por outrem que não o adquirente. Neste caso, pôde-se dar
a transmissão inter-vivos ou causa mortis.

Si o encargo, porém, não puder ser cumprido, sinão pelo adqui
rente, a acquisição então se resolverá, revertendo os bens para' os
disponentes ou seus legítimos herdeiros.

Regulei mais o caso do facto, que constituir encargo, tornar-se
impossível, illicito ou immoral.

Si impossivel, illicito e immoral , o acto juridico não valerá ..
Si, porém, não sendo absolutamente impossivel, se tornar depois

impossivel , a acquisição subsistira e mais si o facto for em parte im
possível, illicito ou immoral, e em parte possível, licito e moral, o
encargo será cumprido na parte que for possível, licita ou moral.

Eram essas as observações que tinha a fazer. (iVluüo bem.)
E' lida e posta em discussão a seguinte

EMENDA SUBSTITUTIVA

Das condições

Art. Entende-se por condição a clausula dos actos juridicos,
. pela qual subordinem os agentes a um facto incerto, a acquisição de
um direito ou a resolução de um direito adquirido.
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Art. Não bacondição sí.a .clausula, não derivar exclusiva-
mente da vontade -dos agentes; mas' 'resultar' da natureza do direito,
segu'ndo as leisou prinoipios .que a regem; ,

Art: Assim .tambemnão ha condição sio facto a que se m-
hordin" aacquisição ou resolução do direito é um facto presenteou
passado; ou si, sendo elle futuro, não for comtudo incerto.

Art. A condição ou é 'independente ou é dependente' davon-
tade de quem tem interesse no acto jurídico; No primeiro caso, ha
verá uma condição casual ; no segundo, uma condição potestativa.

Art. E' nulla a condição potestativa que subordinar aacqui-
sição do direito simplesmente a consentimento ou 'arbitriodaquelle que
fica obrigado.

Art. Assim tambenr é nulla a condição .ímpossível .afflrmativa,
a -illícitae irnmoral e a que for prohibida porlel.i.como a do celibato
perpetuo. '

AI'u Dada a nullidade da ,condição:, fica' também nullo o acto
juridico:

Art. Acondiçãoimpóssivel negativa considera-se nãoescripta
e o acto se reputará puro.

Art. Os' direitos de um dos agentes e as obrigações do outro,
dado io fallecimento de qualquerdelles antes de cumprida f a condi
ção, passam aos herdeiros,

Aj·t. A condição, suspensiva-retrotrahe os. .effeitos : do acto
entre vivos ao ,dia em' que foicstccelebrado.j. o do actode ultima
vontade ao dia do Iallecimento do disponente.

Art. Em .relacão a' terceiro 'possuidor de' boa fé, o cumpri-
monto' da, condição não terá effeito .retroactívo. 'Si, porém, se tratar
de bens immoveis , o referido, effeíto, não .terá logandesde fadaiáida
transcripcao.

Art, No caso do artigo antecedente, ,a .parte obrigada pagará,
além docquivalente.iosdamnos e interesses.iAssim -tambemo: ter
ceiro de má fé, si contra elle preferir o titular do direito mover a
demanda.

Art. Cumprida a condição resolutiva, se restitue o que houver
sido recebido, exceptuados os fructos percebidos no tempo inter
medio.

Dos prasos

Art. . 0. praso póde ser. inicial ou pôde Ser flnal ;~quelle
tambemse diz suspensivo eeste resolutivo.

4.r,t.. O'praso éiuioial.quando.idesignado.para .em~eu venci-
mento terIogar o exercício de um direito; é final quando designado
para no seu vencimento ter logar a extincção de um direito.
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Art. Um e outro praso podem ser certos e incertos.
Art. O praso incerto suppõe facto futuro que fôr necessario,

como a morte. Si o facto futuro fór, porém, incerto, como si se referir
ao dia em que uma pessoa se casar, haverá uma condição, ainda que
as palavras empregadas tenham a apparencia de fixação de praso .

Art. Tambem haverá condição e não praso si o acto contiver
praso subordinado a uma condição. Assim, quando se subordina o
facto a haver completado a pessoa 21 annos ,

Art. Si o acto contiver praso tão somente imposto ao cum-
prímento da condição e não á disposição, cumprida a condição, não se
esperará pelo vencimento do praso.

Art. Antes do vencimento do praso suspensivo, o direito fica
adquirido; mas o exercício será retardado até o dia do vencimento,
cumprindo ao devedor, si se trata de dinheiro ou de cousa que se con
some pelo uso, entrar com o equivalente.

Art. Antes do vencimento do praso resolutivo, o direito su-
bordinado á resolução fica adquirido; sem prejuiso do que está dis
p05tO no artigo antecedente quanto a dinheiro ou ás cousas que se
consomem pelo uso.

Art. O praso de dia não se contará de momento a momento,
nem por hora; mas correrá da meia noite em que terminar o dia de
sua data.

Art. Os prasos de mez ou mezes e de anno ou annos termi-
narão em dia que tenha nos respectivos mezes o mesmo numero do dia
de sua data.

Art. Quando a data do praso de mez ou mezes fôr do ultimo
dia de um mez de mais dias do que o mezem que esse praso terminar,
o ultimo dia do mez será o ultimo dia do praso.

Art. Quando a data do praso de anno fõr a do dia intercalar
dos annos bisextos, ou o praso de annos que terminar em anno que
não seja hisexto, o ultimo dia de fevereiro será o ultimo dia do
praso.

Dos encargos

Art. A designação de encargo não suspenderá nem a acqui-
sição do direito nem o seu exercicio; salvo quando imposta como con
dição suspensiva por declaração expressa do disponente.

Art. Não haverá designação de encargo quando se declarar
que se dá ou deixa afim de que o beneficiado em seu proveito excluo
sivo execute certo facto ou realize certa applicaçao. Tal declaração
considera-se exhortação ou mero conselho, que não se é obrigado a
cumprir.
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Art. Si o disponente expressamente convencionar a restituição
dos bens adquiridos, com os fructos ou sem elles, sendo que o adqui
rente não cumpra o seu encargo, haverá uma condição resolntiva.

Art. Si não houver a condição resolutiva, os interessados teem
o direito de compellir judicialmente o adquirente gravado.

Art. O encargo, si não fôr tal que s6 possa ser cumprido pelo
adquirente gravado, os bens se transmittem entre vivos, e por sue
cessão hereditaria ; e com elles passará a obrigação de cumprir os
encargos.

Art. Si o cumprimento do encargo [(\1' inherente á pessoa do
adquirente e este fallecer sem o cumprir, a acquisicão se resolve, re
vertendo os bens para o disponente ou seus legitimes herdeiros.

Art. Si o facto que constituir o encargo fór impossivel ou il-
licito e immoral, o acto juridico não valerá.

Art. Si, porém, não sendo absolutamente impossivel se tornar
depois impossivel, sem culpa do adquirente, a acquisição subsistirá
e os bens ficarão adquiridos como si não houvesse encargo.

Art. Si o facto fór em parte impossível ou licito e immoral e
em parte possível e licito, o encargo será cumprido na parte que íor
possível ou licita. - A. J. Rodrigues Torres Netto.- F. Tolentino.

Ei\IENDA AO LIVRO 2°

Em vez de - Das cousas - diga-se- Dos bens.- F. Toleruino .

o ~1r. Rodrig-ues Doria - (*) Sr. Presidente, eu devia
apresentar uma emenda á parte do codigo que está em discussão.

Entretanto. a falta da votação das emendas já discutidas me faz
esperar a decisão da Commissão.

No art. 162 se lê que não podem ser admittidos como teste
munhas, entre outros individuas, « os loucos de todo o genero, ainda
que nos lucidos intervallos ».

Concordo com a doutrina de que não possam os loucos de todo o
genero ser testemunhas, si bem que haja casos em que o depoimento
delles seja util; mas, desde que apresentei uma emenda substituindo
a expressão "loucos de todo o gencro », comprehende se bem que,
nesta parte do Projecto, deveria também haver uma modificação
correspondente.

Como a Commissão não resolveu ainda sobre a fórrna a adaptar
na primeira parte, não posso apresentar emenda agora.

('} Este discurso não foi revisto pelo orador.
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Si ella conservar. '1- expressão" loucos, de-todo o genero », con
cebe-se. que ella. a conservará nesta parte.

O SR. PR~smENTE -,- Como na .proxima sessão devera ser votada
a pàrte'a que V. Ex. allude, será então occasião deV. Ex. corrigir o
artigo, de accordo com o vencido.

O SR. RODRlGUES DORIA - Perfeitamente.
,Assim tambem cdeixo de adduzír considerações sobre o para

grapho unico do art. 115, porque se comprehends que, supprcssas
no. parecer em discussão as suggestões hypnoticas, que podem ser
meiosde.coacção, estão comprehendídas nas causas que podemper
turbar, a vontade.

O, SR. COEI;ao RODRIGUES dá uni aparte.

O SR. RODRIGUES DORIA:-Sim, senhores, póde ser sufficiente
para coagir a vontade.

As experiencias feitas na escola de Nancy são de tal ordem, que
nos levam a admíttir a sufflciencia deste meio, para que se verifique a
viciação da vontade.

Em todo Ocaso, apresentarei as emendas fazendo as modificações
necessárias, ou aqui na Commissão, si houver opportunidade, ou
então mais tarde, quando o Projecto fór levado á consideração da Ca
mara dos Deputados, tanto mais quanto, si as minhas emendas não
forem acceitas pela Commissão, eu pretendo renoval-as nessa occaslão ,
(Muito bem ; muito bem.)

o $ z-. Coelho Rodrigues começa dizendo que, não tendo
podido fallar sobre os livros l' e 2', por motivos independentes de
suavontade, e não estando ainda votada a materia que lhes diz res
peito.ipedltialicença para lançar uma vista retrospectiva p'1-"" aquellss
livros, ao que o Sr. Presidente pondera que '1- discussão sobre tal as
sumpto está encerrada,

Parece-lhe que antes de saber o' que fica assentado sobre '1- ma
teria. dos livros anteriores, emquant.o ella não estiver .resolvidaçnão
se póde discutir com efficacia a matoria que se lhes segue.

O SR,PRESIDENTE~Este facto não I) 'estranhoáEommissão, e
por isso mesmo Iílal'quei a votação do l' livropara sexta-feira. O Sr.
relator' só hoje poude apresentar o seu parecer, e depois de sexta-feira
continuará a discussãoiparase corrigir o que Iór neccssario,

O SR. COELHO IloDRIGUES diz que em todo o caso se a proveitara
~ntãq dessa circumstanciarpara lançar uma vista retrospectiva, repe
tindo que a emenda do autor do projecto sobreos nascituros deve ser
acceita para complemento da matéria do artigo respectivo.

O mesmo dirá em relação á emenda do SI'. Gabriel Ferreira sobre
a incapacidade dos condemnados,
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Tem mais a notar sobre as pessoas juridicas:
1." Que ficou incompleta a enumeração das modalidades das

pessoas juridicas. Não ha razão que justifique a omissão das socie
dades commerciaes, mesmo as que não teem este caracter, como as de
beneficencia, recreativas, etc.

Esta lacuna é tanto mais sensível quanto o Codigo trata até de
pessoas de direito publico externo.

2° Que não é razoavel deixar de fazer distincção entre cidadãos
nacionaes e estrangeiros. Todos os codigos a consignam e nenhum
com mais necessidade do que o brasileiro, desde que nenhuma Consti
tuição procedeu como a brasileira com relação á condição dos estran
geiros.

Si algum codigo precisa, pois, desta distincção, é o do Brasil;
até para evitar esta classe de cidadãos arnphibios, que neste paiz
existem, os quaes são brasileiros ou não, conforme lhes convem.

3." Que não basta regular definitivamente essas disposições de
masiado vagas da Constituição; é preciso completar-lhes o pensamento,
estabelecendo o meio pratico de verificar-se no Brasil quem é e quem
não é brasileiro, para extinguir-se, uma vez por todas, a massa dos
cidadãos amphibios - nacionaes, quando lhes convem; estrangeiros
quando se querem furtar á lei brasileira e soccorrer-se do padroado
diplomatico ou consular.

4." Que este registro ficaria melhor collocado no livro 3"; mas,
desde que o dos nascimentos, óbitos e casamentos encontrou logar
entre as materias do prirneiro elemento do direito, não se deveria es
tranhar que o das naturalizações fosse decretado ao lado delle, no res
pectivo livro, isto é, no 1" da Parte Geral.

15.° Que, supprimindo-se do mesmo livro a classificação das
pessoas naturaes em cidadãos e estrangeiros, não ha razão para que
fique nelle a materia do domicilio, que só ontrára naquelle livro do
seu projecto como um meio de adquirir a nacionalidade hrasileira
pelos estrangeiros. Sem esse laço de união com o primeiro elemento
do direi to, o orador ter-Ihe-hia dado um lagar proprio no 3" livro,
como facto juridico, pois outra causa não é clle,

E tanto é assim que pôde haver e ha muitos sujeitos do direito
sem domicilio,

Quanto ao livro 2", insiste pela substituição da opigraphe Das
cousas pela Dos bens, porque sómente as causas entram nelle como
bens. Isto se vê pelo seu primeiro sub-titulo e pelas epigraphes das
suas principaes sub-divisões.

As próprias cousas fóra do commercio só entram no seu ultimo
capitulo como sendo ou podendo ser consideradas bens e as classi
ficações das causas em principaes e accessorias, divisiveis ou indivi
siveis são modalidades dos mesmos bens.

A divisão destes em relação ás pessoas, longe de ser supprimida
como inutil, deve ser completada.
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NãO ha razão para supprimir do capitulo 3° nem mesmo a secção
4' dos hens municipaes.

Quasi todos os bens publicos eram ou tinham sido nacionaes,
antes da Constituição de 24 de fevereiro, que apenas deu as regras
geraes da sua discriminação.

Legislar sobre elles é legislar sobre a propriedade; a tanto não
chegam as faculdades do legislador estadoal, já porque é matéria do
Codigo Civil, reservado expressamente á União pelo § 23 do ar
tigo 34, já porque o que não devesse entrar nelle devia ser regulado
por uma das leis ordinarias previstas nos §§ 33 e 34 do mesmo ar
tigo.

Nesta parte pouco se poderia aproveitar do substitutivo do
Sr. Andrade Figueira, porque elle é logico e parte, no mesmo sub
stitutivo, de principias sobre a autonomia dos Estados, que conduzi
riam fatalmente á dissolução do Brasil. S. Ex. pensa, por exemplo,
que constituem mataria do processo o beneficio de restituição e natu
ralmente todos os outros, como o macedoníano, o velleiano, etc.: mas,
si o legislador federal acceitasse aquelle principio, muito breve o pro
cesso de cada Estado invadiria os dominios da União e annullaria o Co
digo que se está fazendo.

O orador pensa que a Constituição em muitos artigos diz mais do
que podia estar na monte dos seus autores, e que cumpre aos seus
legitimos interpretes salvar, em vez de sacrificar, a União, sempre
que o permittirem os processos da herrneneutica ,

Naquella divisão de bens, que é quasi toda extrahida do seu
projecto, o orador procurou sempre applical-os como brasileiro e como
jurista, e pensa que, si mereceu naquillo alguma critica, foi por ter
zelado menos do que podia os direitos da União.

Neste sentido approva uma emenda do Sr. Dr, Clovis e alguns
accrescentamentos do substitutivo do Sr. Andrade Figueira.

Quanto á inalienabilidade dos bens publicas, porém, não admitto
a extensão que S. Ex. lhe pretende dar e pensa que o Projecto fezbem
exceptuando della os bens dominiaes, porque não são necessaríos ao
titular, e não é funcção propria da União, dos Estados nem dos Mu
nicipios administrar bens patrimoniaes ,

Pelo contrario, desde que não são precisos para uso especial ou
commum, devem entrar na circulação, já porque renderão mais em
poder dos particulares, cujo interesse é mais intelligente e mais dili
gente do que o de todos os governos, já porque a circulação de um a
outro dono importa sempre augmento das rendas publicas, em razão
dos impostos que são pagos pela transferencia.

A experiencia que ha, mesmo no Brasil, do Governo como loca dor
e locatario, vem proval-o , Os prédios que elle toma de aluguel pa
ga-os muito caro e os que são alugados por elle, quasi só rendem aos
inquilinos, que os sublocam por muito mais.



- B05 -

Isto deve cessar, como toda a mão morta, seja secular, seja
ecclesiastica, porque a lei deve ser igual para todos.

Não nega o bom uso que della fazem, quasi sempre, as ordens
religiosas; mas, si se estudar o das irmandades, talvez a regra seja
a contraria. Não citará exemplos, porque não quer offender a
ninguem ...

Concluindo esta parte das suas observações, lembra a necessi
dade de se mencionar entre as causas fora do commercío, todo o ter
ritorio nacional e suas dependencias em relação ás nações e aos go
vernos estrangeiros.

Só agora pócle occupar-se do livro 3', cuja epigraphe, já appro
vada pela Commissão , continua a ser combatida pelo illustre re
lator.

S. Ex. pretende apoiar-se em Savigny; mas vae o orador
provar que esta autoridade é contraproducente.

Lembra a summula que já fezdo grande tratado daquelle profundo
jurisconsulto, e que seus oito volumes compõem-se apenas de tres
livros: o i' que trata das fontes do direito e comprehende quasi todo
o I' volume; o 2" que trata da natureza geral das relações regi
das pelo direito e comprehende o fim daquelle volume até O 7' inclu
sive; o 3' que trata de determinar o laço que existe entre as regras e
as relações de direito e cornprehende o 8' e ultimo volume.

No principio do 2' livro, que vem no fim do l' volume, elle de
fine e classifica as relações do direito (C. i'); no capitulo 2', que
abrange todo o 2" tomo, classifica as pessoas como sujeitos do direito
e expõe a theoria da respectiva capacidade.

No capitulo 3', que occupa todo o 3' tomo, trata elle da origem
e do fim das relações de direito dando este mesmo titulo ao § 104, que
é o primeiro da introducção ,

Desenvolvendo a ídéa contida na epigraphe, mostra o autor que
a causa geradora da relação entre o sujeito e o objecto do direito é
sempre um facto jurídico e define « Faits juridioues les êvénements
en oertu desquels les rapports de droit commencent et finissent », Em
seguida, classifica os factos juridicos em positivos e negativos, notando
que os primeiros são incomparavelmente mais numerosos e mais im
portantes e que muitos participam de uma natureza mixta ,

Em seguida, o orador mostra, com o proprio autor, que este
distingue, entre os factos jurídicos, os que resultam dos actos livres
ou de circumstancias accídentaes que cornprehendem tambem os actos
e as omissões dos terceiros.

Nesta distincção bebeu o orador a divisão do livro 3' da parte
geral do seu projecto, que inscreveu - Dos factos e actos juridícos
- e que dividiu de modo incompleto, a seu ver, mas ainda assim mais
logicamente do qU0 o fez o revisto pela commíssão dos cinco.

De accórdo com Savigny, definiu os factos jurídicos aquelles que
podem estabelecer, conservar, modificar ou extinguir direitos, com-

e, c. - va. rrr 20



pletando de certo modo o pensamento de Ulpiano na L. ult. Dig, de
Legib. ('l,3,)

Conclue que o titulo acceito satisfaz-lhe; porém ficaria melhor o de
- Factos e Actos juridicos.

No capitulo 2' do L. 3' é preciso supprimir dentre os vicias da
vontade a ígnorancía e o erro, que são defeitos da inteIligencia, e su
bstituir a divisão das lettras por outra de algarismos,

Para não abusar da attenção da Commissão, nem exceder o prazo
do Regimento, limita-se a referir-se a algumas das criticas já feitas e
aguarda-se para voltar á discussão quando se tratar das emendas,
(Muito bem ; muito bem,)

O Sr. Andrade J:<"'lig'ucira (*)-J)izcm que oarietas de
iectat, e vae, portanto, occupar-se de alguns assumptos mais econo
micos do que jurídlcos, a que o projecto se presta.

E, si restar tempo, tratará do importante capitulo « Da pre
scripção».

Diz o art , 187, § loque «considera-se perecida a cousa quando
perde suas qualidades essenciaes ou seu valor economico » ,

Dahi se infere que o autor do Projecto comprehende a necessi
dade de subordinar a legislação civil ás noções economicas ,

Com effeito, hoje não se póde fazer um codigo civil sem se ter em
vista os preceitos da economia politíca.

Todavia, o orador não chegará ao ponto de considerar perecida
a causa, porque ella tenha perdido o seu valor economico ,

Ha sempre uma distincção entre o elemento juridico que o Co
digo rege e a noção economica que a sciencia dá,

Um objecto pôde não ter valor algum no mercado, mas ter um
alto valor de affeição para o seu propnetario.

O direito faz essa dístincção entre valor venal e de afleição ,
Ora, dizer que um objecto se extingue porque perde o seu valor

economico é recusar essa distincção clássica em direito, entre valor
venal e valor de affeição; é annuIlar o direito de propriedade, porque
o objecto deixa de ter um valor venal; é subtrahir do dominio do di
reito um objecto, embora existente, porque deixa de ter no mercado
um valor venal,

Isto será economicamente uma noção verdadeira, mas juridica
mente 0 uma noção inexacta .

Pediria ao illustre autor do projecto permissão para eliminar essa
.2' parte, parte que considera como extíncto o objecto sem valor eco
nomico ,

No Brasil, sobretudo, é uma noção que se não pôde identificar,
porque ha por ahi numerosas propriedades, quer urbanas, quer agrico
las,que, p'Jt' circumstancias varias, chegam a nãoter valor venal al.g?ffi

(') Este discurso não foi revisto pelo orador,
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ás quaos, entretanto, seus donos dão grande apreço, dão grande valor
de affeíção, querem mais do que a verdadeiros palácios de Nero no
Palatino ,

E' preciso respeitar estas tradições do direito.
Não ha duvida que a sciencia economíca deve influir poderosa

mente sobre a codificaçãocivil; mas sem chegar até ao ponto de ani
quillar uma noção.

Em um outro artigo, porém, do Projecto, que aliás não entendeu
bom, dá-se phenomeno inverso, isto é, sacrifica-se a economia política
ao direito.

Esse artigo é o que tem o numero 155 e que diz, no § 3°, que,
nos contractos de penhor agricola ou pecuario e nos de caução de
títulos de credito publico, quando immobilisados,.o instrumento pu
blico é da substancia do acto,

Este artigo entende evidentemente com a disposição, que se ve
.rifica no art. 58, estabelecendo que os direitos reaes sobre immoveis,
inclusive o penhor agricola e as acções garantidoras desses direitos,
que as apolices da divida publica consolidada que forem immobiJisadas
perpetuamente ou temporariamente e o direito á successão aberta
consideram-se immoveis para os effeitos legaes.

Esta disposiçãosobre o ponto de vista economico é importan
tissima.

O orador diz que vai fallar, primeiro que tudo, sobre o penhor.
A legislação actual teve necessidade de facultar que os pro

prietarios , necessitados de credito, tivessem o direito de constituir
penhores agrícolas sobre as suas safras, sobre os fructos pendentes e
deu-se a este acto o mesmo. eífeito das hypothecas, submettendo-o it
mesma legislação, á mesma inscripção no registro, para que vales
sem contra terceiros; deu-se a mesma accão executiva e até se fa
cultou a clausula de constituirem-se os devedores depositarios das
colheitas, de ficarem sujeitos á prisão si não as entregassem.

Isto, porém, são palliativos de occasião, que não depõem nem
contra a legislação, nem contra os poderes publicos que assim decre
taram.

Em todo o caso, tratando-se de organizar o Codigo Civil, ninguem
tem o direito de considerar o contracto agrícola como um objecto
immovel.

O penhor não pode versar sobre immovel.
Emquanto o fructo está pendente, faz parte do fundo; mas, depois

de destacado, pode fazer objecto do penhor, e, então, já não é im
moveI.

Até o presente, em que o registro não estava instituido, era con
veniente que esses contractos fossem ao registro de hypothecas; mas,
uma vez instituido o registro, que é o complemento para a execução
do Codigo, não é preciso levar esses contractos ao registro de hy
pothecas.
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Como esses contractos teem de produzir effeitos em relação a
terceiros, não podem deixar de ser levados a registro, para que
valham quanto a terceiros.

Estas mesmas considerações applicam-se aos contractos pecuarios.
Estes, como diz a palavra, repousam sobre moveis, e que neces

sidade ha de arvoral-os em objectos immoveis e exigir uma formali
dade para esses contractos, que Mo deixa de ser penosa, como é a
escriptura rpublica?

O escrípto particular será mais conveniente, uma vez que se
estabeleça a exigencia de ir a registro, como todo o contracto, para
valer contra terceiros. .

Neste ponto affírma que a economia politica foi sacrificada, por
que tudo isto não pócle deixar de restringir a liberdade de contractar
e sujeitar as partes a formalidades dispendiosas, como é esta de fazer
grandes viagens para lavrar escripturas publicas.

Apesar dos meios de transporte, que se tem procurado estender'
no paiz, ainda existe, infelizmente, uma população disseminada por
vasta superficie.

lia munícipíos de 80 e 100 legua-s de extensão, e em certos
Estados, onde a população é mais condensada, ha municípios de 12
a 15leguas.

Ora, obrigar esses homens, que quiserem fazer o penhor, a irem
á séde dos municípios pagar os direitos c firmar os contractos perante
o tabellião, é forçai-os asacrificio penoso.

Acha que nesta parte se consulta melhor as conveniencias oco
nomicas do paiz, facilitando a execução dos contractos, exigindo,
porém, o registro, que deve ser local.

A segunda disposição do artigo, confessa que não entendeu, e,
como para argumentar é preciso conhecer o valor dos termos, pro
curou saber primeiro o que é que o illustre autor do Projecto entende
por apólices da divida publica consolidada...

UM Sn, DEPUTADO - Creio que isto é da revisão.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - . " para exigir quo o contracto da
sua caução sejapor escríptura publica.

A primeira observação quo occorre é que o art. 155 só exige
que a caução seja feita por escriptura , mas não exige que a consti
tuição da ímmobilização seja por instrumento publico, porque o § 2'
só trata dos contractos tendentes à constituição ou uunslacção de
direitos reaes sobre immoveis.

Depois de dar muitos tratos ao espinto, pareceu-lhe que o
illustre autor do Projecto não poderá pretender tornar immovel aquillo
que é essencialmente movei, como são as apolices da divida publica.

Portanto, a expressão « immobilizadas» não tem uma significação
litteral, não quer dizer que as apolices, que são títulos dos mais
moveis, possam ser consideradas immoveis,
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. Pareceu-lhe que o pensamento do autor foi tornar a transferencia
desses titulos impossivel, por meio de clausula, perpetua ou tempo
raria, que os tornassem inalienaveis, por qualquer titulo, perpetua
mente ou durante um prazo.

Em todo o caso, vai espraiar-se sobre este assumpto.
Exclue a íntelligencia Iitteral, que o Projecto contraria, porque o

Projecto não faz mais do que reproduzir a disposição da lei de 1827,
que creou os titules da divida publica.

O credito publico não estava bem desenvolvido, e o legislador
entendeu que, além de outras garantias, carecia dar ao titulo da sua
divida fixidez, consideral-o não propriamente COmo immovel, mas
quasi equiparado ao immovel, para sua maior garantia, tornando-o
até ínalienavel , Não podia ser penhorado nem arrestado sem oconsen
timento do proprletario.

O credito publico foi, porém, se desenvolvendo à voZ d'oiseau,
infelizmente para nós - diz o orador - porque quanto menos deves
semos, melhor estaríamos, e a Republíca que o diga.

O credito publico desenvolveu-se e, por occasião de confeccionar
se o Codigo Commercial, em meiados do seculo, o legislador já en
tendia que era preciso restituir ao titulo da divida publica a natureza
que lhe cabia, isto é, de titulo movel e sem necessidade dessa garantia
excessiva, de que a lei da sua creação o tinha dotado.

Foi assim que dispoz que as apolices seriam consideradas titulas
eminentemente mercantis, tanto que qualquer pleitosobre apólices, em
bora entre partes não commerciantes, seria tratado nojuizocommercial,

Sobrevindo o Regulamento n. 737, de 25 de novembro de 1850,
para regular a fórma do juizo, ahi se estabeleceu claramente que as
apolices da divida publica podiam ser penhoradas e começaram a
ser, o que importava negação do privilegio de inalienabilidade.

Mas as causas não ficaram nisso.
A Republica mandou emittir uma grande porção de titulas da

divida publica ao portador, isto é, sem o nome do possuidor, o que
torna o titulo ainda mais eminentemente movel e commercial, trans
míssivel de mão a mão, sem formalidade alguma, e, portanto, cada
vez mais o afasta da equiparação com o immovel,

Nessa parte, applaude a reforma; mesmo no tempo da monarchia
fallou contra essa immobilização ,

Hoje já existem muitos titulas de divida publica ao portador,
titulas de diversos emprestimos, uns nominativos e outros ao por
tador.

Mas, dizer-se, nestas circumstancias, que as apólices da divida
publica devem ficar immobilizadas, é contrariar a tondencia da legis
lação, a fórma que os poderes publícos teem julgado mais conveniente
dar <tOS títulos da divida publica.

E' de opinião que se deviam converter em titules ao portador
todas as apolices,
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Passando a analysar a hypothese de se pretender perpetuar esta
immobílízação, diz o orador que isto é reproduzir o pensamento antigo
de tornar esses títulos inaJienaveis, com a differença que então elles
o eram todos e que, pelo Projecto, se estabelece a convenção.

Não daria semelhante faculdade ás partes, porque immohilizar
titulos da divida publica diz respeito ao credito publico: é um da
quelles contraotos que não podem ser respeitados, porque, quando o
legislador entende que os títulos da divida publica devem ser moveis,
transferiveis de mão em mão, não será possivel que vingue a idéa
contraria, de immobilizal-os, para que não possam ser vendidos.

Chamaria a attenção do nobre autor do projecto para uma ques
tão importante: a ímmobllízação perpetua dos titulos da divida pu
blica pôde fazer reviver a legislação dos vínculos perpetuos, que a
lei de 6 de outubro de 1835 aboliu, extinguindo mesmo aquelles que
existiam. E' a lei relativa aos morgados.

Esta lei lançou fundamentos, que não dirá si acceita ou não, por
que a este respeito tem umas idéas singulares, como as tem em re
lação a muitos outros assumptos.

Como não governa, póde manter essas idéas singulares, sem pre
juizo de pessoa alguma.

Mas, como dizia, essa lei de 1835 estabeleceu as bases, prohibiu
os vinculos, e vínculos em direito quer dizer - fideicommisso per
petuo.

Ora, pretender hoje immohilizar perpetuamente as apólices para
que não sejam alienadas, é contrariar o pensamento da lei, é fazer
reviver os vínculos perpetues, é fazer que qualquer chefe de familia
possa constituir sua fortuna em apólices immobilizadas e prejudicar a
legitima dos filhos, si ó que se pretende conservar esse direito, o que
não sabe. E' restabelecer indirectamente os morgados.

E' um assumpto grave, c, como disse, está subordinado a um
pensamento economico.

Não acompanha a lei de 1835 em toda a sua extensão, porque
acha que ella impoz ao direito do proprietário uma restricção exa
gerada que as conveniencias publicas não pediam; mas, quanto ao
pensamento capital de abolir os vínculos e morgados que immobi
lízavam a propriedade, applaude de coração o pensamento da lei
e, por isso, não póde acceítar lei alguma que dê como resultado, res
tabelecer o pensamento condemnado dos fideicommissos e menos dos
perpetues.

E' preciso attender bem a este assumpto , sobretudo quando póde
envolver direitos tão importantes, como esse das legitimas, e trazer,
sob outros pontos de vista, consequeneías funestas, que não enumera,
porque é restrícto o tempo que se lhe concede para adduzir obser
vações sobre a materia em discussão.

Não basta fazer leis; é preciso que ellas não sejam impru
dentes.



-~ 311 --

Mas outra consideração lhe suggerira o artigo que ora analysa, e é
que, dispondo que a caução desses titulas depende de escriptura publi
ca, não exige a mesma cautela para a constituição dessa immobilização.

E' mais importante no contracto ou no acto de ultima vontade que
converte essas apólicesem immoveis, do que na caução que dellas se faz.

E como o Codigo Civil faz depender de escriptura publica a cau
ção, afiança O orador que muito poucas cauções terão lagar.

Essa formalidade da escriptura publica para objecto commercial,
sobretudo para títulos ao portador, é a causa mais iIlusoria que ba. Ella
se fará sempre por instrumento particular.

E si se pretender que não valerá sem instrumento publico, nin
guem a fará, porque nem corretor, nem capitalista se prestarão a fazer
escríptura publica de caução de titulas ao portador.

O que acha mais importante não vê no Projecto: é o acto de con
stítuição dessa Immobilização ,

A esse mesmo assumpto prende-se um outro, em que o.Projccto,
por mais de um dos seus artigos, na parte já examinada, faz, quanto
ao credito publico e privado, innovações contrarias á actual legislação
hypothecaría, que, entretanto, a parte especial mantem em suas linhas
principaes.

Entre outros artigos, occorre-lhe um relativo á .prescripção.·
Diz o art. 16, § 3°, que prescreve em cinco annos a acção para

haver os juros ou quaesquer outras prestações pagaveis annualmentc
ou em períodos mais curtos, ainda de credito real.

Ora, essa ídéa vem destruir pela base todo o credito hypothecario,
conforme foi estabelecido, conforme tem sido mantido e conforme o
Projecto pretende manter em suas linhas principaes.

Primeiro que tudo, ella é de impossivel applícação quanto aos
bancos de credito real, porque estes obrigam o devedor a fazer paga
mentos parciaes, por semestre ou por anno - de ordinário por somes
tre - de prestações, que representam não só O juro accessorio, como
tambem o capital.

Ora, em um caso destes não é possível separar a prestação dos
juros do capital.

. Então acontecerá que a divida contrahida nessas condições com
os estabelecimentos de credito real, em vez de prescrever em 30 annos,
prescreverá em cinco.

U"A voz - Mas elles teem o direito de executar, quando os de
vedores faltarem a uma prestação.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA di? que não deixará sem resposta este
aparte; que este assumpto, por ser importantíssimo, ha de ficar escla-
recido. .

. Este artigo é de applicação impossível para esses estabelecimentos,
porque como acaba de ponderar o nobre autor do projecto primitivo,
sobre o qual se diz que este está calcado, os bancos .•.



oSI\. COELHO RODI\IGUES - Tem alguma cousa, mas não está cal
cado.

OSI\. ANDI\ADE FIGUEII\A - Affirma que leu isto em uma peça of"
ficial; não está inventando.

Mas, como S. Ex. pondera, nos contractos com esses estabeleci
mentos costuma-se estabelecer, que, desde que se vença e não seja
satisfeita uma das taes prestações, representando juro e capital, a hy
potheca ficará vencida e o banco terá o direito de executar.

Primeiro que tudo é uma faculdade que esses bancos teem, fa
culdade de que elles usarão Ou não, conforme entenderem.

Si elles não usam dessa faculdade, ficam sujeitos á prescripção ;
mas, si elles, para evitar a prescrípçao, forem vigilantes e executarem,
quem perde? A organização do credito. O mutuarío, que fez contracto
a largo prazo, para ter um juro baixo, fica inteiramente exposto a uma
execução!

Isto anníquilla completamente o credito, annulla completamente o
pensamento do legislador, quando permittir esses contractos a
prazo.

Vae mais longe: os estabelecimentos hão de balancear, antes de
lançar mão desse recurso e só o farão para anniquillar a propriedade
territorial, a propriedade urbana ou agricola, a que estiver hypothe
cada emfim,

Elles, porém, estão sujeitos a um inconveniente, que é muito serio
e para Oqual chama a attenção do nobre autor do Projecto.

O prazo que estes estabelecimentos dão ao devedor, é só uma
vantagem para Odevedor; elles estabelecem uma amortização mínima
do capital, juro baixo, como exige a propriedade agrícola, que não
póde pagar dividas em pequeno espaço de tempo, porque as colheitas
não se reproduzem; é uma por anno e muitas vezes mal chegam para
o custeio do estabalecimento agrícola.

Mas não é só.isto: o prazo importa, sobretudo, aos estabeleci
mentos que fazem as emissões de letras hypothecarias, e tanto é assim
que o legislador facultou aos estabelecimentos receberem pagamentos
antecipados, cobrando uma multa áquelle que pague a sua divida
antes do tempo.

E porque estabeleceu o legislador esta inversão das regras geraes,
de obrigar O devedor a pagar uma multa a estes estabelecimentos,
quando antecipasse o pagamento? E' por causa do mecanismo dessas
sociedades, que, quando fazem emprestimos hypothecarios, sobre elles
emittem letras, que vão correr no mercado.

Nessas condições, toda e qualquer interrupção no contracto hypo
thecario, importa para o banco retirar da circulação o. titulo.

Já se vé que é uma desordem.
Foi advogado por longos annos do principal estabelecimento de

credito deste palz, do Banco do Brasil, não este pallido, mas o outro
que houve.
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oSR. COELHO RODRIGUES - No tempo em que o banco só tinha
um advogado e mais fundos.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA teve de montar a carteira hypothecaria ;
fez o respectivo regulamento, assistiu ás primeiras operações, assim
como ás primeiras emissões de letras hypothecarias, e póde attestar que
o bauco chegou a ter 27.000: 000$ empregados em letras hypothe
carías, contractos perfeitamente garantidos, tanto, que não deram
prejuizo ; ao contrario, deram um lucro de 10 %, segundo ouviu dizer,
porque não estava mais lá; mas o facto é certo, porque os contractos
eram bons, pois examinou um por um e, além disto, eram fáceis, porque
havia muita necessidade de dinheiro.

O banco tinha 27.000: 000$ empregados e tinha para garantia,
quando apenas a lei exigia o dobro, mais de 200.000: 000$, porque
aquillo foi muito bem escolhido e muito bem organizado. Havia então
alguma boa fé, e o capital estava garantido. Por outro lado, era uma
excellente base para emissões de letras, e o banco as fez; mas attesta
que fez com timidez por este receio de que a hypotheca contrahida, e
cujo máximo prazo era de H. annos, hypotheca sobre que tinha emi
ttido letras , se viesse a liquidar, ou porque o credor adiantasse o pa
gamento, ou por conveniencia da administração, ou por qualquer causa
que, fazendo desapparecer o contracto, forçasse o banco a retirar letras
correspondentes ao valor.

Era este o receio; e tanto foi, que elle podia ter emittido 270 mil
contos.

Não ha outro meio dê ofterecer capital ás indústrias sinão por
meio de bancos de credito.

Ora, o Projecto em discussão vem trazer grandes difficuldades;
vem annullar a formação desses estabelecimentos de credito. E mesmo
entre os particulares que fazem hypothecas, vem collocalos na contin
gencia de separar os juros, como accessorios, do principal, submettendo
os juros a uma prescripção curta, e o principal a outra prescripção,
que é de 30 annos , por ora. ,

O Projecto, no art. 210, mantém esta prescripção, porque diz que
a prescripçao das acções pessoaes é de 30 annos, contados do dia em
que poderiam ter sido propostas.

Esta idéa é moderna, é uma creação do direito francez , porque,
pelo direito romano, como pelo direito portuguez, os juros como acces
sorios acompanham o capital, prescrevem no mesmo tempo que o
capital.

Assim, o juro de uma divida somma-se com o capital devido c,
quanto á prescripção, não se separam.

Em França foi onde se procurou separar as prestações de juros e
de renda e todo o acccssorio atrasado do capital e submettel-os a uma
prescripção de mais curto prazo.

Em França havia razão para isso. Mas aqui ha razões em con
traria, para não separar uma causa da outra.



Não diz que se vá até ao ponto de não separar quanto aos cre
ditos ordinários que não tenham hypotheca ; mas, havendo direito real,
havendo idéa de credito que, para o orador, está ligado a essa noção
de direito real, é preciso manter a idéa antiga, não separar o juro do
principal. .

O credor, sabendo que em cinco annos está prescripto o seu di
reíto, sabendo que em cinco annos está prescripta a acção que tem para
haver juros devidos, torna-se desconfiado.

Não é, porém, o credor quem mais soffrerá ; será o devedor, por
que, hoje, o devedor quando não p6de pagar a sua prestação e, quando
não póde pagal-a em um anno, conta até o fim do contracto ,

Mas, si passar esta lei, não só o credor fica vigilante, como o de
vedor vae ver-se em embaraços serias, arriscado a tudo perder por
uma simples difficuldade momentanea ,

Ha uma classe de devedores que é numerosa - a dos lavradores,
que estão sempre dependentes da safra, e que, por um semestre que
deixem de pagar, verão suas propriedades penhoradas, sequestradas e
perdidas.

E' da maior inconveniencia a medida que se pretende estabelecer
no Projecto. (Apoiados.)

Os francezes, quando fizeram esta lei, uma das razões que deram
foi exactamente esta - não deixar a divida augmentar com a accumu
lação de juros e não arruinar o devedor.

Ora, isto está pintando o espírito daquelle povo.
A lei é feita no interesse do devedor.
Louva muito este pensamento; mas está convencido de que elle

não pode ser adoptado no Brasil, onde não ha esse jogo do capital tão
facilitado.

Depois, isto 6 contra o credito. A consequencia ímmcdíatade uma
legislação, calcada sobre o artigo em discussão, seria a maior vigi
lancia ; todos os credores seriam levados, em todos os seus contractos,
a estipular que a impontualidade do pagamento de juros importaria o
vencimento das hypothecas ou dos contractos.

Isto seria anniquillar o credito, seria tornar impossível os gozosdo
beneficio que o credito real 6 destinado a prestar.

A propósito dirá também que ha ahi uma emenda acceíta pelo
illustre relator e apresentada por um nobre membro da Commissão,
dispondo que as dividas activas da União s6 poderão ser cobradas em
cinco annos, estabelecendo que a prcscripçao dessas dividas é de cinco
annos.

Quanto aos Estados e Municípios, já disse que a União não tem o
direito de legislar a respeito.

Os Estados e Munícipíos crêam os seus impostos e são elles os
mais habilitados para determinar o tempo que devem dar aos seus
contribuintes para pagarem esses impostos.

Quanto á União, a questão é outra.
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Tem umas observações contra esta disposição.
Primeiramente, ella não está bem coUocada no Codigo; a pre

scripção das dividas da União pertence ao direito fiscal, que é distincto
do Codigo Civil.

A prescripção de 40 annos é muito sabia, jnuito respeitável, e
respeitavel mesmo pela sua antiguidade, porque isto já nos vem dos
romanos, atravessou séculos em Portugal e tem sido mantido até hoje,
com a maior vantagem, não só para a nação, como para os con
tribuintes,

Com a maior vantagem para a União, porque mantém integro o
sou direito de cobrar as suas dividas activas em um periodo largo de
40 annos, em que, muitas vezes, um contribuinte arruinado, no mo
mento da incidencia do imposto, pode vir a prosperar a então pagar o
imposto, como frequentemente acontece.

Com a maior vantagem para o contribuinte, porque, em occasião
de apertos, como é a que ora atravessa o paiz, pode-se condescender,
isto é, os que podem pagam e os que não podem ficam devendo por
espaço de 40 annos,

Demais, o Estado é uma ílcção ; é servido por procuradores mais
ou menos fieis e infieis, que se descuidam, muitas vezes, e mesmo até
certo ponto teem de combater esta irresistivel tendencia da nossa raça,
que declara guerra ao fisco.

Tudo é permittido contra o fisco; é o que dizem todos.
O orador mesmo, quando fazia as suas tempestades seccas, sempre

fallou contra elle ; mas é uma causa sagrada, porque é a fortuna de
todos. Quanto maior prazo, tanto melhor, e quem lucra principalmente
são os devedores .

. Ora, imagine-se que vinga esta prescripção de cinco annos , A
divida do Estado, quando cahiu o regimen monarchico, andava em
300 e tantos mil contos; sendo para notar que só se fez o balanço no
Thesouro, onde se encontraram 366 mil contos. Destes ha talvez
300 mil por pagar, e a Itepublica augmentou isto consideravelmente.
Hoje pode-se calcular, salvando qualquer erro, em 600 mil contos.

Pois bem, si se estabelecer que os direitos do Estado serão pre"
scriptos em cinco annos, o resultado será que haverá uma revolução;
será o mesmo que metter fogo nesta Requblica. (Riso.)

Quem quiser metter fogo nesta Itepublica converta em lei esta
cobrança das dividas em cinco annos.

O SIl. FREDERICO BORGES dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUElHA - Desde os tempos coloniaes que as

dividas passivas prescreviam em cinco annos ; mas as actívas, não;
estas tinham O prazo de 1,0 annos.

Isto é indispensavel : o Estado deve pagar suas dividas, pon
tualmente, mesmo porque haveria grande dispendio com empregados,
escripturação, etc., si assim não fosse.



- 316-

Quanto ao direito activo, esó fazer o lançamento, não precisa de
um grande numero de empregados; o direito e conhecido e fica per
petuado. Mas entrou nessas considerações por dependencia, para
mostrar que essa prescripção em prazo curto, longe de favorecer aos
devedores, perturba as relações.

Ainda tem muito que dizer sobre o Projecto, principalmente em
relação á presoripção; mas vae concluir, porque não quer fatigar ainda
mais os Srs, membros da Commissão. (Não apoiados.)

Mas não póde deixar, comtudo, de reclamar, com a maxima
energia, contra o pensamento que vê consignado em varies artigos,
sobre certos prazos de prescripção, para alguns direitos, que s6 por
equivoco podiam ter entrado ahi.

Não ha duvida que o artigo consagra Omesmo prazo de 30 annos
para a prescripção das obrigações pessoaes, em geral; mas pode-se
dizer que sacrifica nos artigos seguintes.

O que se vê no art. 215? Diz elle que as prescrípções são de
quatro annos para as acções de annullação ou rescisão de contracto,
sempre que, por disposição especial, não tenham menor prazo.

E' este o maior prazo, o de quatro annos,
Ahi vem, portanto, Otriumpho completo do d610, da violencia, da

fraude, da simulação, do erro.
Quanto ás obrigações que resultam do quasi-contracto, veem ahi

varios paragraphos, submettendo-as á prescrípção de um anno, de
dous, de tres e de quatro annos.

Quanto ás obrigações resultantes de factos illicitos e delictos ,
marca-se um prazo de cinco annos.

A acção civil para indemnização do damno causado pelo delícto,
em vez de prescrever em 30 annos, prescreverá em cinco annos, prazo
esse que e excessivamente curto, masimé tratando-se de criminosos,
que, de ordinario, quando commettem Odelicio, a primeira cousa que
fazem e mudar de terra; ou si estão cumprindo a pena e não teem
bens, é preciso esperar que saiam da prisão e os adquiram.

Corno subordinar o direito desse individuo, prejudicado pelo de
licto, a uma prescripção, como essa, de cinco annos, que e uma das
minimas ?

O SR. COELHO RODRIGUES - E porque não póde ser accionado
durante a prisão?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E si não tem bens para pagar?
O SR. COELHO RODRIGUES - Fica perpetuada a acção.
O SR. ANDRADE FIGUEIl\A - Fica perpetuada; mas a acção

tambem fica sujeita á prescripção; e quando esta prescripção fór
reduzida a cinco annos?

Entraremos em duvida si a sentença póde durar mais de cinco
annos, como acontece no direito francez.
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o SR. COELHO RODRIGUES - Tem razão; é preciso resalvar.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - São questões muito importantes;

mas a principal é que, si ha um direito que merece durar, é jus
tamente o daquelle que foi o offendido por um delicto, tenha ou não
bens o devedor.

De ordinario, os prejudicados não exercem sinão quando os in
dividuos teem bens. O individuo que cumpriu a pena póde não ter
bens, mesmo porque, de ordinario, quem tem bens não cumpre pena.
(Riso.)

E' preciso, pois, dar tempo para que ganhem; é preciso que a
acção dure 30 annos ,

A lei deve ter um elfeito moral.
Durar 30 annos qualquer direito pessoal e fazer prescrever em

cinco annos exactamente aquelle direito, que é o direito olfendido por
rum delicto!? (Pausa.)

E' preciso haver harmonia nas leis!
Porém ha outra disposição ainda mais extraordinária, mais ano

mala: é a que reduz ao prazo de um anno o direito dos credores, por
meio de acção, revogarem actos fraudulentos contra elles praticados.

Prescreve em um anno a acção, para este fim !
Que interesse póde haver em favorecer a fraude até este ponto!?
Estes sujeitos que praticam essas fraudes devem dar graças a

Deus em se lhes dar 30 annos ("iso); porque, pelo direito canonico, a
acção, para esse fim, não prescreve.

Estes sujeitos defraudam e ainda se lhes dá este manjarzinho delles
estarem sob esta pressão, por espaço de um anno apenas.

Ora, elles vão experimentar novos ares, fazer viagens, voltam no
fim de um armo e estão livres de culpa e pena!

Isto SÓ por engano se poderia ter escrípto aqui.
A Commissão deve estar fatigada (não apoiados) e, por isso, põe

termo a estas observações. (Muito bem.)

o Sr. Presidente - Fica adiada a discussão.
A ordem do dia para a reunião de sexta-feira, 25, é a seguinte:
Primeira parte: - Votação dos arts. 1 a 96 da Parte Geral e das

emendas apresentadas;
Segunda parte - Continuação da discussão do parecer do Sr. Fre

derico Borges sobre os arts. 97 a 21.7 da mesma Parte Geral.
Terminam os trabalhos ás 5 horas c 40 minutos da tarde.





PARECER

!'AHA

Votação da Parte Geral

(ARTS. 1. A 96)

Porec.,· poro o votação dos Ol·t,. l v, 96 doForte (ferol

Para methodízar c facilitar o trabalho da votação da Parte
Geral do Projecto do Codigo Civil, arts. '1 a 96, abaixo offereço o
quadro comparativo das materias discutidas, especificando quaes as
emendas que acceíto ou não e as prejudicadas. A larga discussão,
ora encerrada, serviu-me de principal criterio nessa classificação,
além de motivos que poderei adduzir, na votação, e que impossível
seria escrever em um parecer desta, natureza, que urge apresentar.
Estão tambem incluídas no quadro infra as emendas que eu havia
formulado, como relator desta parte, e cujos fundamentos constam do
meu anterior relato rio, - com poucas das quaes não se conformou
o illustre codificador O Sr. Clovis Bevilaqua nos respectivos discursos
analyticos, Destas, urnas ficaram prejudicadas; outras, sou o primeiro
a reconhecer, preteridas devem SOl' por emendas posteriores. Dahi a
razão por que no trabalho infra classifiquei como preteridas e preju
dicadas algumas das minhas proprias emendas. A grande maioria
dellas, porém, não impugnada nem melhorada durante a dicussão,
convictamente mantenho como necessaria.

Sala da Commissão, 21 de outubro de 1901. - Azevedo Mal'ques,
relator.



TEXTOS DO PROJECTO Ei\1ENDAS ACCEITAS EMENDAS NÃO ACCEITAS OU PREJUDICADAS

Art. 1.0 Este Codrgo reconhece e re
gula: '1°. os direitos e deveres das pes
soas naturaes e juridicas entre si;
2°) os direitos e obrigações das mesmas
pessoas em relação aos bens,

Este Código regula os direitos cobri-I ' Emenda ao art. 1°- Diga-se: Este Co
gações das pessoas, quer naturnes, digo reconhece e regula:
quer íurídícas, entre si e em relação I 1°, os direítos e deveres das pessoas na
aos bens.c- A. Fig'.leÍ1'a.- F. Tolcn- turaes entre si, como membros de uma
tino. familia;

2°, os direitos e obrigações das pessoas
naturaes e jurldloas em relação aos bens.
- Clovis Bevilaqua.

Art. 1.0 Substituam-se os seus paragra
phos pelos seguintes :

§ 1.0 Os direitos e obrigações das pes
soas naturaes entre si, como membros de
uma mesma família.

'I § 2. c Os direitos e obrigações das pes
I soas naturecs ou juriclicas, entre si ou
entre umas e outras, sobre os respectivos
bens. - A. Coelho Rodrigues .

cc
~
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.Art. 2.° Todo ser humano é capaz de I Supprima-so o art . 2° do projecto'-I Art. Pessoas naturaes suo todos os
direitos e obrigações, na ordem civil. Arevedo Ma1'ques, relator (1). entes humanos, a quem a lei reconhece a

capacidade para adquirir e exercer di
reitos, sem dístíncçuo de qualidades ou de

(1) Desde que o art. '1~ (8 respectiva j quaesquer- accidcJ.lte~ J?hysicx:s ou intelle
emenda acceita) dizem que o CodigQ regula Ictuaes. Pessoas Jurld1Ca~ S!10 entes. de
os diveisoe e obl'igaCões da« pessoClts nat1/- razão, susceptíveis de direitos relativos
?'MS e juo-idicae IPSO FAC'l'O fica dito quo aos bens.- A. Figueira.- F. Tolentino.
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I
ioâo se)' humano oic todo: pessoa 11,a,t'U1'al,
como a juriâiea ê capoe de direitos e
obrigações na, orden. civil. Bífectivamente,
o Código não poderá regular direitos e obri-
gações que não existam. Logo o art. 20 é .
escusado, pois que repete um principio con- I
signado claramente no artigo anterior.

Art. 2.0 Todo aquelle que nasce com
vida e forma humana é considerado pei
soa natural e capaz de direitos.- A. Coe
lho Rodrigues (!).

(1) Devem ser evitadas as definições sempre
inúteis e inconvenientes nos Codígos, como
aconselham os mais sábios mestres. O essencial
é unicamente traçar as regras de applícação
pratica, das quaes serão deduzidas, pelos dou
trlnadores, as diflnições para a exegese do di
reito. E' a theoria em boa hora seguida pelo
Projecto e que não deve ser mutilada. Por ISSO,
recuso as emendas a que se refere esta nota.

!:%

Art. 3.0 A lei não reconhece dlstin
cção entre nacíonaes e estrangeiros
para acquisíção e goso dos dtrertos
civis.

Não ha differenca entre nacíonaes e es
trangeiros para aequisição e exercicío dos
direitos civis, salvo a restricção expressa
mente consignada no art. 13, paragrapho

i.unico da Constituição Federal. - And1'ade
Figueira. - F. Tolentino (i).

(1) A ia parte repete o pensamento do art. 3"
do projecto. A 2"- faz uma restricção constitucio
nal, mas pertinente ao direito commercial ma
ritímo. Quando, todavia, pudesse ella ir bem
no Codigo Civil, seria excusada, desde que as
restrícções constituoionae~estã.o~empre e por
natureza resalvadas. O Código CIVIl não poderia
revogar principies constítucionaes.

f:e
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I" E>lENDAS NÃO ACeEITAs OU PRE'UDICADAS,liK2.LWAS AOOBl'l'ASTJi;XroS 00 PROJECTO

I------------------
Art. 4.· A personalidade civil do ser I A personalidade civil do ente humano I A capacidade civil da pessoa natural

humano começa do nascimento com] começa do nascimento com vida; mas, começa do seu nascíment l; mas, desde a
vida.; mas, desde a. concepçã-o a lei ga- I desde a concepção a lei garante os di- concepção do feto humano, a lei o eon
rente os direitos eventuaes do nasci-! reitosdo nascituro.-Andrade Figueira. sídera exístínd» para conservar-lhe os di-
turo , ] - F. Tolenüno, reitos que ha de adquirir, si nascer vivo.

I - Considera-se nascido vivo todo aqueUe! Accresoonte~se: « Não é, porém, con-. que foi expulso ou extrahido do \ entre

I
díção essencial a viabilidade »,- Aze- materno e respirou o ar athmospherleo ,
'Dedo Marque$, relator. - A. Coelho Rodrigues.

----'---------- I j

Art. 5.° São absolutamente incapazes I' Supprimam-se as palavras: «( de Ao n. 2, do art. 5°, tít, 1,0, lív. 1,0, em
de exercer por si osacres da vida vívil : ambos os sexos»).- Azevedo Marques, vezde:osloucos.detodoogenero~ diga-se:

1.0 Os menores de 1.4 annos,de ambos i re.ator. o~ qu~, por deteíto ~up~tturba~ao mental,
os sexos; j No n, 3, em vez de: os surdos- n~o tt~erem a consct~~nc'ta e a iiore deter-:

2. c Os loucos de todo o genero; i mudos sem educação que os habilite a mtnaçaode seus acto••
3.° Os surdos-mudos, sem educação i fazer conhecida a sua 'Vontade, diga-se: Sala da Commíssão, 9 de outubro de

que os habilite a fazer conhe.ída a sua 1 os surdos-mudos inhibidos de fazer co- 190f.-José Rodrigues da Costa Doria.-
vontade; !nhecida a lua t/ontaàe.- M. F. Correia. Hermenegildo de Moraes.

4.° Os ausentes declarados taes em I

juizo. I SUB-EMElUtA

Na emenda supra, diga-se: Na parte geral, liv. 1°, tít, 1°, capo 1":
( que de facto forem inhibidol, etc.» Ao art. 5°,§ 2°- Redija-se: « Os loucos

-Atev.do Marques, relator. de todo o genero e aqueIlesque, por fra-
queza ou perversão intellectual, estiverem
inhibidos de prover os proprios ínte

i resses»,



Ao § 30 diga-se; « Os aphasícos Q os
surdos-mudos, sem educação que os ha ...
bilite a fazer conhecida sua vontade.

Sala da Commíssão, 9 de outubro de
i90f.- Miranda Azevedo.- F. Tolentino.

Art. 5. o São incapazes de contrahir
obrigações civis:

§ d,e Os menores de 14 anuoa.
§ 2. c Us loucos de todo o genero.
§ 3. c Os surdos-mudos e os cegos de

nas, ença, sem educação adequada e pro
vada.

§ 4. ° Os prodigos declarados por sen
tença.

§ 5.' Os fallidos não rehabílítados, í3
§ õ,o Os ausentes declarados em juizo. co

-A. Coelho RodrJgues.-A. Guimarãcs.

Art. SM absolutamente incapazes
de exercer por si os aetos da vida civil:

{O, as pessoas por nascer;
2°, os menores ímpuberes, isto é, a

mulher até 12 e o varão até 14 annos
completos;

3°, os loucos de todo o genero;
~o, os surdos-mudos, sem educação

que os habilite a fazer eouheeida a. sua
vontade;

6°, os ausentes declarados taes em
em juizo. - Andrade Figueira.
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TI~XTOS DO PROJECTO EMENDAS ACCEITAS EMENDAS NÃO ACCEI'l'AS OU PREJUDICADAS

Art. 6.° São incapazes, relatlvamsn
te a certos actos, Ou ao .modo de
exercel-os:

1.0 Osmaiores de 14- annos , emquanto
não completarem 21.

2.° As mulheres casadas, emquanto I Suppr-imam-se as palavras: « com as
subsistir a sociedade conjugal, COm as 'I restríccões, etc.». - Azevedo Marques,
restriccões COIlS{ antes do liv. 1 da relator,
Parte Especial, tit. 2, capo 3.

São incapazes, relativamente a certos
actos ou ao modo de exercel-os:

-i0
, os menores puberes:

2°, as mulheres casadas, emquanto su
bsistir o poder marital, com as restrícções
especificadas na parte especial deste Co
digo ;

3°, os faUidos por taes declarados em
juizo;

4/', os religiosos protessos;
5°, os prodígos;
6°, os cegos. - And1'ade Figueú'a.

Inclua-se: « § Oscondamnados POI" sen
tença, emquanto durarem os etíeítos da
condemnação. - Gabriel Luiz Ferreira
- F. Tolentino ..

Serão também julgados incapazes para
todos ou alguns actos, quando assim jul
gados por sentença, e emquanto não fo
rem por igual mod« rehabilitados:

10, os fracos de esplríto ;
2°, os alcoolícos;
3°, os prodigos.-Jul-io Santos.

~



Art. 7.° A incapacidade absoluta ou
relativa é suppr ida pelo modo estabele
cido .na Parte Especial deste Codigo.

Art. 0.° AGS 2.1 annos completos ter
mina a menoridade; todnvla , o menor
que tiver completado 18 annos poder-á
ser declarado maior.

Si o menor estiver sob o patrto poder,
essa declaração será feita pc quem
exercer esse poder ~ G homologada pelo
juiz.

Si estiver sob tutela, será feita Judi
cialmente, a requerimento do menor
autorisado pelo tutor.

Aos 2:1. annos completos termina a
menoridade e a pessoa fica. habilitada
para o exercido de todos O~ actos da
vida civil.-Andrade Fígueú'a.-F. To
lentino.

Paragrüpho unícc. Também cessará
a incapacidade:

1(I, para os menores quo tiverem
completado 18 annoe: por concessão do
pae ou da mão, si aquelle for fallecido,
e por sentença do jutz, ouvido o tutor,
si o menor' estiver sob tutela.

2(1, pelo casamento. - Azevedo JlIm'~

qlUJS) relator,

\

Art. 7.° Substitua a palavra. geral á
(Ibsoluta.

Rio,\) de outubro de H10i .- A. Coe
lho Rod1'igues. - Alencar G-uimarães.

A incapacidade absoluta ou relativa é
supprida pelo modo estabelecido na parte
especial deste Codigo, que disporá sobra
a competencía , exercício e fórma da re
presentação dos incapazes. - Andrade
Piçueíru,

Paragrapho unico, Cessará por igual a
incapacidade dos menores puberes pela
emancipação antes da maioridade por
eíf' ito uo casamento ou por concessão do
pue ou da mãe, sendo o pae fallecido, si
o menor tiver 18 annos completos, ou no
mesmo caso por suppleruento de idade
decretado pelo juizo com audiencia do
lutar. - A. Figueira. - F. Tcleniino,

Si estiver sob tutela, será felta por sen
tença a requerimento do menor, ou OU~

vido o tutor e curador.-Julio Santos.
Ao art. 9.(1 Em logar das palavras

autorisado pelo tUt01', diga-se - ouvido o
tutor ..-' Alfredo Pinto.

Em vez de: autorisado pelo tutor
diga-se com audíencía do tutor. - A.
Gordo. - F. Cardoso,

Aos 21 annos completos termina a me
noridade; todavia, o menor que tíver
completado 15 annos, si for mulher, e 18
annos, si for homem, poderá sal' declarado

~



TEXTOS DO PROJECTO

Art. 10. A exístencía da pessoa na
tural termina com a morte, e esta se
presume no caso de ausencía, nos ter
mos dos arts. 572e 573..

Art6 116 Si duas ou mais pessoas~
fallecerem na mesma occasíão, sem que
se saiba qual dellas morreu primeiro,
presume se que morreram simulta
neamente.

Arts. 12 a 17
CAPITULO 11

DO REGISTRO CIVIL DOS NASCIMENTOS,
CASA1UENTOS E OElTOS

Art. 12. Os nascimentos, casamentos

EMENDAS AOOEI'I'AS

Si duas ou mais pessoas faUecerem
na mesma oceasião, sem que se possa
averiguar qual dellas morreu primeiro,
presume-se que morreram simultanea
mente. - A. Pigueira.

Serão inscriptos no registro publico,
não só os nascimentos, casamentos e
óbitos, como também a emancipação
por outorga do pae ou da mãe ou por
supplemento da idade.- A. Figueira.
- F. Tolentino,

Sub-emenda - Na emenda supra

EMEr\'DJS NIO J.CCIlTAIi OU PRBlttJ)ICÁDÁi

maior para todos os etreitos da vida. civil.
- Salvador Muniz. - Luiz Domingues.

Art. 9.° A terceira parte substitua-se
pela seguinte:

Si estiver sob tutela, será feita por sen
tença a requerimento da menorI ouvidos o
tutor e o curador.- Julio Santo8.

A pessoa natural termina com a morte,
e esta se presume no casode ausencía nos
termos dos arts. da Parte Especial.
Andrade Figueira.

Arts. 12 a 17. Substituam-se pelo se
guinte:

t( Artigo. Os nascimentos, casamentos e
obitos serão registrados com as formali
dades estatuidas em lei especial e a cer
tidão que do registro ftJr etetrahida fará
prova plena.- Alfredo Pinto.

I
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e obítos serão registrados em livros para
esse fim destinados, os quaes devem ser
abertos, numerados, rubricados e en
cerrados pela autoridade judiciaria
competente.

Art, 13. Ostermos de nascimento, ca
samento e obito serão sempre gratuitos.

Art. l4e. A certidão extrahída dos
livros de registro civil pero respectivo
offlcíal fará prova plena, emquanto não
for contenciosamente demonstrada a
sua falsidade ou a do termo corres
pondente.

Art. 15. O:') erros verificados nos
termos do registro civil poderão ser
rectificados, á margem, depois de justi
ficados, judicialmente, pela parte ínte
ressada, com citação do offícíal do re
gistro e do Ministerio Publico,

Art. 16. A falta dos termos, por
omissão ou extravio dos lançamentos,
ou por perda dos livros, poderá ser jus
tificada do mesmo modo, conjuncta
mente com o facto, cujo termo se tratar
de supprir.

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

Arts. 18, 19 e 20. As pessoas jurl
dicas são de direito publico ou de direito
privado.

-São pessoas jurídícas "de,direito

substitua-se a palavra-no-pai.. p..
lavra - em-. Azevedo Marques, re ...
lator,

Supprimam·se as ínseeípções : capi
tulo 11.- Do registro, etc ... » - A...
'Vedo Marquei, relator.

Aos arts. 18 e 19. As pessoas jurí
dicas são de direito publico, como a
União dos Estados do Brasil, cada um
dos ditos Estados ou dos Municípios, ou

Ao art. i3 aecrescente-se : "Nao ha
taxa consular pelo casamento celebrado
nos termos da segunda parte do art. 22
do Titulo Preliminar }).- M. Po Correia.
F. To/mtlno.

Aoart. i9. Em vez de {( aggregados dos
Estados B,a-ileiro« » diga-se: ({ Federa
ção dos Estados âo Brasil».- Azevedo
Marques, relator,

êb
!$I
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publico interno: a) o aggregado dos II de direito privado, como as sociedades Ao art. 20.- P) Em vez de: ( e as
Estados Brasileiros, considerado como! civis ou commerciaes, as corporações sociedades commerciaes » diga-se: (( bem
unidade nac.onal ; b) cada um dos ES-I ou fundações religiosas ou pias, scíen- como as sociedades mercantis ;}.- Azevedo
tados contidos na Federação Brasrleiru ; titicas ou Iittei'at'ias c associações de Ma1'ques, relator.
e} cada um dos Muníciplos constltu-c l utilidade publica, existentes no Brasil, I 2n) Depois da palavra: « observaâae »
cionalmente orgameados no terrltorío oomtantc que tenham patrimonio ,- accresceute-se : I: quanto a eeuu ». - Aze-
brasileiro. A. Figueira. vedo êíarquee, relator.

- São pessoas juridicas de direito - Ao art. 18, a) Supprlmam-se as pa-
privado: as sociedades civis e as fun- Sub-emenda lavras: considerado como unidade na-
dações, quando devídamen'e tnscríptas, Icional.-Azevedo Marques, relator.
e as sociedades eommercíaes, obser- Na emenda supra: 00
vadas as disposições do direito commer- - Supprímam-se as palavras: - S3
cial , « düoe » e ({ 1'eligiosas)) até ao fim do

per-iodo,
- Substituam-se as palavras: - « ou

doe munioipioe » por: - e dos munici- i

pws. I
- Em vez de: « ou de direito pri

uado ) díga-se : -_. ou são de direito I
príiado.:-. Azevedo llIm'qHes, relator.

i
Como paragrapho _unico destoe art.igoI

diga-se: ,
As sccíedades civis se regerão pelas

disposições da Parte Especial deste Co- I
digo, e as commercíaes, pelo Codígo i

Oommeretal.c-. A. Figueira. .!
\



QUA:i'TO AO lIlETHODO DO CAPITULO, pro..
ponho que:

1°) - Depois do art. UI, seja collo
cado o assumpto do aotual art. 4-2.

2°) - A actual secção IV - do Begís
tro civil - passará a ser a 11.

3°) - As actuaes secções II e Hl pas
snrüo a ser as III e IV.- Azevedo J.vIar
ques, relator.

Art. 21. Este Codigo reconhece as Art. 2i.-- Substitua-se pelo seguinte: S __
pessoas jurídicas estrangeh-as ; mas as «São reconhecidas as pessoas juridi- ques, relator.
de direito publico não poder-ão possuir ca~ estrangeiras, mas os Estados es- -
ímmovels no Brasil, sem prévia auto- _trangeiros não podem adquirir ou pos- Art. Outrosim, carecem de approvação
rízação do Governo Federal. As de di- 1SUl:-, por qualquer titulo, propriedade prévia do Governo Federal os estatutos,
reito privado serão, em tudo, equipa-l Immovel no Brasil ou direitos suseepti- compromisso ou instltulção das SOCiedades
radas ás nacronaes, desde que se I vais de desaproprlaçãu--- Alfredo Pinto. e demais pessoas jnrtdlcas estrangeiras R5
submettam ás leis e aos trfbunaes do - para que possam funcclonar no Brasil por 'W
paíz, condição também necessaria para I Paragrnpho unico. As pessoas jtnidi- si, por suecursu l, agencia ou estabeleci-
que possam ter, no Brasil, sucoursal, Icas estrangeiras de direito privado.para Imento que as represente, sujeítan.ío-se ás
agencia ou estab..Iecímento que as 1'8- terem no Brasil estabelecimento, agen-j leis e aos trfbunaes do paiz.- A. Figueira.
presente legalmente. cía ou sucoursal que as represente e -

serem equiparadas ás nacionaes devem Addiliva
subordinar-se ás leis e aos tribunaes Art. Reputar-se-hão actos das pessoasIbrasileiros. - Azevedo Marques, relator. jurídicas, que por elles responderão, os

1 - Alfredo Pinto, dos seus representantes legaes, que não
I II excederem os limites do seu mlnísterlo,

I
Em tudo que excederem só produzirão

I ! eãeítos COntra esses representantes, se-
. gundo as regras communs do mandato.-

A. Figueira.

Art. 23. Não poderão constituir-se I Ao art. 23, na primeira parte, depois I Ao art. 23. Não poderão constituir-se
nem funccionar no Brasil, sem prévia das palavras - sem autorização - nem rcncctonar sem prévia autcnzação



TEX'l'OS DO PROJEeTO I EMENDAS ACCEITAS

autorização, as sociedades, agencias \ diga-se - do Governo da União. Suppri..
ou estabelecimentos de seguro ou de ma-se a segunda parte.-M. F. Correia.
montepio, nem as destinadas ao fome- -F. Tolentino.
cimento de generos alimentares.

Si tiverem de funccionar na Capital
Federal ou em mais de um Estado, a
dita autorização será concedida pelo
Governo da União; si, porém, em um
só Estado, pelo governo respectivo.

EMENDAS NÃO ACCEITAS ou PREnJI)ICADAS

do Governo Federal as sociedades anony
mas ou em commandita por aecões, qne
tiverem por objecto operações de caixas
eeonomícas, de seguro ou de montepio, e
o commercio de fornecimento de generos
de primeira necessídade.v- A. Figueira.

Suppríma-se a palavra - prévía.- Aze
'Vedo Marques.

----------1------
A1'ts. J!4 e 25

Art. 24. As sociedades organizadas,
como pessoas jurldroaa, teem exístencia
distincta da dos sacias que as compõem.

Aquellas que não tiverem personali
dade j uridica serão regidas pelas dis
posições do Iiv. lU da Parte Especial
deste Codígo, relativas á sociedade, va
lendo, todavia, como contracto entre os
sacias j e os aetos jurídícos praticados
em nome dellas obrigarão pessoalmente
o seu autor, em relação a terceiro,

Havendo mais de um autor, a res
ponsabilída-íe será solidária, salvo o
direito regressivo contra os demais so
cios, para a devida índemnização,

Ao art. 24. i') Seja collocada a sua
materia como primeiro artigo da res
pectiva secção.

2&) Seja assim redigido: - « As so
clàdades serão consideradas como pes
soas inteiramente distlnctas das pessoas
que as compõem »,

38-) Supprima-se o resto do artigo.
Azevedo Marques, relator.

Ao art. 21;. Esta disposição é geral;
convém a todas as pessoas jurídicas -e
está reproduzida no art. 30, ultima alí
nea. Uniformizada e transposta para a
secção I melhor seria. Assim, seja collo
cado na secção I, assim redigido, o ar
tigo:

C( As pessoas juridicas serão repre-

Aos arts. 24 e 25. As sociedades civis
ou oommercíaes, corporações ou funda
ções. naeionaes ou estrangeiras, que por
falta de autorização ou registro não fo..
ram reputadas pessoas juridícas, não po
derão accionar as pessoas que as com
põem, nem a terceiros; mas estes poderão
responsabilizar aquellas solidariamente
por todos os actos praticados.

Art. As pessoas juridicas teem exísten
ela distincta da das pessoas que as com
põem: serão representadas por aquelles
a quem collectíva ou individualmente. sob
qualquer denominação, essa qualidade
fór confiada ou pela lei ou pelos estatutos
e compromissos, ou pela eleição dos mem
bras dellas ou por nomeação de suas admi
nístraçõea.c-. A. Fiflueira~

~



Ar,. 25. A sociedade organizada,
como pessoa [urldioa, é representada,
nos actos judieiaes ou extrajudícíaes,
por seus directores ou gerentes incum
bidos de sua administração.

Art. se, A sociedade, como pessoa
juridica, deixa de existir e procede-se
á respectiva liquidação: -

1°, quando a maioria dos sacias tiver
resolvido sua dissolução, resalvados os
direitos da minoria o de terceiros j

2°, quando oahtr em estado de ínsol
vencia, judicialmente verificada;

3°, quando expirar o prazo estabele
cido para sua duração;

4..0 quando realizado o fim para que
fóra organizada;

1)0, quando decretada sua dissolução
pela autoridade competente j

6(1, quando o numero de sooíos ficar
reduzido a menos de sete, si ella se tiver
constltuído sob a fórma anonyma, e a
menos de tres nos outros casos.

Art. 27. A dissolução só póde ser-de
cretada peja autoridade nos casos dos
ns, 2°, 3° e 6° do artigo antecedente,
ou a requerimento de qualquer soeío,
quando a direcçâo da sociedade com
prometter o interesse publico.

Paragrapho umco, A dissolução das
sociedades de fins economicos não

sentadas activa e passívamente nos actos
judíeiaes e extrajudiciaes pelos seus di
reetores, si os est tutos não especifica
rem outros representantes, podando
estes' nomear procuradores» i: Azevedo
Marques, relator.

Ao art. 27 - Supprimam-se as pala
vras : - (( a requerimento de qualquer
eocio ».:-lJlovis Bevilaqua.

Ao art. 26. Termina a existencia de
pessoas jurídicas :

§ l.' Pela sua dissolução em virtude de
deliberações de seus membros, resalvados
os direitos da minoria e de terceiros

§ 2.0- Pela sua dissolução em virtude
de lei.

§ 3.0- Pela sua dissolução em virtude
de acto do governo, nos casos em que elle
cassar a autorização de que elIas care
ciam para fuuccionar ou serem dirigidas
por modo a comprometter o interessa pu
blico. - A, Figueira.

Ao art. 27. Nos casos dos ns, 2, 3 e ()
do artigo antecedente a dissolução da so
ciedade póde ser decretada ex-olficio pela
autoridade competente, quando a di..
recção della comprometter o interesse
publico, ·ou a. requerimento de algum dos
socios.-G. Luiz Ferrei'l'a.-l<. 'i olentíno.

to
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eomprehendidas no art. 23, rege-se 1
pelos preceitos estabelecidos na secção I
competente da Parte Especial deste I
Código. ,

!

Art. 30. No acto constitutivo da fun
dação deve o seu instituidor, seja pes
soa natural ou jurídica, fazer-lhe do
tação especial de bens livres e desem
bargados, e declarar não s6 o fim a que
a destina, como também o modo pIo
qual deve ella ser gerida e representada.

A fundação é repre-entada pelas pes
soas incumbidas de sua administração,
as quaes poderão delegar seus poderes
a um ou mais procuradores gcraes ou
especíaes, de accórdo com as dlsposi
ções dos seus estatutos.

Ao art. 30 - Redlja-se assim:
« O insrituidor de fundações lhes de

verá fazer, por escriptm-a publica, ou
por actos de ultima vontade, dotação
especial ele bens livres, especificando o
fim a que se devorá destinar a funda
ção; e declarará, si quizer, o modo de
ser ella administrada.c-. Azevedo 11[ar
que».

Suppr-ima-se o 2° pertodo : A funda
ção é representada, etc. - Azevedo
M01'ques.

-------------

J ----,------------

j Art. Sempre que a dissolução das
; pessoas j urídicas fôr decretada pelo êo-

Ivemo, os bens serão restituídos aos re
spectivos membros, sacias ou fundadores

I
ou a seus legltimos nerdetros.c-. And1'ade
Figueira.

1----------

~

Art. 31. A fundação póde ser ccnsti
tuida por esoriptura publica, estando o
instituidor na livre disposição e admi
nistração de seus bens, ou por acto de
ultima vontade.

AG art. 31. Já ficou expresso, na
emende] ao artigo anterior, com maior
simpl.cidade e menos palavras, que a
fundação só póde ser constituída por
esorlptura publica ou por' acto de ulu-

i ma vontade.



Art. 3~. Quando os bens destinados á
fundação forem insufflcientes, deverão
ser re luzidos a titules da divida pu
blica ou admlnístrnnos segundo as dis
posições do instituidor, até que, pelos
seus rendimentos aceumulados ou por
novos dotações destinadas ao mesmo
fim, possam ser efflcazmente applicados.

Art. 33. As fundações fícarão sob a
inspecção do MínisterIo Publico do Es
tado onde estiverem situadas.

Si estenderem sua acção a mais de
um Estado. ficarão sob a inspecção do
Mlnlsterto Publico de cada um delles ,
O disposto em relação aos Estados tem
applicação ao Disrrícro Federal.

Para que dizer, superfluamente:
({ estando o instituido't' na livre dispo~

siçõo e administração de seus bens?)}
Ninguem duvidará (segundo os prín

oh-los em outro logar estatuídos) que o
incapaz tenha a facul.tade de doar. Já
estando O cas. regulado:

Supprima-s.e o arügo.c- Azevedo ];[a1'
ques, relator.

-------
Substitua-se pelo seguinte :
Ao art. 32. c Quando forem insuífí

cientes pera a constituição da fundação
os bens doados serão transformados em
titules da- divida 'Publica, si outra cousa
não determinar o instituidor, até que
augmentados pelos r-endimentos uccumu
lados ou por novas dotações consti
tuam o capital necesserío áquelle fim. »
- Azevedo Marques, relator,

Ao art. 33. O modo de dizer deste
artigo póde ser com vantagem modifi
cado' e completado o seu assumpto, que
tumbem se encontra no ultimo período
do art. 34.

Proponho que :
Seja redigido do modo seguinte:
« No Districto Federal e em cada um

dos Estados onde exercerem a sua acti
vldade, as fundações, ficarão sob a in
specção do Mioisterio Publico, compe
tindo a este a prévia approvaçâo dos
estatutos, que serão organizados pelas

~
J
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Art. 3j,. As pessoas encarregadas da
applieação dos fundos, logo que tiverem
conhecimento da Instituição, formula ..
rão, de aecõrd I com as bases desta, os
esta tutos pelos quaes se ha de reger a
fundação, submettendo-os, em seguida,
á approvaçao da autoridade compe
tente.

Si fôr denegada a approvação, po
derá esta ser supprída pelo juiz compe
tente do Estado ou do Districto Federal,
com os recursos legaes.

EMENDAS ACCEI'l'AS

pessoas encarregadas da applíeação do ,
patrimonio. Quando negada a reterida I
approvação, poderá ser supprída pelo
juizcompetente,com os recursos legaes.»
- Azevedo Ma:rgues, relator.

Ao art. 3j,. Sobre esta materia já
providenciaram (IS artigos anteriores e
respectivas emendas.

Por isso :
- SUPPR:WA-SE o ART. 34.-Azevedo

Marques, relator.

Additivo
Accrescente-se :
Art. Nenhum dos membros ou todos

teem a obrigação de pagar as dividas
da corporação ou fundação, salvo quan
do expressamente houverem contrahído
essa obrigação peculiart ou por divisão
entre si ou como devedores solídaríos,

Art. Em relação a terceiros, as fun
dações e corporações podem intentar
seções civis ou criminaes; mas só po...
aem ser demandadas e soffrer execução
em seus bens por acção civil e nunca

EMENDAS NÃO ACCEITAs OU PREJUDICADAS

Art. Nas corporações ou fundações, os
bens que a ellas pertencerem não per
tencem a nenhum de seus membros nem
a todos, o que não impede a qualquer
danes o goso de bens da corporação Ou a
percepção de renda ou algum auxilio pe
cuniario.-A. Figueira.

Art. A exístencía das corporações e
fundações não termina por fallecimento
de seus membros, que poderão ser su
bstituidos pela admissão de novosmembros
em logar dos que forem fallecendo, com
tanto que não se exceda o numero mar
cado nos estatutos ou compromissos. Ter.
mina, porém, si o numero dos membros
ficar tão reduzido que não seja possível
deliberar ou cumprir o fim da lnstítuíção
ou si fallecerem todos, caso- em que serão
declarados díssolvídos e os bens conside
rados como vagos e applicados ao domínío
nacional da União, salvo o prejutzo dos
membros da corporação ou fundação ou

~...



Art. 39. Para a Insortpção das asso
ciações e fundações, de accôrdo com o
disposto no art. 20 deste Codígo,haverá
na Capital Federal e nas dos Estados
um registro publl.o, feito em livro es
pecial e annexo ao registro predial, em
conformidade do regulamento que fôr
expedido pelo Governo da União.

A Inscrípção far-se-ha á vista do eon
tracto social, estatutos ou compromís..o,
devidamente authentleados, os quaes
ficarão archivados no cartório do re
gistro predial, bem assim o acto de au
torização, no caso do art. 23.

Arts. 40 e 41. N~o só o aeto constitu
tivo, mas tambem o registro, dever ão
conter as seguintes declarações:

I.' A denominação, fins e séde da
associação ou fundação;

2,' O modo pelo qual é administrada
e representada, activa e passivamente,
emJUizo, em geral nas suas relações
com terceiros;'

3.· Si os estatutos, contracto OU com
promisso são reformaveis no tocante á
admlnistraçAo, e de que modo ;

por::':acções críminaes" ou civis para in
demnízação do damno causado por seus
administradores, ainda que em proveito
dena.- A.Figuelra.

Ao art. 39. Substitua-se pelo se
guinte:

Começa. a existencía legal das pessoas
íurídícas com a inscrípção, no registro
publico. regulado por lei especial, dos
seus contractos ou actos constitutivos,
estatutos ou compromissos e da auto
rização ou approvação do Governo,
quando estas forem nece-sarías, Serao,
outrosím, averbadas no referido :e
gistro as alterações que soffrerem os
ditos seros.-« Akevedo Marques, relator.

A<> art.•0- (principio) redija-se as
sim:

II O registro conterá aI seguintes de
claraçõ"... (o mais como está no ar
tigo).

de terceiros. 'Iambem termina. a existen..
cía das fundações extlngulndo-se os bens
destinados á sua. manutenção.- A. Fi,.
gueira.

Art. 39. Começa a exístencía Iegaldas
pessoas juridicas com a-inscrípção no re
gistro publico de contraetos ou actos con
stitutivos dos estatutos ou compromissos e
da autorização e approvação do Governo
no- casos em que Iôr necessario.

Paragraph» uníeo. Ao registro serão
igualmente levadas as alterações ou re
formas que soârerem os ditos actos.-
A. Figueira.

Art. 39~ Substitua-se pelo seguinte:
t{ As associações e.. tundações, para os

fins do art 20, ãcam sujeitas á inserlpção
no registro publico, que será regulado por
lei especial n.- Alfredo Pinto.

ro
~
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4./l. Si. os membros respondem subsi
diariamente pelas obrigações da asso
ciação;

5.lI. Os casos de extincção e o destino
do respectivo patrímonto.

Art. 41. Antes da inscrlpção, os es
tatutos, contracto ou compromisso se
rão publicados integralmente, ou por
extracto que contenha as declarações a
que se refere o artigo antecedente , na
folha offlcial da capital onde a socie
dade ou fuudaçâo tiver sua séde.

Paragrapho unlco. Todas as altera
ções que soffrer o acto constitutivo de- I
verão ser publiead s e inscrlptas do '
mesmo modo, sob pena de não poderem
ser oppostas a terceiros.

EMENDAS ACCEITAS

Art. 4:1. - Supprlma-se. 
Pinto.

Alfredo I
I

Ii;~iENDAS NÃO ACCEITAS OU PREJUDlCA.DAS

co
co

'"

> Art. 1.(,2. As pessoas juridicas de di- Ao art. 42. Seja substituído pelo se-I Ao ar t. 42: Proponho que:
reíto publico responderão pelos duronas guinte : , . .
causados por seus represent .ntes : Art. As pessoas jurídicas de direito. Ao at tígo, depois da pal.avra - repre-

1.o Quando estes agirem no exercício publico só responderão pelos d .mnos ' seutante - accr .seente-se .
de suas funcções, excepto si praticarem causadosporseus representantes.quando « Quando estes agirem no exercício das
abusos ou omissões, petas quaes serão Iem nome dell .s pratic.arem netos de respectivas runccões, salvo si a lei attri
os unícos responsavels ; . .nreito privado dentro dos limites de buir 'exclusivamente a elles toda aros..

2.1), quando, em nome dellas, pratí- suas attribuiçõesr-c- A. Figueira.. ponsabilldade.»



carem actos de direito privado, dentro)
dos limites de suas attribuições.

""I
~

'"

l\rt . • 3. O domicilio civil da pessoa
natural é o legar onde estabelece de
modo deânltivo sua resídencia ,

'cu:

Supprimam-se os ns, i o e 20 . _ Azevedo
1l1arques, relator.

Art. 42, D. 1. Elimine-se o final do pe
riodo desde a palavra - escripto.

Accrescente..se :
«( 'Iaes representantes serão, porém,

sempre responsáveis, nos termos de di
reito, para com as pessoas juridicas que
representam, pelos proluizos a que derem
eausa.- Julio Snnroa.»

Nã.o vejo razão para. distinguir as
disposições geJ'aes das eepeeiaee, quanto
ao domicilio. Especiaes, porque e em
relação ao que?

O verdadeiro é, como fazem todos os
eodígos, estabelecer unie mente prin
cipias geraes sobre ° domicilio, poisque
de outra cousa não deve o Codigo Civil
se occupar, deixando para. as leis de
processo as modalidades do direito for
mal. O Codigo Civil só deve dizer o que
é o domicilio para o exercíeío dos Di
reitos' civis, sem cogitar do esoereicio
das acçóee,

Penso que o Titulo II não deve ser
dividido em capítulos ; e, antes, lDS
crevendo-se como está , deverá consí
gnar apenas as disposições, de caracter
geral, do seguinte modo:

L o Supprlmam-se do titulo 2° as di
visões :-- « Capitulo I e Capitul1 11 » ;
Disposições çerae« e Disposições espe
ciaes ..

CC>
CC>
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Art. 43. Depois da palavra:- u onde»
- aocresccntc-se : - « elta »,

E depois de: c deftnüivo I} l accrescen-
tc-se:-a. - Azevedo Marques, relator.

Art. 44. Si, porém, a pessoa tiver a Art. 44. Redija-se:
séde de seus negocíos ou occupações em Si, porém, a pessoa natural tiver di-
legares díãerentes, ON. si a sua rcsi- versas residencías, onde viva alterna-
dencia Iór em lo ga[' diverso da séde de damente ; ou tiver dífferentes centros
Seus negocias ou occupações, será ha- de cccupações habituaes, qualquer da-
vida por domiciliada em qualquer desses quellas ou destes será considerada
legares. como seu domicilio. - Azevedo Mar-

çues, relator.
."--

Al't. 45. Aquelle que não tiver Arts•.45 e 46. Redijam-se em um só
resídencía habituai conhecida, nem do seguinte modo:
puder justificar posse de domicilio, de Será domicilio da pessoa natural que
accõrdo com o dispostono art. 43, será não tiver nenhuma residencla habitual
havido por domiciliado onde fór encon- ou da que empregue a sua vida em
trado , viagens sem ter um ponto central de

Art. 45. A disposição do artigo an- negocias, o Io.r ar onde fôr olla encon-
teeedente applica-se 110 víajante, quan- trada. ~ Azevedo 1llarques, relator.
to ás obrigações que contrahlr em
viagem.

--_._---_.._---,-_.. -_._'''._--'.''-'-''-
Art. 47. A mudança de domicilio de Art. 47. 10) Substituam-se as pala-

uma pessoa opera-se vela transíerencla vras: « acrmptiniuuia da intenção»-

gs
00



de sua residenola, acompanhada da in
tenção de fixar-se em outro logar ,

Paragrapbo uníco. A prova da in
tenção deve ser feita pelas declarações
da pessoa mudada ás municipalidades
dos lagares de onde sae e para onde
vae j 0, na falta dessas declarações,
pode presumir-se a intenção pelo facto
da mudança e pelas círcumstanclas
que o acompanharem.

Art. 48. O domicilio das pessoas ju
ricas de direito pr-ivado é onde es
tiver a séde de sua administração ou
díreeção, si outro não fixar os esta ..
tutos.

Tendo, porém, a pessoa jurldloa di
versos estabelecimentos em ciccum
scripçõesjurisdicionaes differentes, cada
um delles será considerado domicilio
para os actos nelle praticados.

Si a séde da administração ou di
recçao da pessoa [nridtea se achar no
estrangeiro, os estabelecimentos situa
dos no Brasil são havidos por domicilio
para. as obrigações contrahídas pelas
respectivas agencias.

pelas seguintes:
- com intenção monífeeta, )
2°) No paragrapho unlco, em vez de I

« deve ser feita p las » diga-se: - resul
ta1'â elas.

Em vez de: « da pessoa mudada»)·
diga-se: - feitas pela pessoa. I

3°) Em vez de « póde presumir-se a
intenção pelo».-: diga-se: -s-reeuitarà do.

4°) Em vez de: «c pelae » diga-se: 
e das. Azevedo Ararques, relator.

--_._--_.•.

o primeiro perto-to do artigo seja
substituído pelo seguinte:

Art. O domicilio das pessoas juri
dicas 6, quanto á União, na Capital Fe
deral, quanto aos Estados nas respe
ctivas capitaes, quanto ao Muntctpío no
lagar onde funcciona a Camara -Muni
cipal ; e quanto ás demais pessoas jur'i
dicas, na séde onde estiverem estabele
cidas ou rnnecíonarem as respectivas
direcções ou administrações; salvo do
micilio especial que elegerem por seus
estatutos ou actos de constituição. 
A. FlgueiJ'a.

~

Art . 49. Os incapazes toem o mesmo
domicilio de seus representantes.

Paragrapno uníco, A mulher casada

Accrescente-se ao paragrapho unico:
- Ou quando, estandoseparada de

facto, _tiver de acclonar o marido ou

Art. 49. DIga-se:
Para todos os effeítos :de direito, os ín

capazes se reputam ter o mesmo domicilio
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___ 'o .,

1":01' domicilio o do marido) salvo o ser por este acclonada, - Gab1'iel Luiz de seus tutores ou curadores. - Jull
de estar judicialmente separada, Ferreira. Santos.

uando lhe competir a administração
asal,

--

rt, 50. Os Iunccíonarlos públicos Art. 5 O. 1.0 Em vez de: « m7fJ sendo Em vez de: « Consideram-se )l diga. ~
ideram-se domiciliados no Jogar estas) diga-se - salvo se estas forem. «presumem-se» •
~ exercem suas funcções, não sendo 2. Q Accresccnte-se: - No caso destas Addíte-se no final do artigo: {( salv
3 temperarias, perlodicas ou de ultimas, os respectivos funcc.onaríos declaração em contrario na fórma do :11
.les commíssuo. conservam o domicilio habitual an- tigo ~7J). - Julio Santos.iragrapho unico. Sendo as funcções terlor ,
ualquer das categorias exceptuadas, Paragrnphc unlco. Já ficou pi-ovlden- .
rervam os funccíonartos o domicilio dada na emenda: anterior a primeira

tinham antes de exercei-as, até ídéa deste paragrapho . Quanto" ul-
ufestarem a Intenção de mudal-o , tíma , isto é, a manifestação do animo
ionformídade do paragrapho untco de mudar, basta o disposto no art. 47,
rrt , 47. que é a regra, não contrariada pelo

art. 50. Por isso:
Supp1'ima-se o pa'f'a(j'f'apho unico do

art, 50. - Azevedo Marques, relator.

ióde optar Art., 54. Só encerra materia de di- Art. M. Suppr
fazer em reíto processual, além de ser supérfluo -- logo que fôr I

.cferencía , e confuso, te-se ao final as

A
po
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A
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esta:
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pena de ficar I Supl'inút-se o art.
de escolha ao lllm'qucs, relator.

54. - A.zevedo I midade dos a1'liflos anteriores. -Julio
Santos.

Art. 56. Para a execução das obrí
gações nascidas de contracto, podem
as partes livremente escolher fõro di
verso do domíciílo .

LlVItO 2°

Bens ímmovels

Art. 57. São bens ímmovoís:

1. <) O solo e suas partes Integrantes,
sólidas ou fluidas, sua. superfície, o es
paço acima della, o sub-soro com as
minas nelle existentes, as arvores e os
íructos pendentes;

2.° Tudo quanto está permanente
mente incorporado ao solo pela aeçao
do homem, como as sementes depois de

Art. 56. Redija-se assim;
Nos contraotos escríptos poderão as

proprias partes expressamente designar
domicilio especial no qual sejam exer
citados e cumpridos por ellas direitos
e obrigações especlflcados,

Art .. : (on:le convie1') - Accresoen
te-se um artigo, dizendo:

« As pessoas ruüuraes empveqadus em
serviços domestico, industrial ou agrí
cola terão por domicilio o mesmo da..
quelles a quem habitualmente servirem,
ou com quem se acharem, uma vez que
residam na mesma habitação », Azevedo
jj'1a1'qt~es, relator.

Ao art. 57, n , i.--:- Diga-se: O solo
no qual so compreheudem : a superfície
com as arvores e fructos pendentes; o
espaço aéreo e o sub-solo. - Clo1)is Be
vilaqua.

Ao n. 2" do projecto:
- Tudo quanto fõr pelo homem in

corporado permanentemente ao solo,
de modo a. não poder ser delle retirado

AO LIYR.O 20

Livro lI:

- Diga-se- Dos bens, em vez - das
cousas.- Julio Santos.

Ao n. {o:

- « O solo, isto é, o aggregado das
partes naturaes, sólidas e fluidas, que
formam as suas superfícies, profundidade
e altura perpendíoularea..

"">f>o....
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lançadas na terra, os edífícios e con
su-ucções de qualquer natureza, cuja
adharencia ao solo não seja provísoría,
e o que se acha fixado num ímmovel
(:e modo que se não possa retirar delle
sem destruição ou fraotura ;

3. o Os objectos moveis que o pro
prietaric intencionalmente colloca no
immovel como accessorío permanente
para exploração industrial, embelle
sarnento ou commodidade.

Art. 59. Os bens moveis, immobi
lisados como aecessoríos, podem, em
qualquer tempo, ser mobilísados pelo
propríetario, e dístrahidos de seu des
tino, salvo direito de terceiro.

EMENDAS ACCEITAS

sem destníção, fractura ou modi
ficação, taes como: a semente lançada
na terra, os predlos e construeções.
Azevedo Marques.

Ao n. 3°;

- Tudo quanto no immovel o pro
prietario mantiver prr posltalmente des
tinado á exploração industrial, embel
lezamento ou commodidade.-Azevedo
Marques.

- Ao n. 3 do art. 57, aecres
cente-se :

Inclusive quaesque1" ccnstrucções {lu
atuantes, presas á te1'1'U, ou destinadas
a tal {im.-Julio Santos.

Art. 59. Em vez de: - immobilisados
como aeceuortos - diga-se : - de que
trata o n. 3 do art, 57 - Azevedo
llfarq1.les j relator.

EMENDAS NÃO ACCEITAS OU PREJUDICADAS

- Acerescente-se como n ,2° : .,_
«( As arvores e respectivos fructos, -e~ll.~

quanto pendentes.» - Azevedo Marqúés:;~~,
-i<

t3

Art. et. São moveis os bens que I Art. 61. Em vez de : - que podem
podem ser transjortados de um Iogar ser transportados ce um logar para
para outro, por força própr-ia ou t'S- outro por força propria ou estranha
tranha , exceptnados os accessoríos de 1- diga-se: susceptiveis de movimento

- Art. 61. Accrescente -se depois
da palavra - estranha: inclusive os na
-oíoe, embarcaçõesdestinadas a transporte.
- Julio Santos.



ímmoveis, nos termos dos arts. 57, n. 3°,
e 60.

Art. 72. Causa principal é a que
tem existencia propría., abstracta ou
concreta, mas dístinota de outra; ac
cessoria é aquella cuja exístencía suppõe
a da principal.

Art. 77. As bemfeitorias podem ser
voluptuarlas, ateis ou necessarias.

§ 1. c São voluptuarias as que não
augmentam o valor da causa, ainda
que tornem mais agradavel o seu 'uso,

§ 2. o São uteis as que augmentam o
valor da causa.

§ 3. O) São necessarías as que tecm
por fim conservar a causa ou evitar a
sua deterioração.

Art. 79. São publicas os bens per
tencentes á União Federal ou a cada
um dos Estados ou Municípiosdo Brasil,
e particulares todos os outros bens p81'
tcnccntcs ás demais pessoas, naturaes
ou juridtoas.

proprio ou de transportação por orça
alheia.- Azevedo Marques, relator.

- Art. 72. Substitua-se a palavra
-- distincta-pela palavra independente.
- Julio Bentos,

- Art. 77, § 2°, diga-se:
São voluptua?"ias as de me1"O deleite

ou recreio, que não augmentam o uso
habitual da cousa, ainda que a tornem
mais agradavel ou sejam de elevado
valor.

§ 2.° São úteis as que augmentam
ou facilitam o- mo da cousa.-Julio
Santos.

Art. São publicas os bens do do-
mínio nacional pertencentes á União
Federal, a cada um dos Estados ou
Munícíptos, e particulares todos os
outros bens pertencentes ás demais
pessoas, naturaes ou juridicas.-A. Fi
gueira.

Sub-emenda

Na emenda suppra, em vez de ti ou»,
diga-se : - e aos.

São publicas os bens destinados ao uso'
e gozo do povo ou aos serviços da Uniã;Q~
«os Estados ou Municipios-e partículares
todos (S outros.- Julio Santos.

f
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TEXTOS DO PROJECTO

Art. 80. Os bens publicas podem ser
de uso especial, de uso commum ou
domíníaes.

§ 1. o São de uso especial os ediâcíos
públicos e os terrenos applloados a re
partições ou estaoelecímentos de serviço
da União ou de algum dos Estados ou
Municípios, e rertencentes .i pessoa, a
cujo cargo estiver o rcsp-ctlvo serviço,
bem assim os aceessoríos dos mesmos
edrfícíos 011 terrenos.

§ 2. 0 São de uso commum os bens
que se appllram á commodtdade ou
recreio da população em geral.

.§ 3. 0 São domíníaes os bens que se
comprchendem no patrímonio do ti
tular, como objecto de direito real ou
pessoal, e não estão applícados a algum
us~ commnm ou especial. .

EMENDAS ACCEITAS

Em vez de: u e particulares », diga-se
(em novo periodo): - São partieulares,
- A.zevedo .lJarques, relator.

Art. 80. Os bens publicos podem ser
de usocommum do povo, como os mares,
rios, estradas. ruas, praças, ou da uso
especial de algum servico, como os edí
fícíos applícados a repartições- ou esta
belecimentos de serviço federal, local
ou municipal, ou patrimoniaes, como
objectos de direito real ou pessoal (o
titulado. - A. Fíqueiru; - F. Tolentino.

Sub-emenda

A emenda supra redija-se assim:

Os bens públicos potem ser: de uso
commum do povo, taes como os mares,
rios, estradas, rUM, praças; de uso es
pecial, taescomo os edificlos ou terrenos
eprdioados a serviço ou a estabele
cimento federal, estadual ou municipal;
0, finalmente, dominiaes, isto é. os que
se comprehendem no patrimonio da

EMENDAS NÃO ACCEITAS OU PREJUDICADAS

Art. 80. § 1.0 Diga-se: são de uso
especial os bens pertencentes á União,
aos Estados .ou aos Municipios, e por
qualquer delles appllcados ao respectivo
serviço publico.- Clovis Bevilaqua.

Art. 80. Os bens publicos são de uso
commum ou domíntaes.c- Julio dosSantos.

§ 3. o São domíníaes quae quer direitos
reaes ou pessoaes sobre causas proprias
ou sobre as alheias que estiverem a ser
viço da União, do Estado ou Munícípio, e
bem assim quaesquer uireitos ou aoções
originarias do seu dominio imminente.
Julio Santos.

C~
~
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Art. 8i. Os bens oomprehendidos 110S
§§ 1°e 2°do artigo antecedente são ina
lienaveís, emquanto conservam o re
spectivo uso e-pecíal ou eommum : os do
§ -3°, porém, pódem ser alienados, na
conformidade da lei.

Art. 82. O uso COIDmum dos bens
publioos póde ser gratuito ou retrí
buldo, conforme fOI> estabelecido pelas
respectivas Ieí , e-pociaes, c segundo a
natureza dos meSIUOS bens ou de seu
uso.

Art 83. Comprehendem-se nos bens
pertencentes á União;

~

União, dos Estados ou dos Munícípios,
como objectos de direito real ou pessoal
dorespectivo titular.-Aze-vedo Afarques,
relator.

§ 1.0 Supprlma-se , _ Julio Sant)s.

Art. 81. Os bens, de que trata o
artigo anterlot-, sómente perderão a
inalienabilidade quo lhes é peculiar,
nos casos e pela fórroa que forem de
cretados por leis dos poderes com
petentes. - Azevedo Marques, relator.

Al't. O uso commum dos bens pu..
blícos póde ser gratuito ou retribuído,
conforme for estabelecido pelas leis da i
União, dos Estados ou dos Munlcipíos, a
cuja administração pertencerem.c- An
drade Piqueira..

Art. Si. Uns e outros são tnatíenavsts,
salvo as disposições que forem decretadas
por leis dos Poderes Publicas competentes
sobre sua alienação e applicação nos caS05
e fórma nelles determtnadoa.c-. A. Fi
çueíra, - F. Totentína,

São ínalienaveis os bens publicas re
servados á União para a defeza da. sua
integridade e índepeudencia ; os demais,
quer dominíaes, quer de uso commum,
libertos do fim a que se destinam f podem
ser alienados pelo tilular a que per...
tencerem. - luíío Santos.

Comprehendc-se nos bens domiuiaes.
Julio dos Santos.

Pertencem ao domínío da União.- A.
Figueira.

C>J*,
""I



TEXTOS DO PROJECTO

§ 1. c A zona de que trata o art. 3°
da Constituição e os bens destinados ao
uso commum e ao especial a que se
referem os artigos seguintes.

§ 2. o As ilhas formadas nos mares
do Brasil ou nos rios navogaveís ou flu
ctuaveís que banharem dous ou mais
Estados, ou ligarem algum .delles á Ca
pital Federal, ou desaguarem no Oceano
ou servirem de limite entre o territorio
da União e o de outro paiz.

§ 3. c Os terrenos de marinha e ac
crescidos, salvo os direitos adquiridos.

§ 4. o Os despojos tomados ao inimigo.

E:lUENDAS ACCEITAS

§ L° Supprimaru-se as palavras; « e
os bens etc,» até o fim. - AzevedoMar
ques, relator.

§ 2.° Supprímam-se as palavras: ((OU

/luctuaveü)}. - Azevedo Marques, rela
tor.

§ 4.° Accrescente-se: - ( e as presas
tomadas a piratas e corsaríos », - A.
Figueírao

E:l\mXDAs NÃO ACCEITAS OU PREJUDICADAS

§ 1.0 A zona de '14.400 kílometros qua
drados a demarcar no planalto central,
que foi reservada para a futura capital.
- A. Figueira.

Oactual Districto Federal como Capital
da União, emquanto não for mudada. -
A. Figue.ra.

§ 1. 0 Substitua-se pelo seguinte: « A
zona demarr ada no planalto central de

I Goyaz, para o futuro estabelecimento da
Capital da Hepublíca.» - Jiulio Santos.

§ 2.° As ilhas formadas nos mares ter
rítoriaes ou interiores do Brasil ou nos
rios e lagos navogaveís do dominio _da
União. - A. Figueira.

§ 3.° Os mares e os terrenos de marinha-
o accrescídos definidos nas leis, as embar
cações que se perderemou derem á costa
nas praias e seus carregamentos, sendo
de inimigos ou corsaríos, respeitada a
propriedade neutra que não constituir
contrabando de guerra - A. Figueira.

§ 4.° Accrescente-se: - ( e os instru..
mentes dos crimes sequestrados aos de
linquentes ». - A. Figuctra.

I
~
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Additivas

Sub~emenda

§ 5.° Substitua-se pelo seguinte: - I § B.O Os proprios naclonaes, quer os de
«( Os proprios nacionaes )1. - Julio do» Inominados bens dz corda, ao serviçoda
Santos. ex-família imperial, quer os situados no

territorio dos Estados, que forem neces
sarlos para o serviço da União, quer os
como taes incorporados á Fazenda Nacío
e em geral todos os que possam perten
cer ao seu patrimonio por qualquer ti
tulo ou por virtude das leis. - A. Fi
gueira.

A' emenda supra a~crescente-se: 
que forem pela União julgalfos necessa
rios aos seus serviços, - Azevedo Mar-
ques .relator . -

Additiva

§ 5.° Os bens que de futuro adquirir
por qualquer titulo civil, emquanto não
tiverem usoespecial ou commum.

Accrescente-so, como paragrapuo
do art. 83: - {( As fortalezas, fortes,
r astel'os, baluartes, cidadellas, com to
dos os seus pertences e todo o material
do exercito, bem como os navios e ma
terial da marinha e de todos os minis
teríos ctvís. . - A. Figueira.

« Os bens vagos e ,""S heranças vacan
tes.. - A. Fíqueira,

"'"~

Accrescente-seoparagrapho seguinte:
{( Os terrenos devolutas nos Estados,

lndíspensavels para a defesa das fron
teiras, para fortificações e outras con
struccões militares e estradas estrategí
caso » -Julio Santos.

( O territorio índíspensavel para a de
fesa das fronteiras com os paizes estran
geiros Iímltrophes, para fortificações, con
strucções militares, fundação de arse
naes.» - A. Figueira.

A' emenda supra accrescente-se:
- e e estradas de ferro federaes e

outros estabelecimentos e instituições
! de conveníencía federal. })-A. Figueira.
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TEXTOS no PRúJ~CTO E.ME?iDAS }.CCEITAS EUENDAS NÃO ACCE1'fA5 OU PREJUDICADAS

Accrescentc-se o paragrapho se- Todos os direitos e acções que nascem
guinte: do dominio Immlnente da União. - Julio

« Todos O~ bens, Direitos c acções que Santos.
de presente ou de futuro lhe resultem ou
possam resultar do domíno Imm.nente
da soberania da nação braslleíra.v c-,

A. friguei1'a.

Supprimam-se o art. 84- c seus para- Substituam-se as palavras: « até onde
graphos. - Azevedo Marques, relator. soffrem a influencia d03 respectivos fluxo

o refluxo, pelas seguíntes: - e accreeci-
dos »; - Julio Santos.

I
I

I
Iquem os requerer, p''-'~:_~H~UV,

porém, os donos das terras Iimltrophes, I
na proporção das respectivas testadas; .

§ 2.0 Esta preferencia, e na mesma
proporção, competirá aos referidos de.
nos, em relação aos terrenos accrescí
dos aos de marinha;



§ 3/' O aforamento de uns G do
outros deverá ser prece-lido da publí
caçã-o da base do calculo do respectivo
fõro.

Art. 85. São bens íederaes do uso
commum:

§ L o Os mares terrrtortaes, compre
hendldos entre a costa e a linha de
respeito, os golphos, banias, enseadas,
portos e ancoradouros.

§ 2 o Os rios navegavels ou fluetua
veta até onde o forem, que ligarem ao
menos, um dos Estados á Capital Fe
deral, ou dous delles entre si, ou des
aguarem no oceano, ou servirem de
limite entre o Brasil e outro país.

§ 3,0 As estradas e caminhos publicas
que entrarem no plano da viação fe
deral, ou communícarem dous Estados
da União entre si, ou algum delles com
a Capital Federal, ou com a fronteira
de outro paíz .

§ 4.° Os telegraphos o telephones os
tanelecidcs pela União, ou desapro
príados por eUa, ou adquiridos por
qualquer titulo.

Art. 85. Supprima-se, passando os
seus paragraphos a serem-n'o do artigo
anterior.- Azevedo Marques, relator.

§ 1.° Accrescente-se : « e os lagos
interiores navegaveis )).- A. Figueira.

§ 2.° Os rios navegaveis e os de que
se fazem os navegaveís, si forem cau
daes, que corram em todo o tempo,
comtanto que banhem o territorio de
mais de um dos Estados ou da Capital
Federal, que desagnem no oceano ou
se estendam, ou sirvam de limites a
torrítorlos estrangeíros.s-- A. Figt{eira.

§ 3,0 Suportmam-se as palavras:
{( entrarem no plano da viação federal »,
- Azevedo nfarques,relator,

§ 4,.0 Supprimam-se: « pela União,
cu » e « por ella »,

Accrescente-se no final o seguinte:
{{ pela União »,- Azevedo Marques, re..
lato!'.

§ 1,0 Lembro a substituição das pala
vras: « linha de respeito » por outras que
traduzam o mesmo pensamento, porém,
mais ao alcance da gente inculta.- Ga
briel Eerreira;-: F. Tolentino.

Supprimam-se as palavras: {( entre a
costa e a linha de respeito », c accres..
conte-se no final: « até a distancia de
15 kilometros pelo lado do mar.-Julio
Semtos.

§§ 3' e 4'. Os telegraphos e telephones,
as estradas de ferro e cammhos nnbbcos,
e seus pertences, estabelecidos pela União
por ella desapropriados ou adquiridos por
qualquer titulo, ou que venha a ostabe
lecer ou adquirir de futuro para commu
nícar dons Estados entre si com a Capital
Federal ou com as fronteiras de paiz
estrangeiro.- A. Figueira.

Ao § 3° aceresccnte-se : subsistem os
direitos dos Estados ou particulares sobre
os telegraphos e estradas de caracter fe
deral, quando pelos mesmos construtdas,

'lO
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TEXTOS DO PROJECTO E1\IENDAS ACCEl'fAS EMENDAS NÃO ACCElTAS OU PREJllDICADAS

salvas as condições ou accordos com a
União e os direitos que a esta cabem
pelo seu ~:dominio ímmíuente. - Julio
Santos.

Arts. 86, 87, 88 e 89. Os arts. 8ó, 87 e paragraphos ; a
arts. 88 e 89 - Supprimam-se.-JuJio
Santos.

Art. 90. São pertencentes a cada Diza-se : - Oomprehendc-se nos bens Art. 90. Pertencem ao domínio dos
Estado: pertencentes aos Estados. - Azevedo Estados.- A. Figueira.

Alal'qtws, relator.

-

São bens domíuíaes de cada Estado.-
Julio Santos.

-

§ L o Os bens que eram da antiga § 1.0 03 bens de toda especíe que O art. 90, § 1", redija-se assim:
províucia e os que depois adquiriu ou constituiam o patr-lmonio das antigas - Os bens próprios por qualquer titulo
adquirir no futuro, por qualquer titulo provlnolas elevadas á categoria de civil applícados ou não a qualquer uso
civil, e não forem applicados a algum Estados. especial. - Julio Santos.

Todos os dUO tenham adquiri ia ouuso especial ou commum. venham a a quirir por qualquer titulo.
- A. Figueira.

g



§ 2.' Os bens que lhe foram attrl
buidos pelo art. 64 da Constituição.

§ 3. o Os bens vagos e heranças va
cantes.

Art. 9i. São bens de MSO COIDmum :

§ L° Os rios e lagos navegavela ou
íluctuaveis, as estradas e caminhos pu
blicos que não estiverem compre
hendidos nos §§ 2° e 3° do art. 85, nem
eírcumscríptos ao terrltorio de um dos
respectivos municípios.

Supprhnam-se as palavras: « São
bens de uso commum }).- Azevedo ll'Iar
ques, relator.

Ao § 1.o - os rios e lagos navagaveis
e os de que se fazem os navegaveís si
forem caudaes; as estradas e caminhos
publicas que não estiverem compre
hendidos no dominío da União, ou dos
Muníciprosv-> A. Figueira.

Passem a ser §§ do art. 90 os do
actual art. 91 do projecto.- Azevedo
Marques, relator.

Acorescente-se, como § do art. 90:
Os próprios nacionees, situados em

seus territorios, que já lhes tenham
sido transferidos por leis federaes ou
por decretos do Governo da União; e
os que forem por este ou pelo Congresso
Nacional declarados desnecessarlos de
finitivamente ao serviço da Uníão.s-
Azevedo lUarques l relator.

§ 2. o As terras devolutas e as minas
nellas existentes, situadas em seus respe
ctivos territorios, salvo os direitos da União
e do propríetarlo do sólo, reconhecidos
nos arts. 64 e 72, § 17 da Constituição
politica.- A. Fillueira.

§ 3.0 Os bens vagos e os de defuntos e
ausentes não reclamados dentro do prazo
de 30 annos.-Julio Santos.

Ao § 1", substitua-se a ultima parte,
desde as palavras: « nem circumeeriptos,
etc. » pelas seguintes:- e forem communs
a dous ou mais municípios. - Julio
Santos.

Accrescente-se:
Os proprios nacíonaes situados em seus

territorios respectivos que não tenham
sido ou não forem julgados pelo Governo
Federal necessartos para os serviços da
União.- A. Figueira.

I
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TExTOS DO PROJECTO EMENDAS AceRITAs ElUENDAS NÃO ACCl::rTAS OU PREJUDICADAS

§ 2.° Os telegruphos.estabelecidos na Ao § 2' :
conformidade do art. 9°, § 4° da Con- As linhas telegraphicas que estabele-
stltuição. cerem entre os diversos pontos de seus

territorios e com outros Estados não ser-
vidas pOI' linhas federaes, salvo o direito
garantido á União pelo art. 9°, § !,.o da
Consütuícno.c- A. Figueira.

Art. 92. Serão considerados bens de Ao art. 92: - Elimine-se o art. 92. Em geral, todo e qualquer díreíto ou
uso especial de cada Estado os que es~ - Iulic Santos. acção filo comprehendido no dominio
tiverem eomprehendldos na definição - imminente da soberania da Nação,- A.
do art. 80, § 1'. Fiçueiru,

Art. 03. Pertencem a cada Munl.. Ao art. 93. Diga-se: Comprehende-se São bens domíníaes do cada Município.
cipío : nos 'bens pertencentes a cada Muni- - Julio Santos.

cipio.s--Azevedo Marques, relator. -
Pertencem ao dominio munlcípalv-« A.

Fiqueira.

§ L° Os bens propr íos que houver § 1.° Os bens proprios que cada Mu~ § 1.° Substitua-se pelo seguinte :-05
adquirido e os que no futuro adquirir níolpío houve!' adquirido ou venha a bens proprlos por qualquer titulo em-
por qualquer titulo, emquanto não adquirir por qualquer titulo com seus quanto não forem desuuados a uso com-
forem destinados a algum uso especial recursos, bem como os que lhe forem mum ,- Julio Santos.
ou commum. cedidos ou doados pela União, pelos

Estados ou por partículares.c- A. Fi~

gudra.

<o
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as alte-I

Sub-emenda

Na emenda supra façam-se
rações seguintes :

111) Supprimam-se as palavras: « pro
priMo>; e com seus recursos, etc., até
o fim.

2"') Substitua-se a palavra « cada»
pelo artigo :- o.

3"') Accrescente-sedepois de « titulo I)

a palavra :-legal.- Azevedo Marques, ·1

relator. ,

S'
S'
I
-<
~

§ 2.° Os bens do evento e os moveis a
que não for achado senhorio certo.

Art. 94. São bens munícipaes de uso
commum :

Supprima-se.~ Azevedo Marques, re
lator.

§ 2.(:1 Osbens do evento e os moveis a
que não for achado senhorio certo, si
outra causa não dispuzer a legislação fe
deral ou local dos Estados.- A. F-igueira.

co

""""

§ 1.0 Os rios e lagos navegaveís ou
fluctuaveís e as estradas e caminhos pu
blicas círcumscríptos ao territorio do
respectivo munícípío.

§ 2.° As feiras, mercados, theatros,
ruas, praças, passeios, jardins e quaes
quer logradouros ou estabelecimentos
publicas, feitos á custa das rendas mu
nícípaes ou mediante subsidio do re
spectivo Estado ou da União, ou por
donativos particulares.

~cc

Os §§ 1° e 2° sejam substituídos pelo I §§ t-, 2° e 3°. As estradas e caminhos
seguinte, que ficará sendo um para- publicas dentro dos limites do territorio
grapho do artigo anterior: Ido munícípío, bem como os rios e lagos

As estradas ou caminhos publicos; os navegaveis círcumscríptos pelos mesmos
rios e lagos navegáveis, circumscriptos limites, que não se comprehenderem no
pelos limites do tcrrítorlo do munícipio domínío da União, dos Estados e dos par
e excluídos do domínio da União, dos tículares, as feiras, mercados, theatros,
Estados e dos particulares; bem como ruas, praças, passeios, jardins e quaesquer
as feiras, mercados, theatros, ruas, logradouros ou estabelecimentos publicos
praças, passeios, jardins e quaesquer feitos acusta das rendas municipaes ou
lograd.ouros ou estabelecimentos, feitos cedidas, doadas ou subsidiadas pela União,
ou adquiridos pelo município ou por pelos Estados ou por particulares e appli
qualquer titulo legal.- AzevedQ Mar- caveis ao servíço.c- A. Figueira.
ques, relator.



- TEXTOS DO PROJEQTO E~lENDÀS ACCEITAS EMENDAS NÃO 'ACCEITAS, OU PREJUDICADAS

§ 3.° Os ccmttcrios publicas e os par-I' § 3.° Accrescente-se ao § :3 Q
- pelas

ticulares qnc forem desapropriados" ilIunicipalidades.- A. Figuei1·a.

Art. 95. Todos os bens publicas do I' Soppríma-se o art 95. - Azet:edo
uso especial, que não pertencerem á Marques, relator.
União 0U a alguns dos Estados, serão
considerados do respectivo municiPio.1
Esta disposição comprehende as escolas
primarias, a casa da municipalidade, e I
cadeias sitas no respectivo terrltorlo,
ainda que construídas por conta. da i
União ou do Estado, assim como os quar-

1
1.

teís não destinados á força Federal. I

I

Ao art , 94, § 1°, accrcscoute-se :

Não comprehendídos nos §§ 2° e 31} do
art. 85.-Julio dos Santos.

Ao art. 95,- Depois das palavras
Quarteis não destinados â torça federal
Accrescente-se : ou estadual.- M. F. 001'
reia.-F. Tolentino ,

Supprhnam-se as palavras: H De uso
espeeíal».

I
· - Substitua...se: « alguns Estados », por

« ao Estado »,
I - Supprima-se todo o período-do final
I desde as palavras: « Esta disposição j).

j Julio dos Santos.
I

ro
'"!:ê:'

Sala da Commíssao Especial, 21 de outubro de 1901.- Azevedo Marques, relator.
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VOTAÇÃO
DOS

Arts. 10 a 136 lia Parte geral
16' REUNIÃO EM 25 DE OUTUBRO DE 1901

(Presideneia do Sr. Seabrai

Começa a reunião ás 3 horas da tarde, estando presentes os
Srs. Seabra, F. Tolentino, Sá Peixoto, Luiz Domingues, Anizio de
Abreu, Frederico Borges, Tavares de Lyra, Teixeira de Sá, Sylvio Ro
mero, Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Azevedo Marques,
Alfredo Pinto, Hermenegildo Moraes, Benedicto de Souza, Alencar
Guimarães, Francisco Tolentino e Rivadavia Corrêa (18).

Faltam os Srs. Arthur Lemos, Camillo de Hollanda e Araujo GÓeIl
(3) .

Dos convidados pela Commissão, comparecem os Srs, Clovis Be
vilaqua, Andrade Figueira, Coelho Rodrigues, M. F. Correia, Gabriel
Ferreira, Bandeira de Mello, SolidonioLeite, Tristão Ararípe, Salvador
Moniz e Torres Camara, este pela Revista de Jurisprudencia .

E' lida e posta em discussão a acta da. reunião anterior.
O Sr. JHerm.enegildo de Moraes - Sr. Presidente,

pedi a palavra para declarar a V. Ex. que a acta da nossa ultima
reunião me considera como ausente, quando a verdade é que respondi
á chamada e aqui me conservei até poucos momentos antes da conclusão
dos nossos trabalhos.

Retirei-me antes ele se verificar este facto por circumstancias ele
força maior.

Ligo aos trabalhos desta Commissão a maior importuncia e não
posso deixar ele acompanhal-os com toelo o interesse.

Vê V. Ex., Sr. Presidente, e vê a. Commissão, que só motivos
alheios á minha vontade farão com que cu deixe ele comnareccr ás
reuniões desta Commissão. r

«") Sr~ lP'residentü - A reclamação de V. Ex. será tomada
na devida consideração.

Não havendo mais quem faça observações sobro a acta, YOU dal-a
por approvada. (Pausa.)

Está approvada a acta .

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

Votação elos arts. 10 a 96 da Parte geral e das emendas apre
sentadas, com parecer do Sr. Azevedo Marques.

o Sr.. .il?'resideu:te - Vai-se proceder à votação dos livros
to e 20 , da Parte geral, arts. i" a 96 do Projecio ,
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Qualquer dos senhores poderá pedir a palavra para encaminhar a
votação; mas ninguem poderá fallar mais de cinco minutos, excepto
o Sr. relator e o autor do Projecto, os quaes poderão fallar duas vezes
e durante dez minutos de cada vez.

Não havendo protesto, collocarei sempre em primeiro legar, na
votação, as emendas do Sr. relator. Vai-se votar o art. 1°.

O Sr. Coelho Rodrigues (para encaminhar a vo
tação) - Peço preferencia para a emenda do Dr. Clovis Bevilaqua,
que me parece mais completa do que a do Sr. Andrade Figueira, fi
cando salva a subemenda relativa á palavra deveres, constante do § i',
que desejo seja substituida pela palavra obrigações.

o Sr. Azevedo Marques - (pam encaminhar a vo
tação) - Sr. Presidente, eu desejaria que V. Ex. primeiramente me
informasse si todos podem ru occasião da votação apresentar emendas,
apesar de já discutida, emendada e encerrada a matcria.

O Sr. Presidente - Devodar uma explicação sobre o modo
porque vou proceder.

Até o momento da votação das matérias contidas no Codigo,
acceitarei emendas, ainda que ellas não tenham soffrído discussão..

Temos de formar um volume, contendo todas as actas das sessões
desta Commissão, acompanhadas dos respectivos discursos, e é natural

. que aquelles que formularam as suas emendas, desejem que ellas
constem desse volume, ainda que recusadas.

VOZES - Muito bem.

o Sr. Azevedo ~:i:arques (continuando com a pa
lavra para encaminha>' a votaçao) - Sr. Presidente, devo, agora,
explicar á illustre Commissão a razão pela qual acceitei a emenda do
Sr. Dr. Andrade Figueira.

Acceiteí essa emenda, porque ella, em menos palavras, diz tudo
quanto as outras dispõem.

Tanto a emenda do Sr. Clovis Bevilaqua, como a do Sr. Coelho
Rodrigues, me satisfaziam, assim como me satisfazia' a disposição do
Projecto ; mas, a consubstanciação que o Sr. Andrade Figueira fez, em
relação a esta matéria, agradou-me mais.

O Sr. Presidente - O Sr. Coelho Rodrigues acaba de pedir
preferencia para a emenda do Sr. Clovis Bevilaqua.

Desde que não haja protesto, considerarei approvado o reque
rimento.

VOZES.-'- Voto contra.
O SR. PRESIDENTE - Desde que ha divergencias, vai se proceder

á chamada, para se verificar a votação nominal.
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Hespondem sim, concedendo a preferencia, os Srs. Sylvio Itomero,
Monjardim e Benedicto de Sauza (3). .

Respondem não, negando a preferencia, os Srs. Sá Peixoto, Luiz
Domingues, Teixeira de Sá, Seabra, Oliveira Figueiredo, Azevedo
Marques, Alfredo Pinto, Hermenegildo de Moraes, Alencar Guimarães,
F. Tolentino e Rivadavia Corrêa (11).

E' rejeitada a preferencía por 11 votos contra 3.

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos a emenda sub
stitutiva do Sr. Andrade Figueira, com parecer favoravel do relator, o
Sr. Azevedo Marques.

A emenda ê esta:
e Art. 1.' Este Codigo regula os direitos e obrigações de caracter

privado, das pessoas, quer ~aturaes" ~uer j~ridicas, entre si e em re
lação aosbens.-A. Flgue,,·a.-]·. Tolentino . "

E' approvada essa emenda substitutiva, ficando prejudicados o
artigo do Projecto e as emendas dos Srs. Clovis Bevilaqua e Coelho
Ilodrigues.

o Sr. Presidente - Vae-se votar o art. 2' doProjecto, com a
emenda suppressiva do relator e duas emendas dos Srs. Andrade Fi
gueira e Coelho Rodrigues. A emenda do Sr. Andrade Figueira con
stitue um additivo ao art. l' e, portanto, não fica prejudicada pela
emenda do Sr. relator ao mesmo art. Jo.

Este additivo, si for approvado, ficara como art. 2' ou como
paragrapho do art. Jo:

A emenda é esta:
Art. Pessoas naturaes são todos os entes humanos, a quem a lei

reconhece a capacidade para adquirir e exercer direitos, sem distíncção
de qualidades ou de quaesquer accidentes physicos ou intellectuaes.
Pessoasjurídicas São entes de razão, susceptíveis de direitos relativos
aos bens.-A. Figueita.-F. Tolentino.

O Sr. Azeveclo Marques (pela ordem) - A razão de
ter recusado esta emenda está explicada na respectiva nota, no meu
parecer.

Considero o systema do Codigo bom, excluindo as definições, que
não são regras praticas; e, uma vez que no Codigo inteiro não encontro
definições, entendi que seria melhor não mutilai-o incluindo esta.

o Sr. Luiz DOlllingues (pela ordem) - Sr. Presidente,
uma vez que não está prejudicada esta emenda, peço preferencia para
a do Sr. Dr. Coelho Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE - A emenda do Sr. Andrade Figueira é mais
ampla, porque define ambos os membros do art. i', pessoas naturaes
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e jurídioas, e a outra só define pessoas naturaes, Salvo reclamação,
devo pôr em votação a emenda mais ampla.

O Sn , LUIZ DOMINGUES - Pelas explicações do illustre relator, eu
votaria contra as duas; mas, a passar uma dellas, votaria pela
do Sr. Coelho Rodrigues.

o Sr. Alfredo Pinto (pela ordem) vota contra a emenda
que define o que seja pessoa natural e jurídica, porque, quanto á pessoa
natural, o art. 4' do Projecto evita qualquer duvida neste sentido.

A emenda, portanto, desde que ha este artigo tão explicito, não
tem cabimento.

Não devemos votar definições.

UM Sa. DEPUTADO - Neste caso, a emenda do Sr. Coelho Ro
drigues deveria ser ao art. 4'.

Diz o art. 4' :
« Art. 4.' A personalidade civil do ser humano começa do nasci

mento com vida; mas desde a concepção a lei garante os direitos
eventuaes do nascituro. »

O Sr. Azevedo Marques, (pela ordem) - A emenda do
Sr. DI'. Coelho Rodrigues foi apresentada ao art. 2', como está claro, e
por isso não deve ser considerada ao art. 4°.

Diz a emenda:
« Art. 2.' Todo aquelle que nasce com vida e fórma humana

é considerado pessoa natural e capaz de direitos. ))

Ora, é justamente esse o assumpto do art. 2' do Projecto ,
E' rejeitada a emenda additi va do Sr. Andrade Figueira, contra os

votos dos Srs. Seabra e Monjardim.

O Sr. Presidente - Vae-se votar a emenda suppressiva do
art. 2', apresentada pelo relator.

O Sr. Clovis BevUaqua (pela ordem) - O iJlustre relator
diz que achá desnecessaria essa disposição, porque o Codigo, no art. 1',
já declarou que vae tratar de pessoas naturaes e juridicas.

Parece-me, porém, que, tendo annunciado o Codigo que vae
occupar-se dos direitos e obrigações das pessoas naturaes, nem por isto
a aflirmação que se contém no art. 2' está incluida no 1', porquanto
ha uma these nova que é a que allirma que todo ser humano é capaz
de direitos e obrigações. Pôde o Codigo tratar de pessoas naturaes e ju
ridicas e recusar direitos a certos entes, e o art. 2° vem declarar que
todo ente humano é capaz de direitos. Ha, pois, uma idéa nova.

Depois, deste artigo se extrahem consequencias de alta impor
tanc ia.



- 359-

Em primeiro logar se exclue a necessidade da forma humana como
requisito da capacidade; e sabe V. Ex. q,:e Isto é uma questão que se
agita em doutrina e é a opinião que se manifesta em compendios e co
digas, inclusive o do Sr. Dr. Coelho Hodrigues, Afasta tambem o pre
supposto da inviabilidade.

Depois ha ainda a afflrmação categórica feita pelo legislador bra
zíleíro de que toda legislação que seja compressiva da liberdade hu
mana não poderá produzir effeitos no Brasil.

A servidão e a escravidão aqui não existem e, ainda que existam
em países estrangeiros, aqui não produzem effeito,

Ha tudo isto a observar e penso que o artigo não deve ser posto
á margem.

o Sr. Azevedo Marques (pela ordem) - Sr. Presidente,
propuz a suppressão do artigo porque sou inimigo de tudo quanto s~ja

demasiado e redundante nos codigos; de tudo quanto seja repetição de
idéas, p<,;is que na pratica podem. tr~zer confusões. Uma vez que o
art. i o diz que o Codigo regula os direitos e deveres das pessoas na
turaes, isto é de todas as pessoas naturaos e jurídicas, não fazendo re
stricção alguma a respeito dellas, dizer-se no art. 20 que toda pessoa
natural é capaz de direitos ...

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Todo ser humano.

O SR. AZEVEDO MARQUES - .... Sim, todo ser humano, que
é pessoa natural, vem a ser a repetição do que no art. i o ficou ím
plicita, mas claramente dito. Este foi o systema adaptado no substi
tutivo do Sr. conselheiro Andrade Figueira, que me parece preferível.

Entretanto, não sou pyrrhonico nesta questão, realmente sem
alcance de fundo.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - A emenda comprehende mais alguma
causa do que o artigo.

O SR. AZEVEDO MARQUES - Não me opporei, portanto, á rejeição
da emenda suppressíva, apezar de preferir approval-a e votar por ella.

Posta a votos a emenda suppressiva do art. 2' do Projecto, apre
sentada pelo relator, respondem Slm, approvando-a, os 51'S. Tavares de
Lyra, Seabra, Oliveira Figueiredo, ,\zevedo Marques, Benedicto de
Souza, Alencar Guimarães e Rivadavia Corrêa (7) e respondem não
rej.eit~ndo-a, os Srs.Sá Peixoto, Luiz Domin,gues, Frederico Borges;
Teixeira de Sá, Sylvio Romero, Mcnjardím, Alfredo Pmto, Hermenegildo
de Moraes e F. 'l'olontino (9).

o § r. Presiden"te - Não houve maiorra absoluta dos
membros da Commissão contra a emenda, de modo que, pelo Regi
mento, devo considerar adiada a votação della, para ser opportunamente
renovada.



- 360-

Vae-se votar o art. 3', que é o seguinte:
"Art. 3,' A lei não reconhece distincção entre nacionaes e es

trangeiros para a acquisição e goso dos direitos civis. »

O Sr. Andrade Figueira apresentou emenda que repete o artigo
e accrescenta as palavras: -« salvo a restricçâo expressamente con
signada no art. 13, paragrapho unico, da Consrituição .»

E' approvado o art. 3', salvo a emenda. .
Respondem sim, approvando a emenda do Sr. Andrade Figueira,

os Srs. Teixeira de Sá, Seabra, Oliveira Figueiredo e F. Tolentino (4).
Respondem não, rejeitando-a, os Srs. Sá Peixoto, Luiz Domingues,
Frederico Borges, Tavares de Lyra, Sylvio Homero, Monjardim, Sá
Freire, Azevedo Marques, Alfredo Pinto, Hermenegildo de Moraes
Benedicto de Souza, Alencar Guimarães e Rivadavia Carrêa (14).

E' rejeitada a emenda do Sr. Andrade Figueira, ao art. 3', por
14 votos, contra 4-

o Sr. Presidente- Vai-se votar O art. 4' do Projecto, que
é o seguinte:

« Art. 4.' A personalidade civil do ser humano começa do nasci
mento com vida; mas desde a concepção a lei garante os direitos
eventuaes do nascituro."

Pelo Sr. Andrade Figueira foi apresentado este substitutivo:
" A personalidade civil do ente humado começa do nascimento

com a vida; mas desde a concepção a lei garante os direitos do nasci
. turo. - Andrade Figueira. - F. Toientino .»

O Sr. relator acceitou o substitutivo com a seguinte sub-emenda:
«Accrescente-se: "Não é, porém, condição essencial a viabi

lidade.- Azevedo Marques, relator."
6 Sr. Bandeira de Mello entende que basta o texto do

Projectó, sem o esclarecimento; a questão de viabilidade está apartada
completatnente.

C> Sr. Azevedo Marqu.es declara que apresentou esta
emenda sobre viabilidade, porque o Instituto dos Advogados, por unani
midade de votos, depois de larga discussão a respeito, assim notou.
E foram de tal força as argumentações daquelle Instituto, que no mo
mento o orador se convenceu da convoniencia de se esclarecer esta
questão, comquanto não repute indispensavel no Codigo esta decla
ração.

Uma vez que o artigo do Projecto diz: - « que a personalidade
civil do ser humano começa do nascimento com vida », bem claro fica
que não é essencial a condição da viabilidade; mas, como é uma
questão que na pratica já tem dado logar a controversais, parecia-lhe
que era um bom elemento de esclarecimento e não uma redundancia .
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Além disto, o orador propunha a suppressão do art. 2°, e, como
reconheceu o illustrado codificador, supprimido o art. 2°, ha necessidade
desta declaração proposta na emenda ora em discussão.

o Sr. Luiz :Oolllingues diz parecer que a differença entre
o Projecto e a emenda do Sr. Figueira está na palavra eventual.

E' approvada a emenda do Sr. Andrade Figueira, contra os votos
dos Srs, Frederico Borges e Benedicto de Souza.

O Sr. Presidente- Vou submetter a votos o accrescimo
da sub-emenda do relator, já lida, devendo lembrar á Commissão qne o
autor do Projecto explicou que, quando o Instituto dos Advogados con
siderou a viabilidade, como condição especial, foi' porque tinha ex
cluido do artigo as expressões - com vida.

o ('9r~ Azevedo 1o/Larques (pa?'a encaminhar a votação)
- No resumo, que li, da discussão, não vi essa circumstancia. Acceito,
porém, a affirmação do illustre autor do Projecto. Dou essa explicação
unicamente para justificar a minha emenda.

E' rejeitada a sub-emenda do relator á emenda do Sr. Andrade
Figueira, substitutiva do art. 4,0 do Projecto.

O Sr. Presidente - Havendo agora mais numero de
membros da Commissão, vou proceder de novo á votação do art. 2°,
do qual o art. 4° é um desenvolvimento.

Feita a votação, é novamente adiada, por não ter sido apurada
maioria absoluta de votos pró ou contra.

O Sr.. T-?residente - Vae-se votar o art. Bo e suasemendas,
a começar pela do Sr. Coelho Rodrigues, substituindo as palavras
são absolutamente incapazes de exercer POI' si os actos da vida civil
- pejas seguintes - são incapazes de contrahir obriqaçôes civis.

Votam pela emenda Coelho Rodriques os Srs, Sá Peixoto, Luiz
Domingues, Anísio de Abreu, Tavares de Lyra, Teixeira de Sá, Sylvio
Romero, Seabra, Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Herrne
negildo de Moraes, Benedicto de Souza e Rivadavia Corrêa ('13).

Votam contra a emenda os Srs. Frederico Borges, Azevedo
Marques, Alfredo Pinto, Alencar Guimarães e F. Tolentino (5).

E' approvada a emenda.

o Sr. Ooelho Rodrigues (pct1'a encaminhar a votação)
- Peço preferencia para a emenda do Sr. Andrade Figueira, quanto
aos diversos paragraphos do art. 5°.

o Sr. Azevedo Marques (pela ordem) -- Sr. Presidente,
votei contra a epigraphe do art. 5° consignada na emenda, que
acabou de ser approvada, do Sr. conselheiro Coelho Rodrigues, por-
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que, pelo systema do Projecto, que me parece ser o mais soientifico ,
ha duas ordens ou classes de incapazes.

Ha uns qne são ABSOLUTA'IENTE incapazes, e me parecia indis
pensavel que o Codigo o dissesse; e ha outra classe, a dos RELATIVA
'lENTE incapazes, que estão no artigo seguinte.

Em virtude da votação, iremos enfrentar com difficuldades,
quando tratarmos de votar o art. 6'.

A substituição da palavra absoluta pela geral, proposta ao
art. 7', pelo Sr. Coelho Rodrigues, não me parece que venha sup
prir no art. D' a falta do termo -absolutamente- porque «em geral"
não equivale a « absolutamente".

O SR. COELHO RODRIGUES dá um aparte.
OSR. AZEVEDO MARQUES - A idéa opposta ao que é relatioo

é exactamente aquiUo que é absoluto. Uma causa póde ser relativa e
ser geral. Póde haver a relatividade geral, mas o que não póde haver
é ° relativo absoluto.

OSR. MONJARDThI dá um aparte.
O SR. AZEVEDO MARQUES - Quanto a esta classe dos nascituros,

não consignei como absolutamente incapazes, porque no artigo se
dizia - são absolutamente incapazes de exercer POl' si. Está claro que
quem não existe, como o nascituro, excluídofica da capacidade, e era
redundancia dizer - aspessoas por nascer.

OSR. COELHO RODRIGUES dá um aparte.
OSI\. PRESIDENTE - Desde que o art. D' trata de uma especie de

incapazes, o 6' de outra espécie e o 7' da incapacidade geral ou
relativa, não ha Oinconveniente que aponta o illustre relator, e fica
victoriosa no seio da Commissão a emenda do Sr. Coelho Rodrigues
ao art. D' na parte que diz : « são incapazes de contrahir obrigações
civis", em vez de: « são absolutamente incapazesde exercer por si os
actos da vida civil. »

o f§,.. f§ylvio &0_61'0 (pela o7'dem) - Estamos aqui para
acertar, e, desde que este é o presupposto e as votações são feitas
quasi de afogadilho ...

O SR. PRESIDENTE - Perdão; de afogadilho , não.
OSR. SYLVIO ROMERO - . .. porque não tivemos occasião de ler

o parecer em todas as partes e ha artigos que dependem uns dos
outros; desde que o illustre Sr. relator observa que a votação do
art. 5° estava de alguma fórma em contraposição aos arts. 6° e 7°,
acho que não ha inconveniente em voltar atrás, de modo que haja
uma concatenação logica; e peço ao Sr. relator que, sempre que vir
que um artigo depende do outró, nos lembre.
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o Sr. Coelh.o :n.~odrigues(pela ordem) - Sr. Presidente,
fui a causa involuntaria da divergencia, e devo dizer alguma cousa :
sapientia est mutare conciiium.

Si, depois de feita a votação, a maioria da Commissão suppõe que
este voto póde obrigar a voto posterior que não estava em sua in
tenção, o facto tem remedio, ratifica-se a votação, e eu lembraria esta
ratificação.

O SR. PRESIDENTE - A Commissão acaba de ouvir o relator geral
e o autor da emenda. Orelator acha que devo consultar a Commissão
a respeito; esta já resolveu, mas sou obrigado a, de novo, colher os
seus votos.

o Sr. Auizio de Abreu (pela o,.dem) - Sr. Presidente,
respeito muito a competencia do nobre relator; porém não calaram em
meu espírito, de modo a determinar uma retractação de votos, as con
siderações com que expoz a sua opinião.

O artigo de que se trata estabelece a regra geral, e as excepções
serão na parte especial. (Não apoiados).

Quando se elimine a palavra - absolutamente - e disto possa
resultar omissão prejudicial, no art. 7' está tambem a capacidade
absoluta para supprír esta falta.

O §r.. Luiz DOllningues - Sr. Presidente, vou variar o
meu voto, mas não pelas razões que acabam de ser expendidas.

Desde omomento que a emenda diz: são incapazes de contrahir
obrigações civis taes e taes individuos - e adiante diz - são relativa
mente incapazes a certos actos, etc., - não precisava ter dito antes 
absolutamente.

UM SR. DEPUTADO - Todo o principio geral tem caracter absoluto.
OSR. LUIZ DO,rrNGUES - Pedi a palavra para chamar a attenção da

Commissão para este ponto.
São essas as razões que determinam a mudança do meu voto.

o Sr. Azevedo 1l'J:arques (pela Q1'dem) - Sr. Presidente,
as ponderações, para mim sempre valiosas, do illustre Sr. Anizio de
Abreu, não procedem.

O art. 7' com a emenda Coelho Rodrigues, não remediá o mal.
Desde que nos artigos anteriores não se tenha restabelecido capacidade
geral e relativa não sei como a emenda ao art. 7' possa esclarecer
completamente. E ficará o art. 5' preso ao 7', de modo que não se
póde comprehender o primeiro sem examinar e conhecer o segundo,
e isto é um inconveniente na pratica.

Portanto, a consignação da palavra absolutamente me parece
indeclinavel.

OSn. MONJARDIM - Votado o art. 6', que estabelece a incapa
cidade relativa, desapparece todo o inconveniente.
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o §r, Sá Peixoto - Votei a favor da emenda do Sr. Coelho
Rodrigues, por considerar desnecessária a palavra absolutamente, uma.
vez que dizendo: «são incapazes de exercer por si os actos da vida
civil», entende-se que a incapacidade é geral.

Si tivesse sido submettida á votação, não s6mente a suppressão
desta palavra, mas a de toda a epigraphe, eu teria votado contra.

De facto, uma cousa é dizer são incapazes de exercei por si os
actos da vida civil e outra são incapazes de contrahir obrigações,
proposição que não é verdadeira.

O honrado relator SI', Azevedo Marques fez questão de conservar
o vocabulo absolutamente pela louvavel preoccupação de obedecer á
esthetica do Projecto, harmonisando o modo de dizer do art. 5' com
oart. 7'.

Dominado pelo desejo de ser conciso, opinei pela suppressão desse
vocabulo e somente delle, por julgal-o superfluo.

Tanto assim, que, ao enunciar o meu voto, justifiquei-o, dizendo
que acceitava a emenda, não s6 porque bem clara é a disposição expli
cita do art. 7', como porque a disposição do art , 6', sendo restricta,
tornava desneccssaria aqueUa palavra no art. 5'.

Minha intenção foi evitar redundancia de palavras.
Si tivesse sido submettida á votavão.. toda a epigraphe, eu

votaria contra.
o Sr. Presidente - Vou sujeitar de novo a votos a emenda

do Sr. Coelho Rodrigues que substitue as palavras do art. 5° - « São
absolutamente incapazes de exercei por si os actos da vida civil .. .»
pelas seguintes: « São incapazes de contrahir obrigações ciois.»

Respondem sim, approvando a emenda, os Srs, Anisio de Abreu,
Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Hermenegildo de Moraes,
Benedicto de Souza e Rivadavia Corrêa (7).

Respondem não, rejeitando a emenda os Srs. Sá Peixoto, Luiz
Domingues, Frederico Borges, Tavares de Lyra, Teixeira de Sá, Sylvio
Romero, Seabra, Azevedo Marques, Alfredo Pinto, Alencar Guimarães
e F. Tolentino (11),

O SR. PRESIDENTE - Está rejeitada a emenda do SI', Coelho
Rodrigues. A Commissão reconsiderou o seu voto. Ficam mesmo as
palavras de epigraphe ao art. 5' que estão no Projecto.

o §r, Alencar Gnhnarães _ A votação vac indo írre
guiar; ha verdadeira confusão; e, para maior clareza, perece-me que
mais conviria o systema que adoptamos no recinto da Camara, isto é,
ser snbmettida á approvação o artigo, salvas as emendas e depois cada
uma destas.

o SI'. Presidente - Mas não se póde aqui proceder assim.
Vou pôr a votos a emenda do Sr. Andrade Figueira accrescentando aos
numeres do art. 5° o seguinte: e aspessoas pOi' nascer»
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E' rejeitada, contra o voto do Sr. Francisco Tolentino.
E' rejeitada a preferencia pedida pelo Sr. Luiz Domingues para O

n. 2 das emendas do Sr. Andrade Figueira.
E' approvado o n. 1 do art. 5' do projecto: "OS menores de

14 annos de ambos os sexos», ficando empatada a votação quanto á
suppressão das palavras" de ambos os seeos », proposta pelo relator.

o Sr. Presidente - Vae-so votar o n. 2 do art. 5" que
diz: «Os loucos de todo o genero.•

A este numero ha uma emenda substitutiva nos seguintes termos:
« Em vez de loucos de todo qenero, diga-se - os que, por defeito ou
perturbação mental, não tiverem a consciencia c a livre determinação
de seus actos. - Rodrigues Doria ,»

o Sr. Rodrigues Doria (para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, V. Ex. deve se lembrar de que o illustre autor do pro
jecto acceitou esta minha emenda no dia em quo a apresentei, dese
jando apenas uma modificação nos termos, em que ella íóra redigida.

Acho-me na situação, em que S. Ex. também se achava, em um
destes dias, quando com a sua palavra prendia a attenção da Com
missão, comparando-se a uma folha de papel que, uma vez dobrada,
não ha meio de leval-a ao seu anterior estado, não ha meio de
fazel-a perder o sulco produzido pela dobra.

Assim não acho outra formula melhor para redigir a emenda,
que é a seguinte:

Ao n . 2 do art. 5', tit. 1°, liv. 1', em vez de: os loucos de todo
o gene,'o - diga-se: os que, por defeito ou perturbação mental, não
tiverem a consciencia e a livre determinação de seus actos. . .

Sala da Commissão, 9 de outubro de 1901. - José Rodrigues da
Costa Doria i-« Hermeneçildo de Moraes.

Para encaminhar a votação, pedirei licença para ler notas ligeiras
de um dos mais notáveis psychiatras.

OSR. PRESIDENTE - V. Ex. não pode discutir.

O SR. HODlUGUES DORIA - Mas o outro discurso, em que a justi
fiquei, não foi publicado ainda, e ninguem sabe dos motivos que dei,
para sustentai-a.

Nestas condições, a Commissão votará sem perfeito conhecimento
de causa.

O SR. JOS1t MONJARDIM - Nós ouvimos o discurso de V. Ex.
O SR. RODRIGUES DORIA - Justifiquei a minha emenda, e o illustre

autor do Projecto fez observações a respeito, a que precisava oppor
algumas razões.

O SIl. Pl\ESIDENTE-Acceito as notas de V. Ex. e mandarei pu-
blicai-as. .
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oSR. RODRIGUES DORIA - Já que não posso discutir, não prose
guírei, e entregarei as notas, que são as seguintes:

« O notavel psychiatra Krafft-Ebing em sua importantissima obra
- Psyc!wpatologia judiciaria - divide em cinco classes os momentos
organicos, dos quaes seguem-se a incapacidade ou a imperfeição das
determinacões, a saber:

1°, madureza incompleta do corpo e do espírito (infancia e meno
ridade) ;

2°, parada no desenvolvimento do cerebro antes de attingida a
sua perfeição (idiotia, fraqueza congenita). (Defeitos cerebraes}:

3', accidentes pathologícos, que, depois do desenvolvimento do
corebro soffrem as funcções psychicas, consistindo em perturbações as
mais das vezes chronicas (loucura) ;

4°, influencias degenerativas, as mais das vezes hereditarias, e
relativas a poucas funcções, e que de preferencia se manifestam por
anomalias das faculdades aflectivas (caracter), assim como por meio
de impulsos (estados de degeneração psychica);

5', perturbações transitorias, as mais das vezes symptomaticas
das funcções psychícas (estados morbidos, perda da consciencia) .

A disposição do Codigo -loucos de todo o genero - só se póde
applícar aos individuos da 3' classe. Os das 2" 4' e 5a escapam á de
nominação rigorosa de loucos.

Si a minba emenda se presta a sophismas, muito mais a dispo
.sição do Codigo.

E todos esses incapazes das quatro ultimas classes estão compre
hendidos na minha emenda.

Em relação ás observações feitas pelo illustre autor do Projecto
sobre o emprego das palavras « consciencia e livre determinação de
seus actos, " como está na minha emenda, além da auctoridade do pro
fessor Züno, que sustenta estas idéas, basta citar o mesmo Krafft
Ebing.

Dizeste autor tratando dos testamentos:
« As condições exigidas para a instituição de um testamento, acto

civil dos mais importantes e de mais sérias consequencias, são:
- l' « Ter o testador, que póde manifestar a sua vontade vocal

mente ou por escripto, a plena consciéncia da significaçâo das dispo
sições testamentárias, em suas relações materiaes e legaes, o claro
conhecimento do alcance das resoluções, cOJU respeito a si e aos inte
ressados.

- 2.' Estas disposições testamentarias devem ser livres, isto é,
não viciadas pelo dólo , pela ameaça, pela violencia, por perturbações
mórbidas. »
.........................................................

« Está na natureza das cousas que muitas vezes faltará aquella
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hypothese fundamental da capacidade de testar, o que se póde dar
por pressão, por fI:aqueza senil, por perturbações cerehraes que tornam
impossivel a manifestação da vontade, ou por perturbações agudas
da propria consciencia, que não deixam conhecer a significação do
acto e suas consequencías, ou por doença cerebral que destróe a de
terminação da vontade e vicia a consciencia , »

Deste modo a consoiencia e a vontade livre são condições exi
gidas para a capacidade.

Com estas razões pensa o autor da emenda substitutiva n . 2 do
art. 5, livro I, titulo I, que a Commissão não tem motivos para re
cusar a emenda referida, e conservar a disposição do Codigo, que
devia em todos os seus artigos acompanhar o desenvolvimento e pro
gresso das sciencias,

Ou a Commissão tem de dar á palavra -loucos - uma elasticidade
que ella não tem, e ahi vem o sophisma , ou tem de substituir essa

.disposição por outra melhor.
E' o serviço que julga prestar ao codigo, e desta sorte fica inhi

bido de apresentar emendas perante a Commissão .
. Sala da Commissão do Codigo Civil, 25 de outubro de 1901.

José Rodrigues da Costa Doria .
Em seguida é rejeitada a emenda do Sr. Rodrigues Doria,

contra os votos dos Srs. Seabra, Luiz Domingues, Hermenegildo de
Moraes e F. 'I'olentino.

E' rejeitada a seguinte emenda do Sr. Miranda Azevedo:
« Ao art. 5°, § 2°-Redija-se: « Os loucos de todo o genero e

aquelles que por fraqueza ou perversão intellectual estiverem inhibidos
de prover os próprios interesses. »

E' approvado o n. 2 do Projecto .

OSr. Presidente-On. 3 é este: «Os surdos-mudos sem
educação que os habilite a fazer conhecida a sua vontade». Ha
uma emenda do Sr. Corrêa e uma sub-emenda do Sr. relator.

o Sr. Bandeira de Mello (para encaminha)' a votação)
- A sub-emenda diz: « que de facto forem inhibidos, etc. »

Não ha necessidade desta expressão « de facto».

o §r.. Azevedo Marques (para encaminha')' a votação)
- Sr. Presidente, a questão parece de pouca importancia, quando
não é.

Dizendo-se, como propõe o Sr. Conselheiro Corrêa, poderá parecer
.que se trata apenas de uma explicação, ou definição do que seja
surdo-mudo, em relação á capacidade civil.

Mas assim não é.
O surdo-mudo que, de facto, puder fazer conhecida a sua von

tade e afizer, não ficará inhibido de capacidade.
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Eis o motivo por que propuz a sub-emenda.
A observação do Sr. conselheiro Bandeira de Mello para que

se supprimam apenas as palavras: « de facto» póde ser attendida
pela Commissão ,

'E' submettida a votos a emenda do Sr. Corrêa:
« No n , 3, em vez de: os surdos-mudos sem educação que os

habilite a [azer conhecida a sua vontade, diga-se: os surdos-mudos
inhibidos de fazer conhecida a sua oontade.c- M. F. Corréa ».

Votam a favor' dessa emenda os 81's. Sá Peixoto, Luiz Do
mingues, Tavares de Lyra, Seabra , Sá Freire, Oliveira Figueiredo,
Azevedo Marques, Alfredo Pinto, Hermenegildo de Moraes, Alencar
Guimarães e Rivadavia Corrêa (11); e votam contra os Srs , Anizio
de Abreu, Frederico Borges, Teixeira de Sá, SylvioRomero, Mon
jardim, Benedicto de Souza e Francisco Tolentino (7).'

E' posta a votos e approvada a sub-emenda do relator, accres
centando á emenda do Sr. Corrêa, as palavras: « que de facto [orem.
inl!ibidos, etc .»

As palavras - de facto - da sub-emenda foram supprimidas.
Sãopostos a votos e rejeitados dous additivos ao § 3', sendo um

do Sr. Coelho Rodrigues, e outro do S1', Andrade Figueira.
Sob o n. 4, da sub-emenda:
Posto a votos o § 4', é approvado ,

<O§r. Presidente - Devo declarar que o Sr. Andrade Fi
gueira apresentou uma emenda mandando que os pródigos' fossem
conside rados relativamente incapazes, e que o Sr. Coelho Rodrigues
apresentou outra collocando-os na classe dosabsolutamente incapazes.

O SR. COELHO RODRIGUES - Não,

O SR. PRESIDENTE - Então 8. Ex. pedindo preferencia para sua
emenda transtornava completamente.

São rejeitadas mais as seguintes emendas additivas ao art. D',
do Sr. Miranda Azevedo, incluindo « os aphasicos » entre os absolu
tamente incapazes de exercer por si os actos da vida civil; e do
Sr. Coelho Rodrigues, incluindo os « cegos de nascença», contra os
votos dos Srs. Oliveira Figueiredo e Monjardim ,

<O §r. Presidente-' Vamos votar o art. 6° e seus para_,
graphos.

São approvados o art. 6' e o n. 1, assim concebidos:
"Art. 6.' São incapazes, relativamente a certos actos, ou ao

modo de exerceI-os:
. 1.' Os maiores de 14 annos, emquanto não completarem 21 »,
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E' annuncíada a votação do n. 2, que é o seguinte:
« 2.' As mulheres casadas, emquanto subsistir a sociedade con

jngal, com as restricções constantes do liv. I da Parte Especial tit. 2,
capo 3".

O SR. PRESIDENTE - Declaro que o relator propõe a suppressão
das restricções do n . 2.

E' approvado com a suppressão, contra o voto do Sr. Frederico
Borges.

Posta a votos a emenda do Sr. Andrade Figueira, sobre o n. 3,
incluindo os fallidos como taes declarados em juizo, é approvada,
contra os votos dos Srs. Sylvio Homero, Sá Freire, Azevedo Marques,
Alfredo Pinto, Hivadavia Correia e Frederico Borges.

Postaa votos a emenda do mesmo senhor sobre o n . 4·, incluindo
os reiiçiosos professos, é rejeitada. .

Posta a votos a emenda do mesmo senhor, sobre o n. 4 do
art. 6', incluindo osprodiqos e havendo empate na votação, o Sr. Pre
sidente declara adiada.

Posto a votos o n. 6 da emenda do. Sr. Andrade Figueira ao
art. 6', incluindo os cégos, é rejeitada, contra os votos dos Srs, Oli
veira Figueiredo, Luiz Domingues, Alencar Guimarães, Seabra e F.
Tolentino.

Posta a votos, é rejeitada, contra os votos dos Srs . Seabra e F.
Tolentíno, a seguinte emenda additiva do Sr. Gabriel Ferreira, ao
art. 6'.

« Inclua-se: « § Os condemnados por sentença, emquanto durarem
os effeitos da condemnação » •

E' posta a votos a seguinte emenda do Sr. Julio Santos:
« Serão também julgados incapazes para todos ou alguns actos,

quando assim julgados por sentença, e emquanto não forem por igual
modo rehabilitados:

1', os fracos de espmto ;
2', os alcoolicos ;
3', os prodigos » •

O n. 1 é rejeitado; o n. 2 é rejeitado, contra o voto do Sr. Sea
bra; e o n. 3 fica prejudicado.

Posto a votos, é approvado o art. 7' do Projecto, que diz:
« AI't. 7.' A incapacidade absoluta 011 relativa 6 sunnrida pelo

. modo estabelecido na parte especial deste Codigo. " t, •

Fica prejudicada a emenda do Sr. Coelho Rodrigues e é rejeitada
a emenda do Sr. Andrade Figueira, ao art. 7', contra O voto do Sr. F.
Tolentíno .

O §r. Presidente - Vai-se votar o art. 8' do Prcjecto ,
c. C. - vol. In 21
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o @ir. Azevedo Marque" - O Sr. Dr. Andrade Figueira
obedeceu ao systema de apresentar substitutivos aos capitulos , mas
era impossível e inconveniente - considerar as Suas emendas como
substitutivos, porque teriam de ser rejeitadas ou acceitas, com pre
juizo do Projecto,

Portanto, resolvi considerar o substitutivo como emendas aos di
versos artigos do Projecto e por ellcs distribuir as materias , E, não
tendo o substitutivo 'declarado expressamente que ficaria mantida a
restituição in integrum, não considerei, porque, si a Commissão qui
zesse, de accôrdo com este substitutivo, manter a restituição in inte
grum, não tinba mais do que recusar o artigo do Projecto que propõe
a sua extincção,

O @ir. JPre,,'dente - Vou encaminhar a votação. O Sr. An
drade Figueira apresentou um substitutivo, no qual não cogitou do
art. 8', eliminou-o. O relator converteu o substitutivo em emendas.
Devia ter, perdôo que o diga, apresentado emenda suppressiva do
art. 8'. .

O SR. AZEVEDO 'MARQUES - V. Ex. está sendo injusto.

O SR. ANDRADE FIGUBIRA - Apresento agora uma emenda sup
pressiva do art. 8' do Projecto,

O SR. AZEVEDO l\lARQUES- Uma vez que o art. 8' do Projecto
diz: na protecção que o Codigo Civil dispensa aos incapazes, não se
comprehende o beneficio de restituição, a Commissao, si o acceitar, ex
cluirá o beneficio; si o recusar, manterá o beneficio in integrum c,
portanto, approvará a idéa , Não tendo o Sr. Figueira apresentado an
teriormente emenda supprcssiva expressa, eu não podia nem devia
formulal-a em nome e sob a responsabilidade de S. Ex. Elle discutiu
nesse sentido, opinando pela recusa do art. 8' do Projecto, mas não
offereceu emenda, que não me era licito fazer.

o f§r~ l"'re.siden:te - Si não houver reclamação, dou como
recusada a emenda suppressiva do art. 8', formulada agora pelo Sr.
Dr, Figueira.

E' rejeitada a emenda suppressiva e approvado o art. 8' do Pro
jecto, contra os votos dos 81'S. Luiz Domingues , Anizio de Abreu, Tei
xeira de Sá, Seabra, Monjardim, Sá Freire e Oliveira Figueiredo.

O SR. PRESIDENTE- Vai-se votar o art. 9', que é o seguinte:
. « Art. 9.' Aos 21 annos completos termina a menoridade; to

davia o menor que tiver completado 18 annos poderá ser declarado
maior.

Si o menor estiver sob o patrio poder, essa declaração será feita
'por quem exercer esse poder, e homologada pelo jniz. .

Si estiver sob tutela, será feita judicialmente, a requerimento do
menor, autorisacJo pelo tutor».
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oSr. Andrade Figneira apresenton o seguinte substitutivo, com
parecer favoravel do relator:

« Aos 2'1 annos completos termina a menoridade e a pessoa fica
habilitada para o exercício de todos os actos da vida civil.-Andrade
Figueira. - F. Tolentino. »

E' approvado o substitutivo do Sr. Andrade Figueira ao art. 9°.
OSR. PRESIDENTE -:- Orelator propõe o seguinte additivo ao art. 9°,

substituido comojá foi:
« Paragrapho único. Tambem cessará a incapacidade:
10, para os menores que tiverem completado 18 annos : por con

cessão do pai ou da mai, si aque!le fôr fa!lecido, e por sentença do juiz,
ouvido o tutor, si O menor estiver sob tutela ;

20, pelo casamento.»
E' approvado o n, 1 do additivo.
Vai-se votar O n. 2, que diz: pelo casamento. »

o §r., Bandeira de~[eno - Diz a emenda: ( Cessará
a incapacidade pelo casamento. »

O casamento pode ser eãectuado aos 14 annos para a mulher, e
ella póde casar-se sob o regimen da separação de bens ou dotal, exclu
indo O marido da administração dos seus bens, de modo que a mulher,
com 14 annos fica desimpedida e póde dispór de seus bens, mesmo os
de raiz. Portanto a mulher que casar com 14 annos fica habilitada para
reger sua pessoa e bens.

Oautor do Projecto, aliás liberal, querendo dar mais capacidade á
mulher, não fazendo restricção, não julgou dever inserir esta dispo
sição.

<) !Sr. Azevedo Marques (para encaminha" a votação)
_ Sr. Presidente, infelizmente não posso concordar com a observação
do illustrado mestre, o Sr. conselheiro Bandeira de Mello.

A idéa do casamento, consignada na minha emenda, foi Lambem
adoptada na emenda do Sr. Andrade Figueira.

E' sabido que a mulher casada, menor, adquire a sua capacidade
civil e até actualmente, pelo noSSO direito, se ella enviuvar, embora com
14 ou 13 annos, etc., enfim, durante a menoridade, terá o patrio-poder
sobre seus filhos (Apoiados.)

Parece, pois, melhor, e de accordo com o direito moderno, dar-lhe
completa capacidade, scm rostricçao alguma, pelo facto do casamento.

E' approvado tambem o n. 2 do additivo, que manda cessar a in-
capacidade pelo casamento, contra o voto cio Sr. Monjardim,

E' rejeitado a seguinte emenda do Sr. Julio Santos, ao art. 90 ;
" Art. 9.' A terceira parte substitua-se pela seguinte:
Si estiver sob tutela, setá feito por sentença a requerimento do

menor, o,ltvidos o tutor e curador. »
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São consideradas prejudicadas as dos Srs, Andrade Figueira, A.
Pinto e Salvador Muniz.

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o art. 10 do
Proj ecto, que é este :

« Art. 10. A existencia da pessoa natural termina com a morte, e
esta se presume no caso de ansencia nos termos dos arts. 572 e 573. "

Ha um substitntivo do Sr. Andrade Figueira, nestes termos:
« A pessoa natural termina com a morte, e esta se presume no

caso de ausencia, nos termos dos artigos da Parte Especial. - Andl'a di,
Fiqueira. »

Respondem sim, approvando O substitutivo, os Srs. Sá Peixoto,
Luiz Domingues, Anizio de Abreu, Frederico Borges, Tavares de Lyra,
Teixeira de Sá, SylvioRomero, Seabra, Monjardim, Sá Freire, Oliveira
Figueiredo, Alfredo Pinto, lIermenegildo de Moraes, Benedicto de
Souza, Alencar Guimarães, F. Tolentino e Rivadavia Corrêa. (17).

Responde não, o Sr. Azevedo Marques (1).
E' approvado o substitutivo por 17 votos contra 1, ficando preju

dicado o art. iOdo Projecto.
O Sr. Presidente - Vai-se votar o art. 11 do Projccto, que

diz:
« Art. 11. Si duas ou mais pessoas fallecerem na mesma occasião ,

sem que se saiba qual dellas morreu primeiro, presume-se que morre
ram simultaneamente. »

Neste artigo o Sr. Andrade Figueira propoz o seguinte substitu
tivo, que teve parecer favoravel do relator:

« Si duas ou mais pessoas fallecerem na mesma occasião, sem que
se possa averiguar qual dellas morreu primeiro, presume-se que mor
reram simultaneamente. - A. Figueira."

E' approvado o substitutivo, ficando prejudicado o art. 11 do
Projecto.

o Sr. Presidente-Vão ser votados os arts. 12 até 17, com
emenda do relator supprimindo as inscripções destes artigos :

« Capo lI. Do registro, etc. »

E' approvada esta emenda, contra os votos dos Srs. Frederico Bor
ges, Teixeira de Sá e F. Tolentino.

E' approvado o seguinte substitutivo do Sr. Andrade Figueira aos
arts.12a 17:

« Serão inscriptos no registro publico não só os nascimentos, casa
mentos e obitos, como lambem a emancipação por outorga do pai ou
da mãi ou por supplemento de idade - A. Fiqueira. - F. Tolentino. "

E' approvada a sub-emenda do relator, substituindo no por em,
'10 substitutivo approvado aos arts. 12 a 17.
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Ficam prejudicadas as emendas dos Srs, Alfredo Pinto e]\1. F. Cor
reia a essesartigos.

O Sr. Poesidente - Vão ser votados os arts. 18 a 20, que
dizem:

" Art. 18. As pessoas juridicas são de direito publico ou de direito
privado. » .

« Art. 19. São pessoas jurídicas de direito publico interno: a) o
aggregado dos Estados Brasileiros, considerado como unidade nacional;
b)cada um dos Estados contidos na Federação Brasileira; c) cada um
dos municipios constitucionalmente organisados noterritorio brasileiro.»

« Art. 20. São pessoas jurídicas de direito privado: as sociedades
civis e as fundações, quando devidamente inscriptas, e as sociedades
commerciaes, observadas as disposições do direito commercial. »

A estes tres artigos apresentou o Sr. Andrade Figueira o seguinte
substitutivo, em um só artigo :

. "As pessoas juridicas são de direito publico, como a União dosEs
tados do Brasil, cada um dos ditos Estados ou dos Municípios, ou de
direito privado, como as sociedades civis ou cornmercíaes, as corpora
çõesou fundações religiosas ou pias, scientificas ou litterarias e asso
ciações de utilidade publica, existentes no Brasil, comtanto que tenham
patrimonio. - A. Figueira. »

O Sr. Bandeira de ]}lello (pela o1'dem) - Peço li
cença ao SI'. conselheiro Andrade Figueira para chamar a attenção da
Commissão sobre esta restricção.

Uma sociedade litteraria pode deixar de ter patrimonio.
O SR. ANDRADe FIGUEIM - Não ha duvida, mas deixa de ser cor

poração, deixa de ser pessoa jurídica.
O SR. BANDEIRA DE MELLO - Os clubs Naval e Militar não teem

patrimonio.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' outra questão.
Si não teem, deixam de ser pessoas jurídicas.
O SR. BANDEIRA DE MELLO - Nestas condições, deixam de ter

certos direitos e de ser attendidas.
Proponho, pois, a eliminação da restricção,
o Sr. Clovis Bevilaqua (pela ordems-« Sr. Presidente,

ia fazer duas observações, uma das quaes acaba de ser feita.
A pessoa jurídica, como se concebe actualmente, não precisa de

patrimonio ; hasta a capacidadepara tol-o. Parece que isto está assente.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Si não tiver, não é pessoa juridica.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas aqui está como condição essencial
O SR. ANDRADE FIGUElllA - A minha medida é mais ampla.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Acho que a posse do patrimonio não

deve ser condição essencial.
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A outra observação é quanto ás corporções ou fundações.
Pela emenda se afigura que sãocousas identicas, quando em dou

trina é sabido que os dous conceitos díffcrem fundamentalmente, tanto
quanto em cousas pertencentes ao mesmo genero póde haver dífforença
fundamental. A corporação é um complexo de bens a que se attribue
uma personalidade jurídica.

Assim, nos codigos de Zurich e Norigan vem estabelecida a dis
tíncção de sociedade e fundação.

A fundação póde ser dirigida, administrada, ou por uma pessoa,
ou por uma associação, e se dá, como reconhece o Codigo do Chile, com
uma sub-espécie, uma pessoa jurldica em que se encontram os dous as
pectos. Estabelecer como synonimo, porém, não me parece razoavel.

O 8r. Andrade Figueira -Isto é emenda do Projecto,
onde não se falla em corporação, e sim em fundação. A minha emenda
é mais completa. V. Ex. não tratou das corporações. Em todo caso,
não é a mesma cousa, e a emenda tende a supprir a deficiencia do Pro
jecto, que não fala em corporação.

O 8r. Presidente- A Commissão acaba de ouvir as expli
cacÕes.

. Vou dividir a votação em duas partes: a 1a em relação ás pessoas
juridicas de direito publico, e a 2a em relação ás pessoas juridicas de
direito privado.

o 8r. Francisco Veiga - Sr. Presidente, absolutamente
sem preparo, de momento ouvindo a leitura do artigo, lembro-me de
uma espécie, que submetto á consideração da illustre Commissão.

Refiro-me ás pessoas juridicas de direito publico necessárias, a
União, os Estados e os Municípios.

Tenho uma duvida.
Na organisação administrativa do meu Estado, a base é o districto

pessoa jurídica de direito publico, que tem patrirnonio, que é um mu
nicipio em ponto pequeno. E' uma sub-divisão do municipio .

Pergunto: fica excuído ?
OSR. DEPUTADO - Não está incluido ?
O SR. FRANCISCO VEIGA - Mas não é municipio, é elemento de mu

nicipio; está para o municipio assim como este está para o Estado.
Em Minas levou-se a Federação até o município.
lia conselho districtal, ha a administração autonoma, legisla, lança e

cobra impostos, emfim, é, como já disse, o município reduzido e, com as
mesmas expressões de que a Constituição falia sobre o municipio, falla
sobre districto. E' autonomo em tudo que é peculiar a seus inteteresses.

O SR. BANDEIRA DE MELLO - E' que a Constituição não conhece
esta entidade.

OSR. FRANCISCO VEIGA - A Constituição deu aos Estados o direito
de se organisarem tendo por base o município.
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o dístricto é um elemento constitutivo do município, mas com au
tonomia no que é peculiar ao' interesses do districto, tanto que tem seu
patrimonio, póde lançar impostos, emfim, é uma pessoa jurídica.

o Sr, Azevedo ~[arques - Vou responder primeira
mente ao Sr. Bandeira de Mello.

Acceito a suppressão, proposta por sua S. Ex., das palavras "com
tanto que tenha patrimonio s, Neste ponto estava de accordo com o
Sr. Bevilaqua; acho que se trata de capacidade para ter patrimonio,
mas não é condição especial a posse de um património.

Quanto a observação do Sr. Bevilaqua sobre as fundações ou corpo
rações, devo dizer que, uma vez que o Projecto refere-se ás sociedades
civis em geral, ipso-(acto abrange todas as fundações e corporações.

Mas, acceitei, a especificacão da emenda do Sr. A. Figueim, porque
é um elemento de clareza que não póde trazer inconveniente.

Mantenho meu pareCl'r.
Quanto á observação do Sr. Veiga, não a posso acceitar, porque o

Codigo Civil tem em vista a Constituição Federal, e esta só reconhece
como entidades a União, os Estados e os Municípios.

Não podemos nem ao menos conhecer do que vai pelos Estados,
sob pena de fazermos a nomenclatura dos districtos dos diversos Es
tados.

o SI', Alf'red," Pinto - Quando se discutiu esta parte 'do
Projecto, eu, como representante de Minas, não fiz protesto, como meu
collega de bancada, porque estou de perfeito accordo com o relator.

Comprehendo a organisação do districto, subordinado ao muníci
pio, tanto que a lei estadoal n. 2, que organísou os districtos no meu
Estado, não lhe deu autonomia absoluta. .

Elles podem decretar só certos e determinados impostos, os de
mais são arrecadados pelos municipios; logo, não são pessoas juridicas
consideradas amplamente, como os municip.os ; não teem autonomia
absoluta, como estes. .

o SI', Sá Peix...to - Parecendo que os artigos do Projecto
se acham melhor redigidos, requer preferencia para elles, prejudicadas
as emendas, salvo as da 3' columna.

o Sr, Presidente declara approvada a preferencia para os
artigos do Projecto, contra os votos dos Srs, Oliveira Figueiredo e Alen
car Guimarães.

São em seguida approvados os arts. 18 a 20 do Projecto, acima
transcriptos ..

São approvadas as seguintes emendas:

« - QUANTO AO lIlETIlODO DO CAPITULO, proponho que:
i') - Depois do art. 19 seja collocado o assumpto do actual ar

tigo 42.



- 376-

2') - A actual secção IV do Registro Civil - passará a ser a Il,
3') - As actuaes secções 11 e III passarão a ser III e IV. - Aze

vedo Marques, relator. »

. « Ao art. 1.9 - Em vez de «aggregados dos Estados Brasileiros,
diga-se: « Federação dos Estados do Brasil. - Azevedo Marques,
relator.

« Ao art. 20 - 1.' Em vez de : « e as sociedades commerciaes»,
diga-se: « bemcomo as sociedades mercantis. » - Azevedo Marques,
relator.

2") - Depois da palavra: « observadas» accrescente-se
« quanto a estas ». - Azevedo Marques, relator. "

« Ao Art. 18. a) - Supprimam-se as palavras « considerado como
unidade nacional» - Azevedo Marques, relator. »

A emenda do Sr. Andrade Figueira ao paragrapho unico fica pre
j udicada ,

O Sr. Presidente - Em vista do voto, quanto ao methodo
do capitulo, vamos á matéria do art. 42, que é matéria importante.

E' approvado o seguinte substitutivo ao art. 42:
« Art. As pessoas jurídicas de direito publico só responderão

pelos damnos causados por seus representantes quando em nome dellas
praticarem actos de direito privado dentro dos limites de suas attri
buições. - A. Fiqueira,»

O Sr. Presidente - Estão prejudicados o art. 42 do Pro
jecto e as demais emendas. Este artigo passa para logo depois do
art. 19, em vista da votação da Commissão , Vai-se votar agora o
art. 21 do Projecto, com as seguintes emendas substitutivas dos
Srs. Alfredo Pinto e Azevedo Marques .»

« Art. 21. - Substitua-se pelo seguinte:
« São reconhecidas as pessoas jurídicas estrangeiras, mas os es

tados estrangeiros não podem adquirir ou possuir, por qualquer titulo,
propriedade immovel no Brasil ou direitos susceptíveis de desapro
priação.

Paragrapho unico. As pessoas jurídicas estrangeiras e. de direito
pri vado, para terem no Brasil estabelecimento, agencia ou succursal
que as represente e serem equiparadas ás nacionaes, devem subor
dinar-se ás leis e aos tribunaes brasileiros. - Azevedo Marques, re
lator. - AI/1'edo Pinto."

o ~];". ThjL }li"', Ooc-a-eãe, - (para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, não levo meu rigor ao ponto de prohibir que os paizos
estrangeiros tenham predios para suas legações.

Não vejo inconveniente em que isto se estabeleça.
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Assim sendo, vou apresentar uma emenda neste sentido.
A emenda é esta:

« No substitutivo ao n. 21: - Exceptuem-se « prédios para le
gação, com autorisação do Governo."

o Sr. Azevedo Marques - (para encaminhar a vo
tação) - Sr. Presidente, não acceito a observação do iIlustrado Sr. con
selheiro Correia, porque acho que, neste assumpto, o melhor não é
transigir. (Apoiados.)

Devemos estabelecer a regra, sem restricções .
Ainda mais: uma vez que dessemos licença ás pessoas [uridicas

estrangeiras de direito publico para terem aqui predios para suas le
gações, precisariamos determinar, por exemplo, o tamanho e as con
(lições desses prédios, porque' surgiriam talvez sophismas: ellas po
deriam adquirir grandes praças, grandes jardins, parques, enormes
terrenos, verdadeiras praças de guerra no Brasil.
. Emfim, me parece que não convem estabelecer a excepção lem-
brada pelo Sr. conselheiro Correia. (Apoiados).

E' approvada a emenda substitutiva do Sr. Alfredo Pinto, acceita
pelo Sr. relator Azevedo Marques, salvo a emenda do Sr. Correia.

Em seguida é rejeitada a emenda do Sr. Correia.
E' approvado o paragrapho unico daquelle substitutivo dos

Srs. Azevedo Marques e Alfredo Pinto.
E' rejeitado o additivo do Sr. Andrade Figueira ao mesmo

art. 21.

O Sr. Presidente - Segue-se a votação do art. 22. A Com
missão conservou o art. 8°, isto é, eliminou o beneficio da restituição.

Nestas condições, considero implicitamente approvado o artigo,
ficando prejudicadas todas as emendas.

E' posto a votos o seguinte art. 23:
« Art. 23. Não poderão constituir-se nem funccionar no Brasil,

sem prévia autorisação, as sociedades, agencias ou estabelecimentos de
seguro ou de montepio, nem as destinadas ao fornecimento de generos
alimentares.

Si tiverem de funccionar na Capital Federal ou em mais de um
Estado, a dita autorização será concedida pelo Governo da União; si,
porém, em um só Estado, pelo Governo respeotivo .»

O Sr. Presidente - Ha um substitutivo do Sr. M. F. Cor
reia, com parecer favoravel do relator.

O Sr. Oliveira Figueire<lo requer preferencia, na vo
tação, para o artigo do Projecto ,

O Sr. Clovis l3evilaqua - (pam encaminhar a vo
tação) - Sr. Presidente, o íllustrado relator, de accordo com o Sr. con-
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selheiro Correia, quer submetter todas estas sociedades á autorisação do
Governo da União; entendo, porém, que os Estados é que toem com
petencia para dar autorização porque são mais immediatamente inter
essados e mesmo porque essas sociedades teem um circulo de acção
limitado aos Estados

Certos serviços, como o de hygiene, estão a cargo dos Estados e
estas sociedades, que se formam para o fornecimento de generos ali
mentares, dizem muito de perto com os negocios da hygione,

Assim, pois, si os Estados teem sua policia de hygiene bem orga
nizada, devem ser os mais competentes para autorizar o íunccíona
menta dessas sociedades.

Si nós tivermos necessidade de submetter ao Governo da: União,
cujos funccionarios não estão em contacto ímmediatamente com essas
sociedades, parece que será a autorização dada sem conhecimento de
causa.

o Sr. Azevedo Marques (pela ordems - Sr. Presidente;
a razão de haver eu acceito a emenda do Sr. conselheiro Correia é não
ter o artigo cogitado, co...o parece, de todas as sociedades civis. Elle é
explicito.

São tres classes de associações: seguros, montepio e generos ali
mentares, a que elIe se refere.

Quanto a essas, me parece que não se pode contestar a couve
níencia de ser exclusivamente da União a competencia.

UM SR. DEPUTADO - Mas ha montepio exclusivo do Estado.

O SR. AZEVEDO MARQUES - Si os ha, esses montepios serão re
strictos aos empregados publicas estaduaes ; não, porém, para o povo
em geral. •

A fundação de montep' os, com caracter geral, me parece de con
veniencia social ficar subordinada á União.

O SR. BANDEIRA DE MELLO - Pediria que ficassem as companhias
de seguro e montepio, póde ser, mas quanto a estabelecimento de ge
neros, deixemos isto aos Estados.

O SR. AZEVEDO MARQUES -- Ha uma confusão de idéas,
Os montepios que os Estados podem fundar são montepios officiaes

dos governos dos Estados. Estes montepios de que trata o projecto são
de associações particulares, com caracter generico .

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Masjá ha montepios de empregados de
estradas de ferro particulares nos Estados.

O SR. AZEVEDO MARQUES - Mas naturalmente o codigo não tem
effe.to retroactivo, e não vae reger sinão os que se fundarem depois
delIe.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Mas que necessidade ha de tolher?
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o Sr. :i}:l. F. Oorreia (pela ordem) - Sr. Presidente,
quando se dis~utiu. a lei aqu.i transcripta , esta questão foi .muito deba
tida, e só se incluíram aqui essas assoe.ações especiallssimas de que
trata o artigo. (Apartes.)

O Poder Legislativo entendeu que esta autorização era por mo
tivos de ordem superior que entendem até com a segurança e a ordem
publica, e que essas associações que especulam com a fome não podiam
estar sujeitas a variantes, a disposições que podem até ser contra
dictorias , (Apartes.)

De sorte que uma companhia propõe-se a fornecer certos generos
no Espírito Santo e no Paraná. Um concede e outro póde negar.
(Apartes. )

A questão da alimentação publica é uma das mais importantes.
(Apartes.) Aqui a hypothese não é esta que SS. EEx. entendem.

Eu quero fornecer, por exemplo, carnes verdes, e me proponho,
do mesmo modo, no Estado do Rio, Pará e no Amazonas; não venho
propor ao Governo que me conceda autorização em tal ou tal Estado.

Si a autorisação é cumulativa, A pede aqui, B pede no Estado,
eis um conflícto.

O Governo Federal concede e o estadoal nega. (Apartes).
Póde-se fazer o monopolio, e quem não sabe que já houve um

nesta cidade?

O SR. AZEVEDO MARQUES - Já é nosso systema, porque a lei das
sociedades anonymas subordina-as ao Governo da União.

O SR. M. F. CORREIA - Aqui restringe-se isto para casos de
ordem publica.

o Sr. Oliveira Figueiredo (pela ordem) - Sr. Presi
dente, pedi a palavra para consultar si acceita a emendado Sr. Correia,
excluindo as caixas economicas, que o Sr. Andrade Figueira compre
hendeu.

Quanto ao mérito da materia, insisto em acreditar que o plano
do Projecto é o melhor; quando é para um só Estado, a competencía
é do governo desse mesmo Estado.

O SR. AZEVEDO MARQUES - Acceito o Projecto com aquella
emenda.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Mas qual é a differença para não
admittir as caixas economicas e admittir os montepios?

OS.... 'í'eixeira de Sá (pela ordem) - Venho lembrar á
Commissão que o actual regulamento das caixas economicas dispõe
que os Estados podem constituil-as, e assim não vejo motivo para ex
cluil-as,
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Posto a votos, é approvado o art. 23 do Projecto, depois de
acceíta a preferencia requerida, ficando prejudicado o substitutivo do
Sr. Correia.

O Sr. Presidente vai pór a votos o art. 24, com substi
tutivo do relator. Si não houver reclamação, dará por approvado o
substitutivo do relator, que é este:

«Ao art. 24. 1.0 Seja collocada a sua matéria como primeiro
artigo da respectiva secção.

2.°) Seja assim redigido: - « As sociedades serão consideradas
como pessoas inteiramente distinctas das pessoas que as compõem.

3.° Supprima-se o resto do artigo. - Azevedo Marques, re
lator."

O Sr. Oliveira Figueiredo - Proponho que fique
uma parte do art. 24: em vez «das pessoas que as compõem", seja
" - as sociedades que a compõem. "

O Sr. Clovis Bevilaqua - Parece indíspensavel dizer:
" as sociedades organizadas comopessoas juridicas. »

Isto aliás é questão de redacção,
Onde ha questão de principio é na suppressão do resto do artigo.
EUe estabelece no principio a. socíedade, como pessoa juridica;

na segunda parte, considera .a sociedade que não póde conseguir a
personalidade juridica e dispõe como deve esta ser tratada, como
simples contraste entre as partes.

Dispõe mais, que, neste caso, si alguem se apresentar, como re
presentante da sociedade e praticar actos, este individuo será o unico
responsavel, e si forem dous ou mais, serão solidariamente respon
saveis.

Parece que estas disposições são indispensaveis e salutares.

O SR. BANDEIRA DE MELLO - Não deve ser supprimida,
São approvadas as 1" e 2" emendas do relator, com as modifi

cações lembradas pelos Srs. O. Figueiredo e C. Bevilaqua.
Passa-se á 3" emenda, que diz: «Supprima-se o resto do

ortiqo. »

o Sr. Frederico Borg'es requer preferencia para o
art. 24 do Codigo, sem a modificação proposta pela referida terceira
emenda.

O Sr. Presidente - Si não houver reclamação, darei por
approvada a preferencia pedida para o art. 24 do Projecto.

Foi concedida.
Rejeitada, portanto, a 3' emenda do relator.
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E' approvada a seguinte emenda do relator ao art. 25 ;
e Ao art. 23. Esta disposição é !feral; convém a todas as pessoas

juridicas e está reproduzida no art. 30, ultima alinea. Uniformisada e
transposta para a secção I melhor seria. Assim seja collocado na
secção I, redigido o artigo do seguinte modo:

« As pessoas jurídicas serão representadas activa e passivamente
nos actos judiciaes e extra-judiciaes pelos seus directores, si os esta
tutos não especificarem outros representantes, podendo estes nomear
procuradores. - Azevedo Marçues, relator."

E' approvado o art. 26 do Projecto.
« Art. 26. A sociedade, como pessoa jurídica, deixa de existir e

procede-se á respectiva liquidação;
1°, quando a maioria dos socios tiver resolvido sua dissolução,

resalvados os direitos da minoria e de terceiros;
2°, quando cahir em estadode insolvencia, judicialmente verifi-

cada;
3°, quando expirar o praso estabelecidopara sua duração;
4°, quando realisado o fim para que fôra organizada;
5°, quando decretada sua dissolução pela autoridade competente;
6°, quando o numero de sociosficar reduzido a menos de sete, si

ella se tiver constituido sob a forma anonyma, e a menos de tres nos
outros casos. »

E' approvado o art. 27, com a seguinte emenda do Sr. Clovis Be
vilaqua;

« Ao art. 27 - Suppslmam-se as palavras; -' « a requerimento
de qualquer socio. » - Clovis Bevilaqua. "

Fica prejudicada a emenda do Sr. Gabriel Ferreira e é rejeitada
a do Sr. Andrade Figueira ao art. 27.

São approvados os arts. 28 e 29 do Projecto.
E' approvado o seguinte substitutivo do relator ao art. 30 :
« Ao art. 30 - Redija-se assim;
« O instituidor de fundações lhes deverá fazer, por escriptura pu

blica, ou por actos de ultima vontade, dotação especial de bens livres,
especificando o fim a que se deverá destinar a fundação, e declarará,
si quizer, o modo de ser ella administrada. - Azevedo Marques.

Supprima-se o 2° período : - A fundação é representada, etc. 
Azevedo Marques. »

São approvadas : a emenda suppressiva do art. 31, proposta pelo
relator e a substitutiva do art. 32, tambem do relator, nos seguintes
termos:

« Substitua-se pelo seguinte;
Ao art. 32. « Quando forem insufflcientespara a constituição da

fundação os bens doadosserão convertidos em titulos da divida publica,
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si outra cousa não determinar o instituidor, até que augmentados pelos
rendimentos accumulados ou por novas dotações, constituam o capital
necessarlo áquelle fim. - Azevedo Marques, relator. »

O ""r. Presi,lente - Yae-se votar o art. 33 do Projecto,
com substitutivo do relator.

O Sr. B,,,ndeira de Meuo-Eu pediria a V. Ex. prefe
rencía na votação para o artigo do Projecto.

O Sr. Azevedo Marques-O art. 33 determina que as
fundações ficarão sob a inspecção do ministerio publico do Estado onde
estiverem situadas e, no art. 34 se dispõeque si fôr denegada a appro
vação, poderá esta ser supprida pelo juiz competente do Estado ou do
Districto Federal.

Heduzi estas duas disposições a uma só e fiz uma modificação, di
zendo que, quando fosse denegada a referida approvação, esta poderia
ser supprida pelo juiz competente com os recursos legues.

O Sr. Ctão-s-te BevUaqua (pela o1'dem)-Sr. Presidente,
o Projecto estabelece a approvação, de que se falia no artigo, por uma
autoridade competente, conforme fór a organização dos Estados.

Isto fica lá para os Estados.
Agora, a inspecção sim, é do ministerio publico.
o Sr. Azevedo Jl;J:arques-A autoridade competente, a

que se refere o art. 34, não é o juiz, porque este artigo diz:
« Se fôr denegada a approvação , poderá esta ser supprida pelo

juiz competente, etc.
Ora, si não é o juiz, ha de ser o Mínísterio Publico, porque não

vejo qual seja outra.'
O Sr. Alf"redo J."'inl>o (pela ordem) requer preferencia para

a votação do artigo do Projecto. .

o Sr. Tavares de Lyra (pela ordem) requer que a vo
tação do art. 34 seja feita por partes, destacando-se esta:

«Se fôr denegada a approvação, poderá esta ser supprida pelo juiz
competente, etc."

E' submettido a votos e approvado o requerimento de preferencía
do Sr. Bandeira de Mello, para a votação do art. 33 do Projecto.

Posto a votos, é approvado o art. 33.
E' postoa votos o art. 34.

o Sr. Presidente-O Sr. Tavares de Lyra pediu que o.
art. 34 fosse votado por partes, indo a primeira até as palavras - da
autoridade competente - e a segunda dahi até o fim do artigo.

E' approvada a primeira parte.
E' igualmente approvada a segunda parte, contra os votos dos

Srs, Monjardim, Sá Peixoto, Tavares de Lyra e Rivadavia Corrêa.
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E' posta a votos e approvada a primeira parte da emenda additiva
do Sr. Andrade Figueira ao art. 34, e assim redigida: .

« Art. Nenhum dos membros ou todos teem a obrigação de pagar
as dividas da corporação ou fundação, salvo quando expressamente
houverem contrahido essa obrigação peculiar, ou por divisão entre si
ou como devedores solidaríos.»

E' posta a votos a segunda parte da mesma emenda, assim con
cebida:

"Art. Em relação a terceiros, as fundações e corporações podem
intentar acções civis ou crimínaes, mas só podem ser demandadas e
soffrer execução em seus bens por acção civil e nunca por acções cri
minaes ou civis para lndemnização do damno causado por seus admi
nistradores, ainda que em proveito della.-A. Figueira."

O Sr Bandeira de Helio (pela ordem) -Sr. Presi
dente, peço licença para discordar desta ultima parte da emenda em
que se diz-ainda que em proveito della.-Fiquemos alli sómente,

Pois um procurador dá um grande proveito a uma sociedade com
prejuizo de outrem e não ha obrigação nenhuma de restituição?

OSR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.
OSR. BANDEIRA OE MELLO - Perdão, o principio é o mesmo.

Tirou um proveito, uma utilidade" está a locupletar-se com o prejuizo
alheio. (Apartes).

Peço que fiquemos aqui: deixemos essas cousas lá para o pro
cesso, para as acçõos.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Trata-se de pessoa que não pode ter
culpa.

O SR. BANDEIRA DE MELLO-Trata-se de pessoa juridica , e por
isto proponho a suppressão daquellas palavras.

O Sr. Clovis Bevilaqua, (pela ordem)- Sr. Presidente,
faço uma reclamação mais radical, acho que se deve supprimir o ar
tigo por inteiro; 1°, porque, pela economia do Projecto, já se firmou
e ficou estabelecido que corporação e fundação são cousas differentes,
embora na pratica possa haver sociedadejurídica com dous aspectos.

Uma vez, porém, destacados do Codigo os dous institutos, a asso
ciação e a fundação, sendo aquella um conjuncto de homens e esta
um complexo de bens, não devemos estar a unir. Depois, trata-se de
acção criminal e civil, e me parece que, embora seja esta doutrina
verdadeira, não devemos decretar, porque a acção criminal não deve
ser resolvida pelo legislador civil. .

Eis porque peço a eliminação total do artigo.

O Sr. Luiz Douaing'ues (pela ordem) acceita O additivo ,
mas quer que fique consoante com o plano do Projecto.
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Fica assentado que, para o Projecto, corporação é sociedade.
A segunda parte do additivo, acima transcripta, é approvada,

contra os votos dos Srs , Sá Peixoto, Frederico Borges, Tavares de
Lyra, Sylvio Homero e Sá Freire.

A sub-emenda do Sr. Bandeira de MelIo supprimindo dessa se
gunda parte as palavras "ainda que em proveito della » ficou com a
votação adiada, só por não ter sido apurada maioria absoluta de
votos pro ou contra.

O Sr. Presidente-Está dada a hora.
Na próxima reunião será terminada a votação, continuando a

discussão do parecer do Sr. Frederico Borges sobre os arts. 97 a 217
da Parte Geral.

Termina a reunião as 6 horas da tarde.

17a REUNIÃO, EM 28 OUTUBRO DE 19M

(Presidencia do S,', Seabra)

Começa a reunião as 3 horas da tarde, estando presentes os
Srs. Seabra, F. Tolentino, Arthur Lemos,Sá Peixoto, Luiz Domingues,
Frederico Borges, Tavares de Lyra, CamilJo de Hollanda, Teixeira
de Sá, Sylvio Homero, Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo,
Azevedo Marques, AlfredoPinto, Hermenegildo de Moraes, Benedicto
de Souza, Alencar Guimarães e Rivadavia Corrêa (19).

Deixam de comparecer os Srs. Araujo Góes e Anisio de
Abreu (2).

Dos convidados pela Commissão compareceram os Srs. Clovis
Bevilaqua, Torres Neto, Alencar Araripe, M. F. Corrêa, Solidonio
Leite, Fabio Leal, Gabriel Ferreira, Salvador Muniz e Carlos Perdigão.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr. re·
lator ,

O Sr. Azevedo Marques (pela ordem)- Sr. Presidente,
eu desejava sujeitar á deliberação de V, Ex. e da Commissão uma
questão, que se prende ao regimento.

Ficou decidido, na reunião anterior, qne para se dar a votação,
é indispensavel que a mataria obtenha a maioria absoluta de votos
dos membros da Commissão, isto é, 11 votos, baseando-se isto no
art, 3' do nosso regimento, que dispõe:

" A votação das materias não poderá ter lagar,' sinão
quando seja possível apurar-se a maioria de votos dos mem
bros da Commissão.•



- 385-

E' a reproducção do art 1°, § 6° da resolução da Camara dos
Deputados, de 17 de novembro de 1900.

Esta resolução, no artigo citado, diz o seguinte:

(, As decisões da Commissão, que funccionará em dias
designados, serão sempre tomadas por maioria absoluta de
votos e os debates devidamente stenographados e publi
cados no Diario do Congresso."

E' o que se dá exactamente na Camara dos Deputados. Para que
uma materia qualquer seja approvada , necessita, não de obter a
maioria absoluta de votos dos membros da Camara, porém de obter a
maioria absoluta de votos dos presentes, desde que estes sejam a
maioria absoluta dos membros totaes da Carnara.

Ora, nesta Commíssao, não vejo razão para que seja de modo
dífferente.

Parecia-me que facilitariarnos muito o serviço, tanto mais que
eUe não é definitivo, adoptando, com critério, o mesmo systerna da
Camara dos Deputados, isto é, exigindo somente a p"esença de maioria
absoluta de membros da Commissão, para que se procedam ás vo
tações; não havendo necessidade dessa mesma maioria, para que se
verifique a approvação de qualquer emenda ou artigo.

Além do mais, é possivel que uma matéria dada járnais obtenha
essa maioria.

Si, por exemplo, a Commissão não conseguir reunir sempre os
21 membros e tive,' sempre 20 presentes, porque um cstr'ja ausente
em um dia. outro no outro c assim snccessivarnente, chegaremos ao
resultado de não podermos obter a approvaçao de uma matéria dada,
desde que não haja mudança de votos.

Eu subordino, pois, a questão " interpretação da Mesa ou da
Commissão, conforme V. Ex. entender.

o Sr. Preside» t.e - O Dr. Azevedo Marques propõe que se.
dê uma interpretação á disposição do art . 3° do nosso regimento,

Diz S. Ex. que o regimento parece exigir, para que qualquer
materia seja considerada como approvada, que obtenha a maioria de
votos dos membros da Cornmissao, quando S. Ex. é de opinião que
basta que esta maioria se apresente na occasião, desde que haja nu
mero para se abrir a sessão, desde que haja 11 membros presentes,

O pensamento do autor do regimento foi exigir a maioria abso
luta de membros da Commissão.

. Desde que compareçam 11 membros e que se apure, sobre qual
quer mater.a, a maioria de seis votos, parece-me que isto não expri
mirá o sen timento da Commissão ,

VOZES - Apoiado,
c. c. - vet. In 25.
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o SR. P~ESIDENTE~7"Esta é a verdade. Depois trata-se de um
meio de forçar os membros da Commissão a comparecerem ás reu
niões.

Isto se verifica, desde que elles se compenetrem de que é neces
saria a maioria absoluta para que se dê a approvação de uma matéria
dada.

Vou submetter á deliberação da Commíssão a proposta do hon
rado SI'. DI'. Azevedo Marques.

O §r. Oliveira RCigueiredo (pela ordem) - SI'. Presi
dente, parece-me que o que deseja o Sr. DI'. Azevedo Marques só
por meio de reforma do regimento é que se poderá conseguir.

O §r. Presidente - Fallei em interpretação, porque o nosso
'l'egimento se refere ao artigo da resolução tomada e votada pela
{:amara; e como essa resolução tomada pola Camara falia em maioria
de votos e não em maioria de membros da Com missão, pode-se inter
pretar o regimento de accórdo com a deliberação tomada pela Camara.

O § z-, §ã Peixoto (pela ordem)-Sr. Presidente, sem du
vida quando V. Ex. redigiu o regimento e a Cornmissão o accetou,
hOuve a intenção de exigir a maioria abso'uta dos membros da Com
missão e não dos presentes.

Penso que a exigencia não é sem motivo, visto que, por esta
f6rma, se evitam as maiorias occasíonaes nas votações. (Apoiados).

Para obviar, porém, os casos incoerciveis, como aquelles de que
trata o illustrado Sr. Dr. Azevedo Marques, teremos então um re
curso: é lançar mão, nesses casos, do adiamento da votação para a
sessão seguinte .

Assim, quando em uma sessão não seja possível apurar a maioria.
absoluta e se reconheça a impossibilidade de apural-a , deliberar-se-á
no dia seguinte com maioria relativa.

Com este additivo, que resolve a objecção, se deve conservar a
disposição regimental, como se acha.

O:I§r. Presidente - Parecendo que a disposição se presta a
dupla interpretação, consultarei os Srs, membros da Commissão .

Darei por approvada a interpretação suggerida pelo Dr. Azevedo
Marques, se não houver quem reclame. (Pausa).

O §r. Ri.vadavia Oos-a-ê a e-e Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o Sr. Rivadavia Corrêa.
O §r. Rivadavia Oco-r-êe, (pela ordem) - Penso, Sr. Pre

sidente, que o artigo do regimento teve em vista attender as mesmas
praxes adoptadas nas commissões permanentes da Camara.

Nós não levamos á consideração e á deliberação da Camara um
parecer que não tenha a assignatura da maioria dos membros da
eommissão competente sobre um dado assumpto. (Apoiados).
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Tratamos de apurar ulIla votação que.rafinàl, se concretísarâ num
parecer, que vamos levar ao seio da Camara.

Por consequencia, este parecer deve ter a maioria dos votos dos
membros da Commíssão e não a maioria dos votos dos presentes.

Penso que esta é que é a interpretação authentica, e, nestas con
dições, não é possivel dar a interpretação que quer o nobre Deputado.

o Sr. Presidente - Vae-se proceder á votação nominal.
Os senhores que acceitarem a proposta do relator para que a appro
vação dos artigos e emendas do Codigo se façam com a maioria de
votos dos membros da commissão, presentes á reunião, e não com a
maioria absoluta dos votos de todos os membros, dirão sim,

Respoudem sim os Srs. Frederico Borges, Camillo de Hollanda,
Sylvio Romero, Azevedo Marques, Hermenegildo de Moraes e Alencar
Guimarães (6); respondem não os SI'S, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz
Domingues, Teixeira de Sá, Seabra, José Monjardirn, Sá Freire, Oliveira
Figueiredo, Alfredo Pinto, Benedicto de Souza, F, Tolentino e Riva
davia Corrêa (12).

E' rejeitada a interpretação proposta pelo SI'- Azevedo Marques.

ORDEM DO DIA

Continuação da votação dos arts. 1° a 96 da Parte Geral e das
emendas apresentadas; e, si houver tempo, continuação da discussão
do parecer do Sr. Frederico Borges sobre os arts. 97 a 217 da mesma
Parte Geral.

<O> Sr. Presidente - Vou começar as votações de hoje pelas
emendas a respeito das quaes não houve decisão na reunião anterior,
por ter faltado maioria absoluta de votos pro ou contra.

Posta a votos a emenda do relator, supprimindo o art. 2° do Pro
jecto, é ella rejeitada por 13 votos contra os cinco dos Srs. Seabra, Aze
vedo Marques, Alencar Guimarães, F. Tolentíno e Rivadavia Corrêa.
E' approvado O art. 2° que diz:

«Art. 2.° Todo ser humano é capaz de direitos e obri
gações na ordem civil. »

E' novamente votada e desta vez approvada a emenda do relator
ao art. 5', supprimindo as palavras de ambos os sexos no n. 1, quando
considera absolutamente incapazes de exercerpor si os actos da vida
civil os menores de 14 annos de ambos os sexos, tendo votado a favor
da suppressão dessas palavras os Srs. Sá Peixoto, Luiz Domingues, Ca
millo de Hollanda, Sylvio Romero, Seabra, Sá Freire, Oliveira Figuei
redo, Azevedo Marques, Alencar Guimarães, F. Tolentino e Rivadavia
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Corrêa (U); e contra os Srs, Arthur Lemos, Frederico Borges, Tei
xeira de Sá, José Monjardim, Alfredo Pinto, Ilermenegildo de Moraese
Benedicto de Souza (7).

Submeuida á nova votação, é tambem acceita a emenda doSr. An
drade Figueira ao art. 6°, incluindo osprodigos entre os relativamente
incapazes, POI' treze votos contra os cinco dos Srs, Sá Peixoto, Sá
Freire, Azevedo Marques, Alfredo Pinto e Rivadavia Corrêa.

O !§ir. Presidente annuncia a votação da ultima das emen
das adiadas da sessão anterior - a do SI'. Bandeira de Mello, snppri
mindo as palavras ainda queem proveito della do seguinte additivo ao
art. 34 do projecto:

«Art. Nenhum dos membros ou todos teem a obriga
ção de pagar as dividas da corporação ou fundação, salvo
quando expressamente houverem contrahido essa obrigação
peculiar, ou por divisão entre si ou corno devedores solida-
rios. '

Em relação a terceiros, as fundações e corporações po
dem intentar acçõos civis ou criminaes, mas só podem ser de
mandadas e sollrer execução em seus bens por acçào civil e
nunca por acções criminaes ou civis para indemnizaçao do
damno causado por seus adm.nistradores, ainda que em pro
veito della. - A. Fiçueira,»

O Sr. Olovis BeviJaqua - Parece-me queos dous ar
tigos additivos complotam-se e estão intimamente ligados ao systema
adoptado pelo autor do subst.tutivo, o SI' conselheiro Andrade Fi
gueira. Partia elle de um pontode vista diverso do adoptado pelo 1'1'0
[ccto. Sl'gundo S. Ex. não ha diflerença entre fundação e corporação e,
segundo o l'rojecto, essa differença existe. O Projecto seguiu o methodo
que poderemos talvez chamar germaníco, o qual se acha no Codigo
Civil Allcmão, no Codigo de Zurich, no cantão de Grizões, no actual
projecto suisso e em diversos outros que teom se pautado pelo systema
allemão .

Segundo esse mrthodo, as pessoas jurídicas são de duas ordens:
pessoas de direito publico e pessoas de direito privado. As primeiras se
subdividem, assim como as segundas.

Nas de direito privado contemplamos em primeiro logar as socie
dades, isto é, qualquer aggremiação de pessoas naturaes, e as funda
ções.

Entre essas agglomerações de pessoas naturaes, ha umas que são
reguladas pelo direito civil e outras pelo direito commercial ,

As fundações silo sempre reguladas pelodireito civil, embora algu
mas tenham o caracter geral, o caracter publico, aquilJo que outr'ora
chamavamos estabelecimentos pios publicos.
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Sendo assim, comprehende V. Ex. que esta emenda vem alterar o
systema seguido, máxime depois de terem sido approvados pela com
missão os arts. 1.8 e 1.9, em que se estabelecem diversas classes de pes
soas juridicas.

Esses dous artigos additivos eram destinados a um capitulo em que
se não fazia distíncção de pessoas juridicas, corporações ou fundações.
Mas pelo Projecto, havendo distmcção, parece-me que não póde a
emenda ser adoptada. .

Eu, pois pediria a V. Ex. que consultasse á cornmissão para, re
considerando bem este assumpto , que é de grande importancia, de
novo deliberar-se a respeito.

O SR. ALFREDO PINTO - Seria uma redundancia com o art. 24,
quejá foi approvado A responsabilidade é da sociedade, não é dossocios.

O Sr. Azevedo lo/..llarques - Eu acceitei este additivo
simplesmente porque me parecia que o codigo, legislando sobre corpo
rações e fundações, esta emenda do Sr. Andrade Figueira não viria que
brar o systema do codigo que eu respeito muito e sou o primeiro a
recommendar. Queria que esta matéria ficasse no codigo, visto que
nada havia a respeito até então.

Foi essa consideração que me levou a acceitar ; entretanto, em
vista das allegações do autor do Projecto, que tem mais competencia
do que eu e melhor conhece o systema que ad-ptou e si na Parte Es
peci~l poderia ficar prejudicada, realmente e.u accrescentarei que a ser
acceita a emenda do Sr. conselheiro Bandeira de Mello, que manda
suppr.mir as palavras - ainda que em proveito de/Ia - prefiro que
sejam eliminados ou dous artigos.

O 'll... Presi deu te _ Vou attender ao desejo do autor do
Projccto, submettendo de novo a votos as duas partes do additivo do
Sr. AndraDe Figueira ao art. 34 - additivo que a Comrnissão appro
vou na reunião anterior.

E' rejeitado o additivo, ficando prejudicada a emenda do Sr. Ban
deira de Mello, suppressiva de palavras desse mesmo additivo.

o 'll....Presidente - Terminada a votação das materias
adiadas, vou pôr a votos os artigos e emendas, do art. 35 em diante.

São approvados os arts. 35, 36, 37 e 38 do Projecto, sobre os
quaes não ha emendas.

E' approvado o seguinte substitutivo do relator, ao art. 39:

« Ao art. 39. Substitua-se pelo seguinte:

Começa a existencia legal das pessoas jurídicas com a
inscripção, no registro publico regu lado por lei especial, dos
seus contractos ou actos constitutivos, estatutos ou compro-
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misses e da autorização ou approvaçâo do Governo, quando
estas forem necessarias. Serão, outrosim, averbadas no refe
rido registro as alterações que sofírerem os ditos actos. 
Azevedo Marques, relator .»

E' approvada uma emenda do Sr. Alfredo Pinto, acceita pelo re
lator, substituindo, no art. 40, as palavras: - « Não só o acto consti
tutivo, mas tambem o registro, deverão conter as seguintes declara
ções» - pelas seguintes: - « O registro conterá as seguintes de
clarações." O resto do art. 4' é approvado e diz:

« 1', a denominação, fins e séde da associação ou funda
ção;

2', o modo pelo qual é administrada e representada,
activa e passivamente, em juizo, em geral nas suas relações
com terceiros;

3', si os estatutos, contracto ou compromisso são refor
maveís no tocante á administração, e de que modo;

4', si os membros respondem subsidiariamente pela s
obrigações da associação;

5', os casos de extincção e o destino do respectivo par-i
monío . .

E' approvada a emenda do Sr. Alfredo Pinto, supprimindo o
art. 41, que dizia':

« Art. 41. Antes da inscripção, os estatutos, contractos
ou compromissos serão publicados integralmente, ou por ex
tracto que contenha as declarações a que se refere o artigo
antecedente, na folha offlcíal da capital onde a sociedade ou
fundação tiver sua séde ,

Paragrapho unico . Todas as alterações que soffrer o
acto constitutivo deverão ser publicadas e inscriptas do
mesmo modo, sob pena de não poderem ser oppostas a ter
ceiros u •

o §r. Presidente - O Sr. Ilr, Coelho Rodrigues propõe
que depois do art. 41 e antes do art. 42, que passou a ser o art. 20,
segundodeterminou a Commissão, se colloque a distincção entre nacio
naes e estrangeiros, e apresentou emenda neste sentido na sessão pas
sada.

o §].". Azevedo :&-'Jíarques - Sr. Presidente, como I'ô

lator tenho muito pezar em declarar que voto contra a emenda,
isso que olla vem quebrar um pouco o systema do codigo. E'
materia de direito publico ou de uma lei especial e não estaria
Codigo Civil. Por isso voto contra.
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<> Sr. Presidente - A emenda do Sr. Coelho Rodrigues é
esta:

« Emendas ao livro l' da Parte Geral

Accrescente-se ao titulo l' antes do actual titulo 2', que será e
3', com outra numeração, o seguinte:

TITULO 11

DOS BRASILEIROS E ESTRANGEIROS

CAPITULO

Art. São cidadãosbrasileiros:

§ 1.' As pessoas nascidas no Brasil, ainda que sejam filhos de
pai estrangeiro, sempre que este não resida no paiz por serviço da sua
nação.

§ 2.' Os filhos de pai brasileiro e os illegitimos de mãi brasileira,
si estabelecerem domicilio no Brasil.

§ 3.' Os filhos de pai brasileiro, que estiver em outro paiz a ser
viço do Brasil, ainda que não venham domiciliar-se neste.

§ 4.' Os estrangeiros que, residindo no Brasil aos 15 de novem
bro de 1889, não declararam, até 24 de agosto de 1891, o animo de
conservar sua nacionalidade anterior.

§ 5.' Os estrangeiros qu~ possuírem bens immoveis no Brasil e
forem casados com brasileira, ou tiverem filhos brasileiros, comtanto
que nelle residam e não tenham manifestado a intenção de conservar
sua nacionalidade.

§ 6.' Os naturalizados na conformidade dos arts ...
Are. E' facultado aos pais das pessoas mencionadas no § ,lo

do artigo antecedente declarar, no termo do respectivo nascimento,
que optam pela sua nacionalidade para seus filhos; mas essa decla
ração não prejudica o direito destes optarem pela brasileira, desde que
se emaneipem.

Are. Para habilitarem-se a exercer os direitos que a Consti-
tuição lhes garante devem os cidadãos comprehendidos nos §§ 2' a 5'
do seu art. 69 justificar: os do § 2', a sua filiação e o seu domicilio;
os do § 3', a sua filiação e o cargo que seu pai exercia ao tempo do
seu nascimento; os do § 4', a sua residencia no Brasil em 15 de no
vembro de -1889 e a sua renuncia á OPÇãO que lhe competiu até 24 de
agosto de 1891 ; e os do § 5', a sua residencia e a existencia no Brasil
de algum bem immovel, que lhe pertença; assim como a nacionali
dade brasileira de sua mulher ou de algum filho legitimo.
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Art. Póde naturalizar-se cidadão brasileiro o estrangeiro que
justificar com documentos fidedignos ou por duas testemunhas conhe
cidas e domiciliadas no Brasil, que assignem um termo judicial de
abonação:

:§ 1. o Que é maior ou havido como tal pela lei do seu pais.
§ 2. 0 Que é apto para grangear salário pelo seu trabalho.
§ 3. o Que sahi u do seu paiz livre de culpa e pella, por crime

commum ou militar.
§ 4, o Que reside ha dous annos, pelo menos, em territorio ou

navio brasileiro.
Art. A justificação será processada gratuitamente perante o

respectivo juiz federal da primeira instancia, o qual, depois de julgai-a
procedente, si o for, fará expedir a carta de naturalização, que medi
ante recibo, será entregue ao justificante pelo escrivão, depois de re
gistrada de officio.

Art. O Presidente da Bepublica poderá, a requerimento do
justificante, dispensar até 18 mezes de residencia exigida pelo § 4°,
do art , 48, ao estrangeiro que tenha prestado ou esteja prestando
algum serviço relevante á União ou a algum dos Estados.

Art. Os colonos estabelecidos no paiz e vindos do estrangeiro
por conta da União ou de algum dos Estados, ou de particulares, sub
vencionados por aquella ou por algum destes, seis mezes depois de
fixados no seu domicilio, poderão fazer-se inscrever como brasileiros
naturalizados, assignando o respectivo termo com duas testemunhas de
abonação, que affirrnem de sciencia própria ter o naturalizando os re-
quisitos dos §§ 1',20 e 30 do art. 48. .

Art. A estrangeira que se casar com cidadão brasileiro po-
derá fazer-se inscrever no registro dos naturalizados do seu domicilio
em território nacional, mediante a apresentação da certidão do seu
casamento ao respectivo official. Si, porém, O marido for brasileiro na
turalizado depois de casado, a mulher, que também quizer naturali
zar-se, deverá exhibir, além da certidão do seu casamento, a da na
turalização do marido.

Art. O registro das naturalizações será annexo ao do estado
civil e serão gratuitos os respecti vos termos, assim como a primeira
certidão, que for dada a cada um dos naturalizados e a que se refere
o art. 51.

Art. Aquelle que perder os direitos de cidadão brasileiro, em
qualquer dos casos do capitulo seguinte, poderá readquiril-os, natura
lizando-sé por qualquer dos modos permittidos ao estrangeiro, mas
esta rehabilítação só será facultada ao brasileiro nato, e até duas
vezes.
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CAPITULO li

DE COMO SE PERDE li QUALIDADE DE CIDADÃO BRASJLF.IR.O

Art. Perdem os direitos de cidadão brasileiro.
§ 1. o O brasileiro que se naturalizar em paiz estrangeiro.
§ 2. o O qlle, sem licença do Poder Executivo Federal, acceitar

smprego, pensão, condecoração ou titulo nobiliarchico de governo es
trangeiro.

§ 3. o O que allegar motivo de crença religiosa, com o fim de
isentar-se de qualquer onus, que as leis da Republica imponham aos
cidadãos.

Art. A naturalização em pàiz estrangeiro, de brasileiro ca-
sado com brasileira, não importa para esta perda de sua nacionali
dade .emquanto ella tambem não se naturalizar.

Art. A naturalização, em paiz estrangeiro, de brasileiro,
ainda que casado com estrangi ira, tambem não importa a perda dos
direitos de cidadão brasileiro para os filhos menores, anteriormente
havidos, aos quaes fica, todavia, salvo optar depois de emancipados
pela nova nacionalidade do pai.

S. R. - Rio, 25 de outubro de 1901. -A. Coelho Rodrigues .•
E' rejeitada a emenda additiva do Sr. Coelho Rodrigues.
O> Sr. Presidente _ Oart. 4,2 foi votado na reunião anterior

para figurar a materia que nelle se contém logo depois do art. 19.
E' approvado, salvas as emendas, o art. 43, que diz:

"Art. 43. O domicilio civil da pessoa natura! é o
lagar onde estabelece de modo definitivo sua resídencia .»

São approvadas as seguintes emendas do relator:
"I. o Supprimam-se do Titulo 2" as divisões: - Capi

tulo I e Capitulo Il ; Disposições geraes e Disposições espe
czaes.

Art. 4,3. Depois da palavra- onde -accrescente-se:
- ella .

E depois de: - definitivo - accrescente-se: - a. 
Azevedo Marques, relator. "

E' approvado por doze votos contra os dos Srs. Sylvio Romero,
Frederico Borges, Camillo de Hollanda, Teixeira de Sá, Monjardim e
Benedicto de Souza, o seguinte substitutivo do relator ao art. 44,:

"Art. 4,4. Redija-se: - Si, porém, a pessõa natura!
tiver diversas resídencias, onde viva alternadamente, ou
tiver differentes centros de occupações habítuaes, qualquer
daquellas ou destes será considerado como seu domicilio ........
Azevedo Marques, relator."
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E' annunciada a votação do substitutivo do relator que reune em
um só os arts. 45 e 46.

o §r. Presidente - O Sr. relator propõe que os arts. 45
e 46 sejam redigidos em um só, do seguinte modo: "Será 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
negocíos, o logar onde fõr ella encontrada."

Esta emenda é o desenvolvimento dos arts. 45 e 46.
Si não houver quem faça reclamações, considerarei approvada a

emenda.
VOZES - Eu reclamo.
O SR. AZEVEDO MARQUES - Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Azevedo Marques.

o §r. Azevedo Ma~'ques (para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, uma vez que ha divergencia na votação, devo
cumprir o dever de dar explicações á Commissão ,

O pensamento do art. 46 hem o comprehendo e o comprehendem
todos os que tiverem estudos de direito.

O illustrado autor do Projecto não poderia querer outra cousa
sínão que o viajante, aquelle que emprega a sua vida em viagens,
fosse citado no logar onde fosse encontrado; de outro modo seria im
possivel.

Mas a redacção não exprimiu rigorosamente isso, porque disse:

e, .. applica-se ao viajante, quanto ás obrigações que
contrahir em viagens. »

Poderia parecer ao imperito que todas as obrigações contrahidas
accidentalmente por quem viaja, estavam subordinadas á esta regra.

. A minha emenda teve por fim esclarecer o pensamento do proprio
autor do Projecto, dizendo: "... ou da que empregue a sua vida
em viagens sem ter um ponto central de negocios. "

Refere-se, portanto, a disposição ao que faz profissão de viajante
e não a qualquer viajante.

Parece-me que a questão é importante.
O SR. PRESIDENTE - A Commissão ouviu o relator e resolverá

como entender.
O §r.Clovis Bevilaqua - Peço a palavra.
O §,.. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a

votação, o SI'. Clovis Bevilaqua.
o §r. Clovis Bevilaqua - Sr. Presidente, o intuito dos

dous arts. 45 e 46 é o seguinte: Dada a hypothese de um individuo
não ter um domicilio, de accordo com a noção que nós temos do que



- 395-

seja domicilio em direito, supprissemos esta deflciencía, ou pela resi
dencia, quando esta existe, ou por um outro elemento, quando nem
residencia existe.

Assim ha individuos, como os vagahundos (trato de vagahundos,
no sentido juridico da palavra, isto é, daquelles que não teem domi
cilio certo), que não teem residencia conhecida e estes deverão ser ci
tados onde forem encontrados.

Ha individuos que viajam e não é preciso que sejam viajantes
profissionaes ...

O SR. AZEVEDO MARQUES - Os que empregam a vida em via
gens, é o que diz a emenda.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Eu posso, viajando, contrahir obri
gações, no interior de Minas, por exemplo, e quero que lá eu possa
responder pela minha obrigação contrahida, porque o meu credor
póde ignorar qual seja o meu domicilio.

O SR. AZEVEDO MARQUES - Acho isto inconveniente, contrario
ao principio geral da residencia .

Adaptei o critério de Teixeira de Freitas.

O Sn. CLOVIS BEVILAQlJA - Supponhamos que o viajante con
traia a sua obrigação no interior de Minas Geraes e tenha seu domi
cilio no rio Acre. Pois o credor ha de ser obrigado a ir accional-o lá?

O SR. AZEVEDO MARQUES - Elle que tome as precauções neces
sarias; que exija do devedor a renuncia do domicilio para esse fim.

O Sa. CLOVIS BEVILAQUA - Não ha duvida que elle poderá lançar
mão de outros expedientes para se garantir; mas o direito deve acau
telar esses interesses, na hypothese de não se ter dado a renuncia do
domicilio.

E' o caso a que se destina providenciar o art. 46, quer a pessoa
empregue a sua vida em viagens, faça disso profissão, quer não.

O SR. AZEVEDO MARQUES - Agora, mais do que nunca, man
tenho a minha opinião.

Si é este o pensamento do Projecto, acho-o perigoso.

o §r. 1P~·<,,;ideJl:l.te- A Commissão ouviu as observações
dos Srs. relator e autor do Projecto.

Vae-se, portanto, proceder á votação da emenda do Sr. relator,
aos arts. 45 e 46 que foram redigidos em um só.

Os Srs, que approvarem a emenda, dirão - sim, e os que a recusa
rem dirão - não.

Votam contra OS Srs. Frederico Borges, Camillo de Hollanda, Tei
xeira de Sá, Sylvio Romero, Monjardim, Benedicto de Souza e Fran
cisco Tolentino (8). A favor votam os dez restantes membros da Com
missão presentes á reunião.
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o Sr. Presidente - Não houve maioria absoluta, visto que
votaram a favor da emenda dez Srs. membros da Commissão e contra,
oito. Fica a votação adiada.

E' approvado, salvas as emendas, o art. 47 do Projecto, que é o
seguinte:

"Art. 47. A mudança do domicilio de uma pessoa ope
ra-se pela transferencia de sua residencia, acompanhada da
intenção de fixar-se em outro logar.

Paragrapho unico , A prova da intenção deve ser feita
pelas declarações da pessoa mudada ás municipalidades dos
logares de onde sahe e para onde vai; e, na falta dessas de
clarações. pode presumir-se a intenção pelo facto da mudança
e pelas circumstancias que o acompanharem».

São approvadas as seguintes emendas do relator:

"Art. 47. 1') Substituam-se as palavras: "ACOMPA.
NlIAnA DA lNTENÇÃO» - pelas seguintes:

- com intenção manifesta.
2') No paragrapho unico, em vez de: "deve ser feita

pelas» diga-se: - resultará das.
Em vez de: da pessoa mudada, diga-se: - feitas pela

pessoa.
3') Em vez de: pôde presumir-se a intenção pelos,

diga-se: resultará do.
4') Em vez de: e pelas, diga-se: e das. - Azevedo

Marques, relaior.»

E' approvado o art . 48, com a seguinte emenda:

"o primeiro periodo do artigo seja substituido pelo se
guinte:

Art , ° domicilio das pessoas jurídicas é, quanto á
União, na Capital Federal; quanto aos Estados, nas respectivas
captaes, quanto ao Municlp.o no logar onde funcciona a
Camara Municipal; e quanto ás demais pessoas jurídicas, na
séde onde estiverem estabelecidas ou funccionarern as res
pectivas direcções ou administrações, salvo domicilio especial
que elegerem por seus estatutos ou actos de constituição.
A. Fiqueira.»

São approvados o art , 49 e seu paragrapho, com o seguinte addí
tivo ao paragrapho (prejudicada a emenda do Sr. Julio Santos):

« Ou quando, estando separada de facto, tiyer de:acció.
nar o marido ou ser por este accionada.- GabrzeI'Lu'f F'IJ7'p
reira » .
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o Sr. Presidente - Yae-se votar o art. 50, que diz:

« Art. 50. Os funccionarios publicos consideram-se do
miciliados no logar onde exercem suas funcções, não sendo
estas temporarias, period.cas ou de simples commissão .

Paragrapho unico. Sendo as funcções de qualquer das
categorias excoptuadas, conservam os funccionarios o domi
cil.o que tinham antes de exercei-as, até man festarern a in
tenção de mudaI-o, na conformidade do paragrapho unico do
art. 47. »

E' approvado o art. 50 (menos o paragrapho) e rejeitada por 11
votos contra os sete dos Srs, Arthur Lemos, Luiz Domingues, Sylvio
Homero, Seabra, Azevedo Marques, Bened.cto de Souza e Alencar Gui
marães, a emenda do relator que mandava substtuir no mesmo art. 50
as palavras - « não sendo estas" pelas - « salvo si estas forem".

O §Ir. Azevedo Marques (pela ordem) pede que fique
cons'gnado que a emenda foi rejeitada, porque a Commissão entendeu
que a expressão" não sendo estas" é a mesma cousa que ,< sal vo si es
tas forem s .

E' approvada a emenda do relator que suppr.me o paragrapho
unico do art , 50, ac.ma transcripto, por estar a matéria incluída no se
guinte addítivo ao art. 50:

« Accrescente-se: - No caso destas ultmas os respecti
vos funccionarios conservam o dom.c.I.o hah. tual anterior .»

o §Ir. Oliveira Figo ue í r-ecro (pela ordem) diz que não é
necessaria a emenda, por isso que prevalece o pr.ncip.o geral.

O t§r. Azevedo Marque.. (pela ordem) diz que o Pro
jecto estabelece que o dornic.lio do funccionario publ.co é aquelle em
que elle exerce as suas funcções, não sendo estas temporarias ou de sim
ples commissão.

O accrescimo proposto é indispensavel, isto é, no caso de commis
são ou emprego temporar.o, os Iunccionarios publ.cos conservam o do
micilio habitual anterior.

E' approvada a emenda additiva em questão.
São approvados os art. 51, 52 e 53 do Projecto, aos quaes não ha..

viam sido offerec.das emendas.
E' approvada a emenda suppressiva do art. 54, proposta pelo re

lator.
E' approvado o art. 55 do Projecto, que não foi emendado.
E' approvado o seguinte substitutivo do relator ao art. 50 do Pro

jecto:
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• Art. 56. Redija-se assim:
Nos contractos escriptos poderão as proprias partes ex

pressamente designar domicilio especial no qual sejam exer
citados e cumpridos por ellas, direitos e obrigações especifica
dos. ))

E' rejeitado, por 11 votos, contra os sete dos Srs. Sá Peixoto, Seabra,
Azevedo Marques, Alfredo Pinto, Alencar Guimarães, F. Tolentino e
Rivadavia Corrêa, o seguinte additivo do relator ao art. 56:

u As pessoas naturaes emprcçadas em serviços domes
ticas, industrial ou açricola terão por domicilioo mesmo da
quelles a quem habitualmente servirem, M' com quem se
acharem, uma vez que residam na mesma habitação.
Azevedo Marques, relator. »

O §r. Presidente _ Vae-se votar o art. 57. O Sr. Julio
Santos propõe que no livro 11, em vez de - das causas - se diga 
" Dos bens". Si não ha quem proteste, dou por approvada a emenda.
(Pausa.) Está approvada contra o voto do Sr. relator.

E' approvada a seguinte emenda do Sr. Clovis Bevilaqua ao art. 57:

« Art. 57, n. 1 - Diga-se: - O solo no qual se com
prehendem: a superfície com as arvores e fructos pendentes;
o espaço aéreo e o subsolo. -Clovis Beoilaqua: »

o §r. Presidente - Vae-se votar a emenda do relator,
substitutiva do n . 2 do art. 57" assim redigida: .

«Tudo quanto for pelo homem incorporado permanente
mente ao solo, de modo a não poder ser delle retirado sem
destruição, Iractura ou. modificação, taes como: a semente
lançada na terra, os prédios e construcções, - AzevedoMar
ques. »

o Sr. S<>lidonio Leite - Vejo emenda em que se sub
stitue a palavra - edificio - pela palavra -predio.

A palavra - prédio - exprime, na linguagem usual do direito, o
solo conjunctamente com o edificio e algumas vezes o terreno, o solo
simplesmente com abstracção dos beneficios e bemfeitorias, Pelo menos
é o que diz Laffayette.

E a ser assim me parece que se não deve dizer: «•.. o predio in
corporado ao solo. »

Pois, si o predio cornprehende o solo e os edificios, ou algumas ve
zes o solo somente, abstracçâo feita do edifício, parece que se não deve
dizer" o predio incorporado ao solo» e sim « o edificio » .
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o Sr. Presidente - A Commissão acaba de ouvir que o
Sr. DI'. Solidonio Leite propõe a seguinte emenda:

« Em vez de pretlios, diga-se edificios na emenda do relator. ))
Se não houver quem faça reclamações vou considerar approvada

a emenda com esta modificação. (Pausa.)
Está approvada a emenda.
E' approvada ainda outra emenda do relator ao n. 3 do art. 57,

assim redigida como substitutivo:

« Tudo quanto no immovel o proprietario mantiver pro
positalmente destinado á exploração industrial, emhelleza
mento ou commodidade. - Azevedo Maroues,»

O Sr. Presidente - Vae-se votar agora o seguinte addi
tivo do Sr. Julio Santos, acceito pelo relator ao mesmo art. 57:

« Ao n. 3 do art. 57 accrescente-se : Inclusive 'luaes
quer construcções fiuauantes presas á terra; ou destinadas
atal fim. - Julio Santos.»

O Sr. AHredo Pinto - Sr. Presidente, penso que esta
medida está comprehendída na disposição do n. 2; não ha necessidade
de estabelecermos esta distincção, de fallarmos em construcções fluctu
antes presas á terra:

Demais. Sr. Presidente, não comprehendo o que se quer dizer por
esta disposição.

O Sr. Azevedo Marques - Sr. Presidente, o n. 2 deste
artigo do Projecto diz claramente: « Tudo quanto está permanentemente
incorporado ao solo... ))

« Permanentemente incorporado ao solo», eis o que diz o Pro
jecto .

A emenda, entretanto, trata de construcções fluctuantes, que não
estão permanentemente incorporadas ao solo.

EUa estabelece que, emquanto estas construcções estiverem pre
sas á ferra, ou destinadas a tal fim, são consideradas ímmoveis.

O SR. ALFREDO PINTO - Eu desejaria muito que V. Ex. me apre
sentasse um exemplo.

O SR. AZEVEDO MARQUES - Aqui mesmo, na bahia do Rio de Ja
neiro, se não me engano, na Estação das Barcas Ferry, ha verdadeiras
pontes, que 80 chamam bolas e que estão presas á terra, mas que po
dem ser retiradas, podem ser arrastadas por força estranha. Emquanto
alli esti verem devem ser consideradas immoveís.

O SR. ALFREDO PINTO - Dá outro aparte.

O SR. AZEVEDO MARQUES - São immoveis por destino.
Achei razoável a emenda do Sr. Julio Santos.
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o Sr. Presidente _ Vou submetter a votos o accrescimo
proposto pelo Sr. relator, que já li á Commíssão e que diz «inclusive:
quaesquer construcções fluctuantes ou destinadas a tal fim u ,

Votam pela emenda apenas os quatro membros da Commissão Ar
thur Lemos, Oliveira Figueiredo, Azevedo Marqnes e Rivadavia Cor
rêa. E' rejeitado o additivo por 14 votos contra 4.

(> Sr. Presidente - Vae-se votar o art. 59, que diz:

" Os bens moveis, immobilisados como accessorios, po
dem, em qualquer tempo, ser mob.lisados pelo proprietario e
distrahidos de seu destino, salvo direito de terceiros .»

O relator propõe a seguinte emenda:

Em vez de: -immobilisados como accessorios, diga-se
-de que trata o n. 3 do art. 57.-Azevedo Marques, relator.

E' approvado o art. 59 com a emenda do relator.
E' approvado o art. 60, sem emendas e o art. 61 com a seguinte

emenda do relator.

« Em vez de: - que podem ser transportados de um
lagar para outro por torça propria ou estranha - diga-se·
susceptioei« de movimento proprio ou de transportaçâo por'
torça alheia.- Azevedo Marques, relator. »

Fica prejudicada a emenda do Sr. Julio Santos ao mesmo art. 61.
São approvados os arts. 62, 63, M, 65, 66, 67,68,69,70 e 71 do

Projecto, aos quaes não foram offerecidas emendas.
E' approvado o art. 72, que diz:

" Cousa principal é a que tem existencia propria, ab
stracta ou concreta, mas distincta de outra; accessor.a é aquella
cuja existencia suppõe a da principal» - com a seguinte
emenda do Sr. Julio Santos: « subst.tua-se a palavra - dis-
tincta pela palavra -independente. » .

São approvados os arts. 73,74,75 e 76 do Projecto, aos quaes não
foram apresentadas emendas.

o Sr. Presidente _ Vou pór a votos o art. 77, que é o se
guinte :

u As bemfeitorias podem ser voluptuárias, uteís ou ne
cessarias.

§ L' São voluotuarias as que não augmentam O valor da.
cousa, aindâ que tornem mais agradavel o seu uso.

§ 2.' São uteis as que augmentam o valor da cousa.
§ 3.' São necessarras as que teem paI' fim conservar a

cousa ou evitar a sua deterioração. »
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Teem parecer favorável as seguintes emendas:
Art. 77, diga-se:

§ 1.° São voluptuarias as de mero deleiteou recreio,
que não augmentam o uso habitual da causa, ainda que a
tornem mais aqradaoel e sejam de elevado valor.

§ 2.° São ute.s as que augmentam ou facilitam o uso da
cousa. - Julio Santos.

E' approvado o art. 77 com as emendas do Sr. Julio Santos.
E' approvado o art. 7B, ao qual não foram oflerecidas emendas.
E' approvada a seguinte emenda substitutiva ao art. 79, substi

tuida a palavra" ou por - e aos" :

« São publ.cos os bens do domin-o naconal pertencentes
á União Federal, a cada um dos Estados ou mun.cip.os; e par
ticulares todos os outros bens pertencentes ás demais pessoas,
naturaes ou jurídicas. - A. Fiçueira.

E' tambem approvada a emenda do relator a esse art. 79, man
dando empregar em vez de - e e particulares" - as palavras - são
particulares » l mas em novo periodo ,

E' rejeitada a emenda do Sr. Jul.o Santos ao art. 79 do projecto.
E' approvada a seguinte emenda do relator ao art. 80, ficando.

prejudicadas as demais:

" Os bens publicas podem ser: de uso commum do pOVG,
taes como os mares, rios, estradas, ruas, praças; de uso es
pecial, taes como os edifícios ou terrenos applicados a serviço
ou a estabelecimento federal, estadoal ou Municipal; e, final
mente, dominiaes, isto é, os que se comprehcndem no pa
trimonio da Un.ão, dos Estados ou dos Municipios, como
objecto de direito real ou pessoal do respectivo titular.-Aze
vedo Marques, relator .»

E' tambem approvado O seguinte substitutivo do relator ao art. Sf"
ficando prejudicados o artigo do Projecto e as demais emendas:

,< Ao art. 81. Os bens de que trata O artigo anterior só
mente perderão a inalienab.lidade que lhes é peculiar, nos
casos e pela forma que forem decretados pqr leis dos poderes
competentes. - Azevedo Marque», relator."

E' approvado o seguinte substitutivo do Sr. Andrade Figueira ao
art. 82:

"O uso commum dos bens publ.cos pôde ser gratuito ou
retribuido, conforme for estabelecido pela; leis da União, dos
Estados ou dos Municip.os, a cuja administração pertence
rem. -Andrade Fiçueira .»

c. tl.- Vol. m . es
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o SR. PRESIDENTE ~ O art. 83, que se vae votar, diz o seguinte:
« Art. 83. Comprchcnde-se nos bens pertencentes á

União:
§ 1.0 A zona de que trata Oart. 3° da Constituição e os

bens destinados ao uso commum e ao especial a que se rofe
rem os artigos seguintes.

§ 2.° As ilhas formadas nos mares do Brasil ou nos rios
ncvcgavcis ou fluctuaveis que banharem do-is ou rnas Esta..
dos, ou ligarem alguns dcllos á Capital Federal, ou dosa
gll~~'cm no oceano, ou, servirem de limite entre o torritorio da
Iln.ão c o dooutro pa.z.

§ 3.° Os terrenos de marinha e accrescidos, salvo di
reitos adquiridos.

§' 4.' Os despojos tomados do inimigo.
§ 5.° Os bens que de futuro adquir.r por qualquer ti

tulo civil, cmquanto não tiverem uso especial Ou commum ,

E1 approvado o art. 83 com o seu § 1°, menos as palavras o: e os
bens etc» até o um suppr.midas por propostado relator.

E' approvado o § 2° com a supprcssão das palavras « ou fluctua
»eis », como propaz o relator.

S;10 approvados os §§ 3° e 4° com a emenda do Sr. Andrade
Figueira ao 4°, accresccntando - « e as presas tomadas a piratas e
corsarios » •

O SR. PnESIDENTE - O Sr. Julio Santos propõe emenda substi
tuindo o § 5° por este: - « Osproprios nacionaes s.

<O> Sr. 'reixeir'~ de Sá - (pela ordem) acha que é melhor
conservar o paragrapho como está no projccto,

O Sr. Azevedo l'lj[arques (pela ordem) diz O para
grapho:

« Os bens que de futuro adquirir por qualquer titulo civil, cm
quanto não tiverem uso especial ou commum »:

Portanto, isto 6 uma rrgra; mas o SI'. Julio Santos manda
accrcsccntar, corno bens pertencentes á União, os proprios na
cionaes .

UM SR. DEP'ITADO - Manda substitui!' !
O SR. AzeVEDO MARQues-Mas nesse caso desapparece o § 5';

c, portanto, os próprios nacionaos fitam sós, constituindo o § 5°,
porque não é preciso dizer que pertencem á União os bens que ella
de futuro adquirir.

O S,-.· Preside" te - Declara o § 5° approvado coma sub
emenda do S!'. Julio Santos, contra o voto do Sr. Oliveira Figuei
redo.
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E' approvado o seguinte additivo ao mesmo art. 83:
« Accrescente-se, ao art. 83, como paragrapho:
As fortalezas, fortes, castcllos, baluartes, cidudellas, com

todos os seus pertences e todo o material do exercito; bem
como os navios e material da marinha e de todos os minis
terios civis. - A. Figueira».

O §1'. Presidente- Voupór a votos o additivo do Sr. Julio
Santos, que diz:

« Accrcscente-sc o paragrapho seguinte:
Os terrenos devolutas nos Estados, indisponsaveis para

a defesa das fronteiras, para fortiücações e outras constru
ecoes militares c estradas cstratcgicas. - Julio Sasüos »,

O §r. Alenear Guimarães (pela ol'dem) pede prefe-
roncia para a emenda do Sr. Andrada Figueira, que está redigida
nos seguintes termos:

« O territorio indispcnsavel para a defesa das fronteiras
com os paizes estrangeiros limiu-ophes, para fortificações,
construcções militares, fundação de arscnaes. - A. Fi
gueira» .

o §r. -'r§'eixeiírade §á-Acho que a Constituição não es~

tabolece dominio para a União, mas simplesmente uma propriedade
de use.

O SR. PRESIDENTE - Está na emenda o que V. Ex. quer.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Os terrenos devolutas pertencem aos
Estados e a União icm apenas o indispcnsavcl para a deícsa das fron
teiras e para fortificações militares.

O Sn. AZEVEDO MARQUES - Não se eomprehcnc1e que o dominio
fique para os Estados. A Constituição falia em dominio, não falia só
em uso.

O Sn. TEIXglRA nE SÁ - Mas Ó o uso, porque as fortificações e
construcçõos militares nào podem $('1' provisórias. Supponha que a
UnÍfio tenha necessidade de conter uma revolução Ou de oppor-se a
uma invasão estrangeira e que para isso necessita fazer uma con
strucção militar em certa porção de territorio devoluta pertencente ao
Estado.

Passada a necessidade, devolve-se o dominio ao Estado.
Já vê, pois, que não se trata do dominio definitivo da União.
UMA voz - De dominio resoluvcl',

O SR. AZEVEDO MARQUES- Do dominio emquanto a União pre
cisar, de aecórdo com a Constituição.
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<O S,-. Luiz DOlUingu",,, - A questão é de redacção, mas
é procedente a consideração do Sr. Teixeira de Sá. De momento a
União póde ter necessidade de terreno para uma determinada con
strucção.

O SR. AZEVEDO MARQUES - O artigo Dão contraria isso.
O SR. LUIZ DOllIINGUES - E' um dominio provisório que persiste

emquanto pers.ste a construccão ou defesa nacional.
O SR. AZEVEDO MARQUES - E' o dominio que a Constituição dá.
E' uma questão de interpretação constitucional.
o :Sr. ['re"idente - Vai consultar a Commissão si concede

a preferencia requerida pelo Sr. Alencar Guimarães para a emenda
do Sr. Andrade Figueira, já lida.

O s, . Aze,"edo ];'J[arque" - Devo explicar porque re
cusei o additivo do Sr. Andrade Figueira: é por que não inclue as
estradas; diz- os terrenos indispensavcis, etc., de modo que ficam
fóra as estradas de ferro c as estradas estrategicas que estão no espi
rito da Consii tuição .

A emenda do SI'. Julio Santos está mais de accórdo com a Con
stituição do que a emenda do Sr. Andrade Figueira.

Um SR. DEPUTADO - Construcções 'militares, entende-se, é ge-
nerico, comprchende também as estradas. .

o 81"• .A lel;l<-~ar GuinD.arães - Requeri preferencia para
a emenda, salvo a parte da emenda que diz-as estradas federaes
e outros estabelecimentos de convcnicnc:a federal - porque a dispo
síção da emenda do Sr. Andrade Figueira é muito mais clara, torna
pratico o principio estabelecido na Consrituiçào, art. 64, que está re
produzido na emenda do Sr. Julio Santos.

O !'Sr. l"re"lde-nte -!la uma pequena differença entre o
substitutivo do Sr. Andrade Figueira e o substitutivo do Sr. Julio
Santos.

No do Sr. Andrade Figueira nãose falia em estradas estratégicas,
o.que está explicitamente na emenda do Sr. Julio Santos.

Foi esta uma das considerações que fez o Sr. relator para recusar
aelllcnda do Sr. Andrade Figueira, cuja preíerencia o Sr. Alencar
Guillla!'ãcs propõe,

UMA VOZ - Essa disposição está presa ao art. 64 da Constituição.
o. Governo só póde lançar mão dos terrenos devolutas. •

O SR. PRESIDENTE - Só ha um remédio para isto: é recusarem
a emenda do Sr. Andrade Figueira. (Apartes).

AuençaoI O Sr. Alencar Guimarães requer preferencia para a
emen~a do Sr. Andrade Figueira, com o accrescimo de outra emenda
q<;e dl~: "e estradas de [erro fcderaes e outros estabelecimentos e in-
stuusções de convemencza federal» . .
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Ninguem reclamando, darei como approvada a preferencia para a
emenda do Sr. Andrade Figueira. (Pausa).

Está approvada a emenda do Sr. Andrade Figueira, com o ac
crescimo das estradas de ferro, etc., contra o voto dos Srs , Rivadavia
Corrêa, F. Tolentino, Alfredo Pinto, Azevedo Marques, Oliveira Fi
gueiredo, Monjardim, Seabra e Arthur Lemos.

Finalmente, um ultimo additivo do Sr. Andrade Figueira ao
art. 83 estabelece: u Todos os bens, direitos e acções que de presente
ou de futuro lhe resultem ou possam resultar do dominio imminente
da soberania da nação brasileira».

E' rejeitado este additivo. tendo dado voto favoravel apenas os
Srs, Luiz Dorn.ngues, Sylvio Homero, Seabra, Azevedo Marques e Be
nedicto de Souza. Outras emendas ficam prejudicadas.

O Sr. Pre~idellte_Vae-se votar o art. 84.
o Sr. Ame-s-e-do Marques-·Sr. Presidente, não acho

conveniente o codigo definir o que seja terreno de marinha, dizendo
que é uma faixa de terra de 30 metros, contados do ponto attingido pelo
preamar médio na costa ou nas margens dos rios que deságuamno mar.

São questões que vão melhor em uma lei ordinar.a.
Estas disposições podem ser modificadas constantemente, con

forme as conveniencias de momento e, no Codigo Civil, ficam com
certo caracter de perrnanencia e depois poderão ser retiradas dahi por
uma lei ordinaria, o que absolutamente não convém.

O art , 84 é approvado ro,' 14 votos contra quatro, porquanto
votam não, isto é, entendem que deve ser supprimido o artigo defi
nindo o que seja « terreno de marinha" os Srs. Seabra, Oliveira Fi
gueiredo, Azevedo Marques e Rivadavia Correia.

<O Sr. Teixeira de Sá - Sr. Presidente, pedi a palavra
para encaminhar esta votação. (Riso).

O SR. LUIZ DOMINGUES - A votação está acabada; foi mantido o
art. 84.

O SR. TEIXEIRA DE S,( - Não senhor; nós acabamos de votar um
requerimento de preferencia.

O SR. PRESIDENTE- V. Ex. está enganado; não bouve requeri
mento de preferencia ,

O SR. TEIXÉIRA DE SÁ - Em todo o caso, quero salientar que a
actual legislação determina que os terrenos de marinha alcancem até
15 metros, na altura da preamar.

UMA voz-Até 15 braças craveiras.
O SR. TEIXEIRA DE SÁ-Dispondo O projecto que se considere

terreno de marinha uma faixa de terra de 30 metros, penso que isto
é uma expolíação que se faz aos Estados.

Eu proporia que, em vez de 30 metros, se dissesse 15.
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O§r. PreC'lIdente - O Sr. Teixeira de Sá pede que a Com
missão reconsidere o seu voto a respeito do art. 84, com relação só
mente ao numero de metros.

S. Ex. propõe que, em vez de 30 metros, diga-se 13.

O §r. Azevedo lHarques (pata encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, devo declarar que voto contra a emenda; acho in
significante o numero de 15 metros.

As nossas necessidades toem augmentado; tem havido progresso
e entendo que devem ser maiores os terrenos de marinha.

o §r. 'Jl'eixeira de §á - Sr. Presidente, não faço questão
da emenda, retiro-a.

o §r. Presidente - O SI". Teixeira de Sá acaba de retirar
a emenda que formulou.

Quanto aos tres paragraphos do artigo, si não houver reclamação,
os considerarei rejeitados. (Pausa).

Estão rejeitados.

E' posto a votos O art , 85.

O SR. PnEsIDENTE declara que o Sr. relator propõe a suppressao
do art. 85, fazendo os seus paragraphos parte dos arts. 83 e 84.

o §r. Ave-vecão Ma"ques i pela ordems-:« Este capitulo do
Projecto é do SI". Coelho Rodrigues, e não estava no projecto do
Sr. Clovis. Obedeceu, portanto, a outro systema na classitlcação dos
bens. S. Ex. classificou bens de uso commum, especial, etc. Esta
classificação não me pareceu boa, tem sido criticada, e por isto sup
primi estas diversas especies que são do mesmo genero.

Acho melhor dizer, como disse o SI". Dr. Andrade Figueira em
seu substitutivo, porque fica mais methodico e mais claro. Por isso
supprimo o artigo e mando transportar os §§ para o artigo que diz:
« São bens da União, etc. ". .

Posta a votos a emenda suppressiva do artigo, transportando os
paragraphos para o artigo anterior, é approvada. São. tambem appro
vadas as seguintes emendas aos paragraphos do art , 85 :

§ 1°. Accrescente-se a e os lagos interiores, navega.
veis , - A. Fiçueira.

« § 2°. Os rios navegaveis e os de que se fazem os
navegaveis, si forem caudaes, que corram em todo o tempo,
comtanto que banhem o território de mais de um dos Estados
ou da Capital Federal, que desagucm no Oceano, ou se es
tendam, ou sirvam de limites a territorios estrangeiros.
A. Figueira".
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,,§ 3°. Supprimam-se as palavras: "entrarem no plano
da viação federaI.- Azevedo Marques, relator »,

§ 4'. Supprimam-se: «pela União ou. e "por ellas " .
e Accrnscente-se, no final, O seguinte: "pela União".

- Azevedo Marques, relator.
O §r. Pre,,;,leute - O relator propõe emenda suppressiva,

dos arts. 86, 87, 88 e 89. Si não protestam, dou por approvada a
suppressfio desses artigos. (Pausa). Está approvada a emenda.

E' approvada, contra o voto do SI'. Monjardim, a substituição das
palavras «São pertencentes a cada Estado ", no art. 90, pelas se·
guintes: «Comprehende-se nos bens pertencentes aos Estados".

O §r. "a'e.t x ota-e. de §á (pela ordem) - Sr. Presidente, con
vém lembrar a V. Ex. que a observação ha pouco por mim feita, em
rclaç<-1o a terrenos de marinha, tem alguma procedencia , porque não
sei si 30 metros com prohondcm as 1B braças de que trata a legislação
actual, e V. Ex. conhece bem que isto é matéria que envolve direitos
dos Estados e obrigações dos que pagam fõro á União.

O SR. PRESIDENTE - E V. Ex. não retirou a emenda?
O SR. TEIXEIRA DE S,( - Mas, uma vez que estou com a palavra,

faço esta observação em suffragio da emenda. ' . .,
V. Ex. sabe que, neste assumpto, qualquer differença póde occa

sionar difflculdades e por isto dizia eu ha pouco em particular que era
melhor que se dissesse: tantos metros quantos corrcspondam a 1Bbraças
até a »ltura da' preamar, como dispõe a legislação actual, afim deevitar
duvidas que podem surgir da nova expressão do Codigo ,

O SR. SVLVIO RO>IERO dá um aparte.
O SR TEIXEIRA DE SA' - Nesta questão não posso entrar; não sei

se ln braças corrcspondem a 30 metros.
Ibr SR. DEPUTADO - Correspondem a 3L
O SR. TEIXEII\A DE SA' - Já vê que fica a União prejudicada em

quatro metros, e que a duvida era procedente,
O SR. PRESIDENTE - Não digo que não, quiz apenas salvar a res

ponsabilidade da Comrnissão quanto ao atropello da votação.
O SR. TEIXEIRA DE S,( - Quanto aos bens pertencentes a cada

Estado, devo lembrar o que dispõe a Constituição, quanto aos propríos
que ficam pertencendo aos Estados, si a União não julgai-os neces
sarios para o seu serviço. A Constituição diz que pertencem aos Es
tados todos os bens situados nos respectivos territorios, quando não
forem necessários ao serviço da Ilnião,

O SR. AZEVEDO MARQUES - Foi isso o que se dispoz na emenda
approvada; repetiu-se a phrase da Constituição.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - E' preciso incluir.
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o SR. AZEVEDO MARQUES - Inclui-a adiante.
O SR; PRESIDENTE - Ainda estou na epigraphe do artigo.
E' approvada a seguinte emenda substitutiva do § l' do mesmo

art. 90:
«§ 1.' Osbens de toda a ospecíe que constituiam o pa

trimonio das antigas províncias elevadas á categoria de Es
tado.

Todos que tenham a adquirir ou venham por qualquer
titulo. - A, Figueira.»

São approvados os §§ 2° e 3° do Projecto, a saber:
« § 2,' Os bens que lhe forem attribuidos pelo art. 64

da Constituição .»
« § 3.' Os bens vagos e heranças vacantes .»

As demais emendas dos Srs, Julio Santos e Andrade Figueira fi
caram prejudicadas.

o §r. lP're"idente - O relator propõe que desappareça o
art. 91 e que seus paragraphos figurem no artigo precedente. (Pausa.)
Está approvada a proposta do relator. Ha uma emenda additiva ao
mesmo art. 91 e é a seguinte:

« Accrcscente-se, como § do art. :
« Os proprios nacionaes, situados em seus torritorios,

que já lhes tenham sido transferidos por leis federaes ou por
decreto do Governo da União, e os que forem por este ou
pelo Congresso Nacional declarados desnecessários definitiva
mente ao serviço da União.- Azevedo Marques, relator ,»

tO §r.. Luiz DOJOO.iugues - Desejo um esclarecimento.
A Constituição diz que pertencerão aos Estados os próprios de que a
União não tiver necessidade para o seu serviço.

O poder que se tem entendido competente para declarar a neces
sidade dos próprios, é o Poder Executivo.

O relator diz, entretanto, os que forem por este ou pelo Con
gresso Nacional.

Parece-me que mantendo-se aqui as palavras-ou pelo Con
gresso Nacional - fica a execução da Constituição suspensa até que
o Congresso venha declarar si precisa ou não.

O SR. R,VADAV,A CORRÉA-E' disjunctiva-ou.
o Sr. Azevedo Marques - Explico O pensamento, que

é muito claro e justificavel.
V. Ex, sabe que o Congresso Nacional já tem declarado que

alguns proprios ficam pertencendo aos Estados, Ainda na actual lei-do
orçamento, se declarou que as casas das presidencias das antigas pro
vincías ficavam desde já pertencendo aos Estados.
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Por essa razão, já havendo leis nesse sentido, puz a disjunctiva
- ou pelo Congresso Nacional- para justificar o acto ,

Além de que, em relação ao futuro, sendo o Congresso Nacional
soberano, mais do que o Poder Executivo, si nós damos ao Poder
Executivo attribuição para declarar quaes os próprios necessarios ao
serviço da União, não a podemos recusar ao Congresso Nacional.

Acho que não ha inconveniente em dar ao Congresso Nacional,
tanto mais que não a poderiamos recusar.

E' approvado o additivo do Sr. relator ao art. 91, ficando preju
dicadas as demais emendas.

E' approvada a emenda do relator, supprimindo o alto 92 do
Projecto.

E' approvado o art. 93 com uma emenda do relator, substituindo
as palavl'as « pertencem a cada Municipio» - por estas - " Com.
prehende-se nos bens pertencentes a cada Monicipio ».

E' approvado o seguinte substitutivo ao § iodo mesmo art. 93 :

« § L' Os bens proprios que cada Município houver
adquirido ou venba a adquirir por qualquer titulo com seus
recursos, bem como os que lhe forem cedidos ou doados pela
União, pelos Estados ou por particulares.- A, Fiqucira »,

Sao tambem approvadas as sub-emendas do relator supprimindo
do substitutivo a palavra - proprios - e a phrase - com seus re
cursos, etc.iaté o fim, substituindo-a palavra cada pelo artigo-o;
e accrcscentando depois de-titulo -a palavra leqal .•

E' approvado o § 2' do art , 93, que diz: "OS bens de evento e
os moveis a que não [ôr achado senhorio certo .»

o Sr. Presidente-Tambem no art. 94 o Sr. relator pro
põe que desappareça o artigo, ficando os i' e 2' paragraphos reunidos
em um só e fazendo parte do artigo anterior. O substitutivo aos i °
e 2' §§ é este:

"As estradas ou caminhos publicas; os rios e lagos
navegaveis, circum scriptos pelos limites do território do Mu
nicipio excluidos do dominio da União, dos Estados e dos
particulares; bem como as feiras, mercados, theatros, ruas,
praças, passeios, jardins e quaesquer logradouros ou estabe
lecimentos, feitos ou adquiridos pelo Município por qualquer
titulo legal, - Azevedo Marques, relator .»

E' approvada a suppressão do art. 94 e a reunião dos §§ i° e 2'
no substitutivo acima, E' ainda approvado um additivo que accres
centa as palavras "pelas municipalidades» ao § 3° do art. 94.

E' approvada a emenda que supprime o art. 95, proposta pelo
relator.
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E' approvado o art. 96 e rejeitada a emenda do Sr. Coelho Ro
drigues, mandando accrescentar depois da palavra e çommercio » 
todo o terriiorio nacional e suas dependencias em relação ás nações
e aos governos estrangeiros" assim, como, etc.

o "jr. Pre",i<1eu'te - Está terminada a votação, Tem a pa
lavra pela ordem o Sr. F. Tclerulno ,

O "ir. F. Tolentino-Assignei algumas emendas offere
cidas pelo SI', conselheiro AndradeFigueiea e Dr. Coelho Rodrigues;
fil-o sómente para tornar viáveis estas emendas. Como votei contra al
gumas dellas. preciso tornar saliente esta declaração, para justificar o
o meu procodímento,

O 'Sr. p.'e"'ideute - Estando adeantada a hora, levanto a
sessão e a ordem do dia para a proxima sessão é :

Continuação da discussão do parecer do Sr. Frederico Borges
sobre os art. 97 a 217 da Parte Geral.

Termina a reunião ás 5 horas e 40 minutos da tarde.

ARTS. 97 A 217

18' REUNIÃO EM 30 DE OUTUBRO DE 1901

iPresidencia do S,.. Seabra)

Começa a reunião ás 3 horas da tarde, tendo comparecido os
Srs. Seabra, F. Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Do
mingues, Anisio de Abreu, Frederico Borges, Tavares de Lyra, Ca
milJo de Ilollanda.Teixcira de Sá, Araujo Góes, Sylvio Homero, Oliveira
Figueiredo, Alfredo Pinto, JIermenegildo de Moraes, Benedicto de
Souza, Alencar Guimarães e Hivadavia Corrêa ('18).

Deixam de comparecer, com causa participada, o Sr. Azevedo
Marques e sem causa os Srs José i\lo~jardim e Sá Freire (3).

Dos convidados pela Commissão comparecem os Srs. Clovis Bc
vilaqua, Andrade Figueira, Gabriel Ferreira, M. F. Corrêa, Solidonio
Leite, Fabio Leal, Salvador Monia, Carlos Perdigão e Coelho Rodrigues.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.

o §r~ FQ rroleut.ino (Secretario) - Lê a seguinte carta
dirigida ao Sr. Presidente da commíssão :

e Illm. Exm, Sr. Dr. J. J. Seabra, d ignissimo presidente da Com
missão do Codigo Civil da Camara cios Deputados- Tenho a honra de
communicar a Y. Ex, e á honrada Com missão que tão dignamente
preside, que por me achar doente e forçado pelos conselhos médicos,
d!ixarei de comparecer a essa commissão durante alguns dias. Só por
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tal motivo poderia eu ausentar-me de tão importante e honroso tra
balho. Peço a V. Ex. a gentileza de fazer constar da acta esta minha
communicação. Cumprimento a V. Ex.

Saude e fraternidade.-O Deputado, J. 111. Azevedo Marques.
Rio, 29 de outubro de 190L-Inteirada.

ORDEM DO DIA

Votação dos arts. 415 e 46 da Parte Geral adiada da reunião an
terior e continuação da discussão do parecer do SI'. Frederico Borges
sobre os arts. 97 a 217 da mesma Parte Geral, com as emendas apre
sentadas,

o Sr. Presiden te - Sendo sexta-feira dia santificado, ha
vendo alguns Srs. Deputados declarado que não podiam comparecer
e convindo não perder tempo, resolvi fazer sessão amanhã, quinta
feira.

A la parte da ordem do dia deve da ser a votação dos arts. 46
e 46, que ficou adiada. A esses artigos o illustre relator propoz
emenda refundindo-os em um só; mas, não havendo ainda numero
para votar, vou passar á 2' parte da ordem do dia: - discussão do
parecer do Sr. Frederico Borges sobre os arts. 97 a 217 da Parte
Geral. Antes de ser dada a palavra ao Sr. Dr. Clovis Bovilaqua o
Sr. Secretario vae ler as emendas enviadas á Mesa.

O §r. §ecretarlo lê as seguintes

Emendas ao L. 30 (Dos factos)

Supprimam-se no art. 100 as palavras - nos actos que importem
extincção de direitos ou creaçâo de obrigações - e as palavras - nos
casos em que a autorisaçâo /01' necessaria .

Itedja-se o artigo de accordo com o que se vencer sobre os in.
capazes no liv. 'lo da Parte Geral.

Accrcscente-se no art. '103 : o erro do contracto .
Substituam-se no art. 105 as palavras - por intermedio de ai

çuemou de algum instrumento por via de intermediarias.
Suppr.ma-se O art. 106.
Substitua-se no art. '113 o ultimo periodo pelas seguintes palavras:

somente para oe/l'eito de responder este civilmente até a concurrente
quantia do proveito que teve.

Substitua-se a palavra - coacçâo - por - violencia.
Bedijarn-se os arts. '119 a 1215 sobre a simulação, em termos mais

succintos e concisos.
El.mine-se nos arts. '126, '130 e 131 a palavra - chiroqrapha

rios - e substituam-se as palavras - como lesivos de seus direitos
- por - fraudulentos.
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Supprima-se no art. 127 o final contido na letra b; assim como a
ultima alinea do art. 33.

Supprima-se o art. 152, bem como os seguintes artigos, que
tratam dos meios de provas dos actos ou contractos, Si passarem,
supprima-se no art. 157 o n. 4 - Folhas publicas, olficiaes ou não
e no art. 163, substituam-se as palavras - podem ser recusados
pelas seguintes - não podem depor.

Supprima-se o art. 165.
Redija-se o capitulo o' (Das nullidades) de accordo com as pro

visões e doutrina do regulamento n. 737, de 1850, relativo ás nul
lidados dos contractos, ampliando-as e modificando-as.

No art. 177, que equipara o menor ao maior, quanto aos actos
illicitos, modifique-se o artigo de modo a excluir os menores de
7 annos (infantes) como incapazes de culpa.

No art. 180 supprimam-se as palavras - negligencia ou im-.
prudencia .

Supprima-se no art. 185 o periodo fiual- o interesse moral só
auioriea a acçâo quando se referir directamente ao autor ou á sua
família.

Redijam-se os arts. '181, 182 e 188 de accordo com a doutrina
dos arts. 1.813 e 1.814 por modo a resalvar as responsabilidades pela
destruição ou deterioração de cousa albeia para remover perigo im
minente no caso de não ter sido o dono da cousa culpado do perigo.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1901. - A. Figueira.- F. To
lentino.

Emendas ao capo 2' (Da prescripção)

Substituam-se os arts. 190, 1.91, 193 e 194 pelos seguintes:
Art. A renuncia da prescrlpcão só é valida sendo feita depois

de consummada esta e sem prejuízo de terceiro.
Pôde ser expressa on tacita Esta presume-se com qualquer facto

do interessado que seja incompatível com a prescripção ,
Art. A prescripção póde ser allegada pela parte a quem ella

aproveita em qualquer instancia ,
Art. As pessoas juridicas, de qualquer categoria, relativamente

a seus direitos e obrigações estão sujeitas aos effeitos da prescripção e
podem igualmente invocai-a sempre que lhes aproveitar.

xccrescente-ae ao art. 193 :
4.' Em favor do depositaria, do credor pignoraticio, do mandatario

e em geral das pessoas a elles equiparadas por direito, contra o depo
sitante devedor, mandante e pessoas representadas ou seus herdeiros,
quanto ao direito e obrigações relativas aos bens confiados á sua
guarda.

Substitua-se o art. 200, n. 2, pelo seguinte:
2.' Contra os ausentes do Brasil em serviço publico da União, dos

Estados ou dos Municípios.
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o n. 3 pelo seguinte:
3.' Contra os que se acharem servindo na armada e exercito na

cionaes, em tempo de guerra e emquanto esta durar.
Substituam-se os arts. 206,207, 208 e 209 pelos seguintes:
Art , A prescripçao interrompida principia a correr de novo da

data do acto que a interromper ou do ultimo acto praticado no processo
para sua interrupção.

Art. A interrupção da prescripção feita por um dos credores
não aproveita aos outros; assim como a interrupção feita a devedor ou
herdeiro commum não prejudica aos demais co-réos.

§ 1.' A interrupção, porém, feita por um dos credores solidarios
aproveita aos outros; assim como a interrupção feita a devedor solidario
prejudica aos demais e a seus herdeiros.

§ 2.' A interrupção feita a um dos herdeiros do devedor solidario
não prejudica aos outros herdeiros ou devedores sinão tratando-se de
direitos e obr.gações indivislveis ,

§ 3.' A interrupção em relação ao devedor principal prejudica ao
fiador, e rec.procamente a interrupção feita em relação a este pre-
judica ao devedor principal. .

Substitua-se no art. 212 n. 3 a palavra - seroiçaes - por 
criados de servir - e a palavra - otficiaes de justiça - do n. 4 por
- otficiaes do juizo; e eliminem-se do n. 5 as ultimas palavras
fornecidos mediante prescripçâo de facultativo.

Supprima-se o n. 9 do citado art. 212, assim como o n. 3 do art. 214.
Suppr.ma-se o art. 215, bem como os ns. 3 e 6 do art. 216; e,

caso venha a passar o dito n. 3, accrcscente-so.á palavra - prestações
- esta outra - accessorias - e em vez de - em periodos mais curtos
- diga-se - em prazos periodicos mais curtos - e supprímam-se as
ultimas palavras - ainda de credito real.

Rio, 25 de outubro de 1901. - A. Fiqueira .- F. Toleruino .

Da [õrma dos actos [uridicos

Art. A vontade pode se manifestar verbalmente por escripto
ou por signaes não equivocos, salvo si para o acto juridíco for de
cretada fórma especial.

Art. Constitue fórrna especial o instrumento publico ou particular.
Art. Decretada exclusivamente ou a forma de instrumento

publico ou determinada espécie deste a falta não poderá ser supprida e
induzira a null.dade do acto .

Dos instrumentos pubiicos

Art. São instrumentos publicas:
i .' As escripturas lavradas pelos tabelliães em seu livro de notas,

ou pelos funccionarios com as mesmas aurihuições ; e os traslados
que desse livro se extrahirem ,
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2. o Os instrumentos fóra de notas que fizerem os tabelliãcs, e os
funccionarios nos casos e pela forma que as k-is determinam.

3. o Os assentos nos livros Ou proiocollos dos correctores, e as
certidões extrahidas nes casos e pela íórma que regular o Codigo do
Commorc.o .

4. o Os termos e autos judiciaes lavrados nos processos pelos re
spectivos escrivães e assignados pelas partes; e as certidões dos
mesmos termos C autos.

5. o Os termos escriptos nos livros das repartições publicas, nos
casos c forma que determinarem os regulamentos destas repartições; C
as copias officiaes ou certidões extrahidas desses livros.

fi. o As letras de terra ou de cambie.
7. o As apólices da divida publica.
8. o As acções de sociedades anonymas ou em commandíta, le

galmente incorporadas.
9. o As notas, cédulas ou bilhetes que omittircm os bancos auto

risadas por lei para taos emissões.
10. Os assentos de nascimento, de casamento e de obito, e as

respectivas certidões.
Art. Oinstrumento publico 6 nullo :
1. o Quando feito ou por falso funccionario, ou por funccíonario

suspenso ou demittido, e a quem tenha sido intimada a suspensão ou
demissão.

2. o Quando feito ou fora do districto do funccionario, ou sobre
aeto [urid co que mio competir ao funccionario .

3. o Quanrlo feito por fuuccionario ou quem por elle, por si ou por
outrem, interessado, ou em que tambem for interessado parente seu,
sendo todos os da l.nha rccta, e na collateral sendo irmão ,

4,.0 Quando nolle intervierem testemunhas incapazcs ,
, 5. o Quando assignado por falso procurador ou por procuradores

sem poderes.
'6. o Quando contive!', não tendo sido resalvadas, emendas, borrão,

entrelinhas, cm parte essencial, como data, nome, designação de
causas e importancia de quantidade.

Art , . Não podem ser testemunhas:

1. o Os que soffrem de incapacidade absoluta.
2. o Os cegos.
3.° As mulheres.
4. o Os que não sabem pelo menos assignar o nome.
5. o Aquelle a quem for prohibic1o, relativamente a cada um dos

actos j uridicos,
Art. O erro commum salva de nullidade o instrumento feito

por escrivão putativo.
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Art. O instrumento não será nullo si, não obstante a inter-
venção de testemunhas incapazes, ainda. restar numero sufficiente de
testemunhas.

Art. O instrumento publico nullo estando assignado pela parte
valerá como escripto particular nos casos em que tor por este
admissivel.

Das escripturas publicas

Art. As escripturas publicas s6 podem ser lavradas por ta-
hclliãos de notas ou funccionarios legalmente autorizados para exer
cerem as mesmas funcções .

Art , O acto será reduzido a escripto na linguagem nacional
segundo a ordem chronologica sem abreviaturas, intervallos e louras
do algarismo.

Art. Si as partes não fallarem a lingua nacional, a escriptura será
copiada de minuta cscripta por uma e assignada por ambas as partes,
e devidamente traduzidas por traductor publico ou, na falta, por tra
ductor nomeado pelo juiz, devendo ficar archivadas as referidas mi
nutas C a sua traducção .

Art. Si as partes forem surdo-mudas que saibam escrever, a
escriptura deve ser feita por uma minuta por um delles oscripta e
por ambos assignada - ficando a minuta archivada no cartorio .

Art. São nullas as cscripturas que não tiverem a designação do
tempo c do logar em que são fcitas; os nomes das partes ou de seus
representantes voluntarios ou necessários c das testemunhas instru
mentarias; o objccto c designação do acto j uridico ; a assignatura das
proprias partes ou de outrem, feita a rogo; a leitura ás partes e teste
munhas ; c o registro das procurações ou dos documentos que provem
ser hab.l o representante necessario, como o pai.

Art. Assignadas as cscripturas, os tabelliãos darão a cada lima
das partes que as pedirem traslados extrahidos, palavra por palavra,
do livro de notas; C só clles serão authenticos C reputados como as
proprias oscripturas.

Art. Si os traslados authenticos se perderem, os tabelliães não
darão outros traslados sinão por despacho do juiz; e disto mesmo farão
declaração.

Dos instrumentos particulares

Art. São instrumentos particulares cm relação aos actos ju
ridicos :

1" os instrumentos publicos nulIos ou annulIaveis, sendo assig
nados pcla parte, guardado O disposto em artigo anterior;

2', qualquer papel escripto e assignado ou tão somente assignado
pelas partes com ou sem testemunhas.
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Art. Os instrumentos particulares podem ser escriptos em qual
quer lingua; mas, escriptos em lingua estrangeira, devem devida
mente ser traduzidos, para poderem ser apresentados em juizo.

Art. Os instrumentos particulares só dependem da assignatura
de testemunhas si o objecto do acto exceder a taxa de 4008, quer o
bem seja moveI, quer de raiz.

Art. Assim lambem e sem prejuizo da assignatura a rogo de tes
temunhas, si a parte não puder ou não souber escrever, se appli0ará
qualquer instrumento particular, pouco importando á taxa, O disposto
no artigo anterior.

Art O documento particular só tem data certa a respeito de ter-
ceiros nos seguin tes casos:

1.' Exhibição em juizo ou repartição publica.
2.' Transcripção em qualquer registro publico.
3.' Verba de pagamento do imposto nelle exarado.
4.' Fallecimento de uma das partes, ou de quem o escreveu e as

signou como testemunha.

Das nullidades

Art. O acto juridico ou é nullo ou annullavel.
E' nuIlo o acto jurídico :
1', quando outorgado por pessoa absolutamente incapaz - ou si
2', relativamente incapaz, o mesmo acto depende, para ser pra-

ticado, de um representante legal;
3', quando outorgado por pessoa a quem se prohibe o exercicio

do acto de que se trata;
4', quando se der fraude ou simulação presumida por lei;
5', quando não tiver objecto ou seu objecto principal for pro

hibido ou a fórrna exclusivamente decretada por lei;
6', quando, dependendo para a sua validade da forma instrumental,

o respectivo instrumento for nuIlo.
E' annuIlavel o acto jurídico :
1', quando o agente obra com incapacidade accidental, como no

caso do alienado, não declarado tal judicialmente, no de embriaguez,
e no de delirio febril;

2' quando tiver o vicio do erro, do dólo, violencía, simulação e
fraude

Art. O acto nullo rsputar-se-ha tal, ainda que sua nullidade
não tenha <ido julgada por via de acção ou de excepção ; emquanto o
acto annullavel reputa-se valido, emquanto não 161' annulíado ,

Art. No acto nullo a nullidade é absoluta ou relativa. A nul
lidade absoluta podo ser proprosta ou allegada por todos a quem eIla
in teressa ou prejudica, emquanto que a relativa não póde ser sinão
pelas partes que nella teem interesse.
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Art. A nullidade é absoluta nos casos em que se declara o seta
nullo, excluído o de ser o agente incapaz relativamente.

Neste caso a nullidade é relativa. Assim tambem é relativa nos
casos em que o acto é annullavel.

Art. A nullidade relativa póde ser expressa ou licitamente ser
coberta pela confirmação do acto ,

Art. A confirmação tacita resultará do cumprimento voluntario
da obrigação, ou seja ella total ou parcial. -

Dos actos ilticitos'

Art. Nenhum facto voluntario terá o caracter de acto illicito, si
não fõr expressamente prohibido por lei.

Art. Oacto iIIicito, si prohibido pelas leis deste Código e pelas
do Codigo Criminal ou outra lei criminal, tem a denominação de
crime; si prohibido, não havendo, porém, obrigação preexistente, terá
a denominação de offensas; e terá a denominação de faltas, si houver
obrigação preexistente.

Art. Não haverá acto illícito sem que tenha havido damno cau-
sado-e culpa da parte dos agentes. _

Art. Haverá damno sempre que se causar a outrem prejuízo
susceptivel de apreciação pecuniária.

Art. O damno comprehende não só o prejuízo soffrido, sinão
também o lucro de que se fôr privado, e são designados pelas palavras
perdas e interesses.

Art. Haverá culpa ou damno si causado com intensão dolosa, ou
por ignorancia imputavel, ou por negligencia ou imprudencía, sem.
o qual O acto illicito não teria sido praticado.

Dos delictos

Art. Si a acção criminal preceder á civil do damno não se poderá
mais, dada condemnacão, contestar no juizo civel a existoncia do
facto principal que constituiu o delicto, nem impugnar a culpa do
condemnado,

Art. Dada a absolvíção, também não se poderá mais allegar no
juizo civel a exístencia do facto principal sobre o qual a absolvição
recahira ,

Art. A decisão do juizo criminal sobre não pronuncia não terá
o effeito do artigo antecedente.

Art. A prl:judicial sobre a validade ou nullidade do casamento
só compete ao juizo civil; pelo que não haverá delicto no juizo cri
minal antes da sentença civil passada em julgado.

Art. O julgamento posterior da acção criminal não pr('Íu<~i~l.
anterior sentença proferida pelo juiz do cível, já passada
conservando etla todos os seus effeítos ,

c. c. - Vol. lU
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Das o/tensas

Art. Haverá offensa si o darnno, causado a outrem em sua pessoa
OU nas cousas de seu domínio, posse ou detenção, fôr indemnisavel
pelo~ próprios defensores ou quando indemnisavel por pessoas respon
saveis pelas offensas,

São pessoas responsaveis ;

10
, o pai e na sua falta a mãi pelos seus filhos menores de sete

anncs, legiumos ou illegitimos, que habitarem em sua companhia, e
,assim também o tutor pelos menores de sete annos que igualmente
habitarem em sua companhia,' ou pelos alienados confiados á sua
,guarda; .

2·, o mando pela mulher com quem viver;
3', os mestres e dírectores de collegío ou officinas pelos seus dis

dpulos e aprendizes, menores de sete annos, emquanto permanecerem
sob sua vigilancia ;

~o, os donos de estalagens e hospedarias e deposítarios geraes,

Das (altas

Art. Haverá falta quando o devedor ou não cumprir a obrigação
ou o fizer 1'01' modo irregular, ou fora,do tempo ou do Iogar próprio.

Art. A culpa póde ser grave ou leve, dando-se aquella si houver
por parte do devedor intenção dolosa; ou si houver o devedor pro
cedido com tal negligencia que não era de esperar do commum dos
homens.

Da prescripção extinctiva

Art. Prescripção extinctiva diz-se a desoneração de obrigação
cujo cumprimento não foi exigido. Ella aproveita tanto a quem é
capaz, como a quem é incapaz.

Art. Não se póderenunciar' antecipadamente á prcscripção . A re
nuncia só é valida depois de passado o lapso de tempo para pre
screver,

Art. A renuncia não póde, comtudo, ser feita cm p,'cjllizo de
terceiros, pelo que o credor ou quem tiver interesse que a prescripção
se torne effectiva pode fazer valel-a,

Art. Ojuiz não póde supprir a prescrípcao não allegada ou in
vocada pela parte.

Art. A prescripção não corre contra os menores de 14 annos,
loucos e .surdos-mudos sem educação,

Art. Depois da idade de 1/, annos a presoripcão corre contra os
menores, salvo, porém, a responsabilidade do pai, tutor ou curador,
por perdas e damnos,
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Tambem não corre a prcscripção :
Art. Ire casados não separados judicialmente;1:, e~tI'e menofC'S e inu-rdictos e seus tutores ou curadores, em
2 , e rar a tutela ou curatela ~

quan~~,de~,tre meuores e seus pa.s, emquanto durar a representação

deste~ ; ontra os que estão ausentes em serviço federal;5:: ~ontra os militares em serviço de guerra.

Dos prazos

Art. O prazo da 'p~escripção conta-se desde o momento em que a
• se torna exigível.

prest~ç~~ Completo o prazo da prescripção, fica exonerado o devedor,
. . cção da boa ou má fé.

sem ~s.~ln A acçãO pessoal, salvo os casos em que se estabelecer pre
. !.especial, prescreve no fim de 30 annos.

scnpt~. A di vida !sara.ntida. por hypotheca prescreve ao tempo em

Cl
'eve a obl'lgaçao principal,

que pres
A

f'rescrevem no prazo de um anno :rt . JC

1
0

, as dividas de estalagens, hospedarias, casas de pasto e

açou\~~ ~s vencimentos de trabalhador ou de qualquer official me

canic~; s salarios de criados que servem por mez ;4:; ~ acção por vicias redhibitorios.
Art. Prescrevem no lapso de dous annos :
1

0
a retribuiçãO dos professores e mestres particulares, quer en-

~ '. rnez quer por anno ;
sme~o~~ retribuição dos medicas e cirurgiões por suas visitas ou

,opera~oõC~; dividas de neg~ciantes pelas vendas provenientes de mel"
. ' ás pessoas que nao compram para fim commercial ;

cad0l4~s os emolumentos dos procuradores judiciaes, e os honorarios

d d 'rogadoS; .
os a \ OS salados dos Criados que servem por um anno ;

. ~:' a obrigaçãO de repadração ci~il IPor injuria verbal ou por
. ' ou do damno causa o por anuna ou por pessoa por quem é o

escr-ipto, savel .
d d r respon. ,

eve 7(~ a obrigação de reparar o damno por simples quebra de pos-
, . [pal ;

tura munl~~c1a~açãopor lesão na partilha amigavel ou judicial.
~\ao A prescripção das visitas dos medicas e cirurgiões, seguidas

I . s á mesma pessoa e molestia, corre desde o dia da ultima
e.re ativa das visitas avulsas desde o dia em que cada uma é feita.
VISita; e a
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§ 2.° A prescripção dos emolumentos dos procuradores judiciaes
e a dos honorarios dos advogados corre desde o dia em que se proferir
sentença final em que se praticou o acto respectivo, sendo este avulso.

§ 3.° A prescripção dos salarios do criado corre desde o dia em
que sahe elle da casa do amo.

Art. Prescrevem pelo lapso de quatro annos:
1°, a acção de nullidade do acto por erro, violencia e dolo, desde

que a violencia haja cessado, e o dolo e o erro hajam sido conhecidos;
2°, a acção dos credores para pedirem a revogação do acto cele

brado pelo devedor por fraude, ou simulação fraudulenta;
3°, a acção do filho reconhecido contra o reconhecimento feito

por quem se disse ser pai, desde que haja o filho chegadoá maioridade.
Art. Prescrevem por cinco annos :
iO, as pensões alimentícias;
2°, 08 aluguéis de predíos rusticos ou urbanos;
3°, os juros ou prestações que se devem pagar por anno, ou em

prazo maiscurto;
4°, a acção de indemnização por facto illicito.

Da interrupção da prescripçâo

Art. A prescripção interrompe-se :
1°, por citação feita ao devedor ou por protesto judicial intimado

ao devedor;
2°, por qualquer acto judicial praticado pelo credor;
3°, pelo reconhecimento expresso por palavras ou por escripto

do direito da pessoa a que a prescripção pôde prejudicar, ou por factos
de que se deduza tal reconhecimento, como pagamento de juros ou
de parte do capital.

Art. Si a citação mencionada no artigo antecedente fór annul
lada por incompetencia ou vicio de fórma deixará de produzir o seu
eíleito, si a nullidade fór sanada dentro de um mez, contado desde o
dia em que o devedor fôr legalmente reconhecido.

Art. As causas que interrompem a prescripção em relação a um
dos devedores solídarios a interrompem a respeito dos outros co-de
vedores. Assim tambem a prescripção requerida por um dos credores
solidariosaproveita aos co-credores.

Art. Si o credor, consentindo na divisão da divida em relação a
um dos co-devedores, exigir deste só a parte que lhe cabe, a pre
scripção não se haverá por interrompida em relação aos outros co
devedores,

Art. A acção movida por herdeiros de co-credor solidário não
interrompe a prescrlpção em beneficio dos mais co-herdeiros; enfio
interrompe em relação aos outros co-credores sinão na parte que o
herdeiro autor tenha no credito.
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Art. A acção movida contra um dos herdeiros do co-devedor
solidario não interrompe - a prescripção - a respeito dos mais
co-herdeiros; e não a interrompe sinão quanto á parte que o herdeiro
accionado tem na divida solidaria .

Art Sendo indivisivel a obrigação, a interrupção da pre-
scripção feita a um dos interessados aproveita aos outros.

Art. A acção proposta contra o devedor principal interrompe
a prescripção contra o liador - mas a que fór proposta contra este
não interrompe a obrigação daquelle ,

Art. A prescripção interrompida começa a correr de novo.
- Antonio José Rodrigues Torres Neto.- F. Tolentino.

o Sr. Clovis Bevilaqu'>. _ Sr. Presidente, disse uma
vez Franklin que não havia assumpto, por mais vasto, por mais
extenso que fosse, que não pudesse ser reduzido a uma exposição
de 10 minutos. Isto será certo, Sr. presidente, em relação á synthese
mas, quando somos forçados á analyse, e esta tem caminho prefixado,
difficil é que façamos um resumo tão completo e exacto da materia,
em espaço de tempo tão curto. Eu, por isso, peço desculpa á com
missão si me prolongar um pouco mais do que era meu desejo, e

. peço a V. Ex" que, conclui da a hora regimental, me faça sentir.
O SR, PRESIDENTE - V. Ex., póde fallar desassombradamente
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Sobre a parte que coube relatar ao

meu illustrado conterraneo, o Sr. DI'. Frederico Borges, fallaram os
Exms. Srs. Drs. Corrêa, Gabriel Ferreira, Torres Neto e Andrade
Figueira.

Apreciarei as emendas e observações aqui apresentadas por
esses diversos oradores, na ordem de suas manifestações.

O Sr. DI'. Corrêa apresentou uma emenda sobre a coacção
hypnotica. Nada tenho hoje a observar sobre esse ponto, porquanto,
como confessou S, Ex. em seu discurso, estamos de inteiro accordo, e
apenas fiz referencia ao discurso de S. Ex. para assignalar a sua con
tribuição e não deixar incompleta esta resenha,

Seguiu-se com a palavra o SI'. DI'. Gabriel Ferreira que apre
sentou uma unica emenda ele rcdacção , mas que alludiu a alguns
pontos do Projecto, de cuja doutrina diverge ou cujo modo de dizer
lhe não parece o melhor.

A sua primeira observação referia-se ao art. 162, § 4,0, onde se
trata daquellas pessoas que não podem ser testemunhas Queria o DI'.
Gabriel Ferreira tirar do art. 162, § 4,0, um argumento para a inca
pacidade dos encarcerados; mas, Sr. presidente, a situação desses in
dividuos aqui é diversa da que elles occupam no art. 5°.

Alli trata-se da incapacidade para o exercicio dos actos da vida
civil, e aqui restringe-se a capacidade do individuo unicamente para
ser testemunha. A testemunha deve ser, como dizia Bcehmer, uma
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pe~soa fidedigna apresentada para fazer fé (ut (idem faciant) a res
peito do facto que se tem de provar.

Ora, o individuo nas condições do condemnado por falsidade,
estellionato, furto e roubo, não tem integridade moral precisa para
ser testemunha a que prestemos fé. .

)

O SR. GABRIEL FERREIRA - A isto é que chamo incapacidade
moral. Não estamos fazendo codigo de moral.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A questão é outra. Este individuo
não merece fé, mas póde praticar todos os actos da vida civil; não
tem idoneidade pal'a certificar, para garantir a verdade do que
affirma; não lhe fallece, porem capacidade para dirigir os seus
negocias.

A segunda observação refere-se ao art. 124.
Pondera S. Ex. que a disposição do artigo é inacceítavel no ponto

de vista de doutrina, e perigosa na pratica.
Trata-se da simulação. A simulação é a declaração enganosa da

vontade, na qual a vontade declarada não correspondo á vontade
real, visando produzir effeito diverso do ostensivamente indicado.
Para que, porém, a simulação constitua um verdadeiro vicio capaz de
annullar um acto jurídico, é necessurio que ella esteja inquinada de
má fé, isto é, que intervenha o animo de prejudicar a terceiro ou de
fugir a um dispositivo de lei.

VOZES - Apoiado.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Estes deus elementos são constitutivos

desta figura de vicio da vontade que denominamos simulação.
. Consequenternente, era indispensavel que o Projecto a elles se
referisse para caracterísar esta figura de vicio, para diffarençal-a de
suas congeneres.

Nãose trata do prescrutar a intenção occulta das partes, mas de
determinar, mas de conhecer por provas que o· acto foi praticado com
intuito de. prejudicar alguém ou de fugir ao cumprimento da lei.

A simulação pode-se dar por diversos modos, ou constituindo
direitos a pessoas interpostas, ou concordando as partes em celebrar
um acto que não é real, ou que não é aquelle que estava na mente
dellas praticar, ou concordando em escrever uma data diversa da
verdadeira, e em qualquer destas duas hypotheses o acto poderá ser
valido, si não houver intenção de prejudicar a terceiro ou de violar
disposição de lei.

O Projecto não podia deixar de accentuar estas diversas moda
lidades pelas quaes se apresenta a simulação, a simulação inocua e a
nociva.

A inocua não annulla o contracto sinão quando absoluta; sendo
relati va, pode o acto, por accordo das partes, valer com o seu caracter
verdadeiro, si tal fôr pussivel.
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A nociva póde ser allegada por terceiros prejudicados ou pelo
Ministerio Publico para annullar-se O acto ; os agentes, porém, não
serão admittidos a allegal-a, não podendo ser ouvidos acerca de
seu d610.

Em seguida faz considerações sobre os termos em que está redi
gido o art. 106.

A emenda apresentada por S. Ex é de simples redacção, e si a.
Comrnissão entender que fica mais claro o artigo como S. Ex. quer
vel-o redigido, nada tenho a objectar.

A ultima observação de S. Ex. refere-se ao temor reverencial.:
Em aparte eu disse, e contínúo a sustentar, que o termo é

technico,
Em todos os compendios e em todos os codigos se faz allusão ao

temor reverencial, o qual pode até, muitas vezes, vir acompanhado
de uma certa coacção e enlão perderá a sua individualidade própria
para assumir outro caracter .•

Sendo assim, um termo que tem fóros de cidade na nossa jurís
prudencia, parece que não ha razão para eliminal-o do codigo e nem
tambem necessidade de deflnil-o, porque a expressão por si s" define.

Passarei agora a considerar o substitutivo do Sr. Dr. Torres Neto.
Sr. presidente, é pasmoso o dispendio de palavras, de argu

mentos, de substancia nervosa que temos feito com a theoria dos
factos jurídicos.

Infelizmente parece que quanto mais penetramos nesta floresta,
mais obscurecemos idéas de si tão simples e tão claras.

Esta situação penosa da jurisprudencia patria faz-me lembrar
uma passagem empolgante de Victor Hugo, na qual se descreve
uma praia insidiosa, que, sob apparencia de areal alvadío, occultava
tremedal, isondavel, prestes a submergir o incauto que por ali se
aventurasse.

Estes perigos por mim agora apontados deveriam ser sufflcícntes
para nos tornar mais cautelosos; no emtanto, o substitutivo do Sr.
Dr. Torres Neto vem mostrar que as cousas se conservam no mesmo
estado, quo as noções sobre actos e factos j uridicos se acham ainda
muito ohscu recidas en tre nós.

O substitutivo inscreve- se: dos [actos e dos actos [uridieos. Já
a Com missão deliberou a este respeito accentuando que a inscripção
do 3' livro da Parte Geral devia ser - dos factos juridicos. Por isso
talvez não devesse tornar em consideração a epigraphe do substitutivo
Mas ainda que não houvesse deliberação assentada a esse respeito, não
deveriamos acceitar essa inscripção, porque, perdoem-me si assim me
pronuncio os que pensam de outro modo, porque vejo nella uma tal
ou qual incorrccção que póde induzir em erro os que a lerem.

Por factos juridicos entendemos todos os acontecimentos capazes.
de crear ou extinguir direitos.
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Estes acontecimentos ou são de ordem natural ou são actos
humanos. Esta ultima especíe - actos humanos - comprehende duas
sub-especies : os actos licites e os actos illicitos, Como variedade dos
actos licitos é que apparecem os actos juridicos, que são declarações da
vontade individual, tendo em vista produzir. effeítos jurídicos. Ao lado
delles existem os actos humanos, indifferentes ao direito, e os que pro
duzem efloitos juridicos independentemente da vontade do agente.

Ora, dizendo nós - dos factos juridicos-, e comprehendendo
nos factos jurídicos estas espécies e variedades, não nOS é mais licito
destacar os actos juridicos, salvo si tivermos a intenção de chamar es
pecíalmente a attenção do leitor para esta espécie particular; mas,
~n~o\ deveríamos dizer: dos factos [uridicos e especialmente dosactos
[uridicos.

Este defeito, que poderia ser simplesmente de redacção, se afigura
a quem lê o substitutivo na sua integra um erro fundamental, que
envolve ponto importante de doutrina.

O substitutivo apresenta-se dividido em diversas secções.
A primeira inscreve-se: dos factos.
Parece qua não é mais dos factos juridicos que nos vamos

-occupar, mas sim de uma cathegoria mais vasta, dos factos em geral.
Uma nebulosa que se condensa em astro, um astro, cuja luz se

extingue e cuja carcassa continua a rolar pelo espaço sem fim, são
factos do dominio da astronomia, inteiramente indilferentes ás regras
do direito, embora de alta importancia para a cosmogon.a,

Ha factos do mundo physico, ha factos de ordem chimica, de or
dem geologica, de ordem social mesmo, que se passam em espheras de
todo extranhas ao direito.

" Nós, por conseguinte, não podemos annunciar, num cod'go civil,
qlle vamos tratar dos factos, porque esta palavra tem uma sign.ficação
muito mais extensa do que aquella que lhe dá a definição do art. 1Q

do subst.tutivo ,
Esse art. 1" destina-se a definir factos- digamos-factos juri

dicos ; porquanto a definição não pode se referir a factos em geral.
Disse-nos o autor do substitutivo que havia tomado por guia Tei

xeira de Freitas.
Esta consideração, de alguma fórma, é para mim uma inh.bição

pela profunda veneração em que tenho o nosso excelso jurista, autor
do Esboço, Mas lendo attentamente o substitutivo, reconheci logo que,
embora o autor delle tivesse deante dos olhos Teixeira de Freitas, no
seu resumo mutas vezes sacrificou o pensamento do grande mestre.
E assim, as criticas que vou apresentar em relação ao substitutivo,
não 00 appl.cam de modo algum ao Esboço que continúo a considerar
um admiravel trabalho t

Basta que confrontemos o art. 1Q do substitutivo com o art.. 43!
do Esboço, de onde foi tirado, para se verificar o que acabo de dizer -.
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Começa o substitutivo: «Facto diz-se todo o acontecimento sus
ceptivel de crear, modificar ou extinguir direitos u, Falia o Esboço:
« Todos os acontecimentos susceptíveis de produzir alguma scquisição,
modiflcação ou extincção de direitos entram na ordem dos factos. de
que trata esta secção.

Esta clausula final - entram na ordem dos factos de que trata
esta secção, claramente está indicando que esses factos são os jurídicos,
espécie de um genero mais vasto. No substitutivo não vejo limitação
semelhante.

Demais, o modo por que as idéas são apresentadas em um e nou
tro artigos, de alguma salte influe para que ellcs tomem feição diversa,
apresentando-se com certa largueza na phrase de Teixeira de Freitas
e constrangidas, comparedadas no duro articulado do SI'. Torres Neto.

O art. 2' diz: "o facto do homem é voluntario ou ínvoluntario»:
Parece-me que não tinham os necessidade alguma de um artigo de

lei, que viesse declarar que o facto do homem é voluntario ou invo
luntario.

Mesmo abstrahindo da expressão mal soante : "o facto do ho
mem », a desnecessidade do dispositivo é evidente.

Porém, apezar de ser dosnecessario, este artigo talvez tivesse
uma explicação, si viesse estabelecer a articulação entre o 10 disposi
tivo e o 30

, e, sob esse ponto de vista, inteiramente falho.
Sentimos que a idéa está cortada, por uma larga solução de con

tinuidade.
Facto - diz o 10 artigo - é todo o acontecimento susceptivel de

crear, modificar ou extinguir direitos. Sem transição, bruscamente,
sem que percebamos corno, passamos dessa idéa a esta outra: «o facto
do hr mem é voluntario ou involuntário '1. Sente-se que entre o i' ar
tigo e o 2', apezar de sua desnecessidade, ha um verdadeiro abysmo,
que não sabemos como foi possível transpor. .

Continuemos - art. 3'_ O acto licito é a acção voluntária, não
prohíbida por lei, de que possa resultar acquisição, modificação ou
extincção d« direitos.

Esta diflnição tem, a meu vér, mais de um defeito.
Em 10 lagar, nessa proposição define-se a cousa pela própria

cousa : depois é falsa a definição.
Define-sea cousa pela propria cousa, porque licito é o que é per

mittido por lei; acto é uma acção. Logo. dizer _ acto licito é a acção
voluntária, não prohibida por lei, é o mesmo que dizer: acto licito é o
acto licito.

E' falsa a definição, por não ser verdade que de todo acto licito
resultem efleitos jurídicos, resulte alguma modificação, acquisição ou
extincçao de direitos

Ha muitos actos da vida commum, extranhos ao dominio do di
reito, que são Iicitos, porque são permlttídos pelo direito como pela
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moral e, entretanto, passam despercebidos, sem éco na espbera das
relações jurídicas. E isso mesmo declara o art. 4':

"Art. 4' - O acto licito que não tiver, porém, por fim ímme
diato alguma modificação, extincção ou acquisição de direitos, só pro
duzirá eífeítos, quando expressamente fôr declarado."

Ainda esta noção é erronea ,
« ••• Só produzirá effeitos, quando expressamente fô]' declarado."
Não é licito pôr em duvida, Sr. Presidente, que haja muitos actos

Iicitos que produzam effeitos, muito embora o agente os nao tenha de
clarado. Os exemplos desses actos acodem facilmente á memoria de
qualquer jurista.

Da fixação do domicilio necessario ou do domicilio voluntario re
sultam effeitos jurídicos importantissimos; mas estes effeitos não estão
absolutamente dependentes da declaração do agente Da especificação
resultam eüeitos que não foram de modo algum declarados pele e'pe
cificante. E o mesmo poderíamos dizer do muitos outros actos lic.tos,

E' falsa, por conscquencia, a noção que nos dá O substitutivo.
"Art. 6' - Acto illicito é a acção ou omissão voluntaria, prohi

bida por este Codigo, por lei civil ou por lei penal."
Acode-me logo uma primeira observação.
Do contexto do artigo resulta que é preciso a combinação das

duas leis - a civil e a criminal, para que exista o acto illicito.
Si simplesmente o Codigo Criminal vedar a pratica de um acto ,

nem por isto, de accordo com a definição do substitutivo, esse acto será
illicito .

Mas basta o enunciado desta phrase, para se ver que ella contém
um pensamento erroneo, para se conhecer que traduz uma idéa falsa,

Ha, SI' Presidente, diversos actos punidos pela lei criminal e que,
embora não encontrem exacto correspondente na lei civil, devem ser
considerados illícitos, pela simples razão de que são prohíbidos por lei.
E porque essa lei é a penal, constituem elles mais do que actos illici
tos em genero, são crimes, o que importa dizer - actos illicitos de
maxima gravidade.

Creio que o autor do substitutivo quiz alludir á differença que ha
entre o delicto civil e o criminal, mas não foi feliz.

lIa certos factos, que sao considerados delictos civis; mas que não
encontram correspondentes na lei penal, e v.ce-versa - ha certos
factos que são considerados crimes, pelo direito penal e não obstante
deixam de ser delictos civis.

O dolo, nos contractos, por exemplo, é um delicto civil; mas em
regra, escapa á sancção penal.

Uma tentativa de furto é um crime, perante o nosso codigo
penal, como perante qualquer lei penal; entretanto, deixa de ser um
delicto civil, porque não causou damno.
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Creio que o autor do substitutivo quiz alludir a esta distincção :
mas, repito, foi infeliz, porque não só não conseguiu accentuar a dis
tincção alludida, mas até construiu a phrase de modo que, de suas
palavras, se tira uma conclusão contraria.

O pensamento do substitutivo completa-se com o art. 7', onde se
diz que o facto executado, sem discernimento, sem intenção livre, não
produz por si obrigação alguma.

As questões que suscitam os arts. 6' e 7', nos encaminham na
turalmente para a theoria da culpa, uma das mais delicadas do direito
civil moderno, uma das mais interessantes da jurisprudencia contem
poranea, maximé depois das excellentes monographias de Yherinç, de
Chironi, de Orlando, de Tesseire e dos bellos estudos de Soleils, Levy,
Planiol e outros.

Com prehende V. Ex. que não é esta a occasião opportuna para
enfrentar directamente esta questão, por mais capitosa que seja ; mas
creio ser-me indispensavel dizer alguma causa para affirmar minhas
ídéas a respeito, e assim achar-me depois habilitado a tirar a conclu
são da inacceitabilidade das soluções apresentadas pelos arts. 6' e 7'
do substitutivo.

O direito romano considerava delictos civis um certo numero de
actos precisamente indicados na lei, e aos quaes correspondia uma pena
civil, uma multa pagavel ao offendido. Era condição indispensavel para
a existencia do delicto civil a sua consignação na lei. Ao lado das
obrigações oriundas de delictos, conhecia o direito romano as que se
originavam de factos equiparados ou semelhantes aos delictos. Os ro
manos não t.nham designação especial para esses factos, diz.am que
certas obrigações nasciam quasi ex-delicto; os modernos é que imagi
naram esta figura [uridica dos quasi delictos.

Os factos de que estamos tratando eram de natureza diversa, al
guns deviam ser mesmo capitulados entre os verdadeiros crimes, cahindo
sob a sancção da lei penal, como o C"50 de fazer o juiz seu o processo
e sentenciar dólosarnonto. Pela lei romana, constituía esse facto um
quasi delicie, 0, não obstante, hoje, nós diríamos um crime bem cara
cterisado.

A doutrina, mais tarde, principalmente a francesa, desenvolvendo
essas idéas, chamou delicto civil todo o acto praticado sem direito com
a intenção de prejudicar, e realmente causando um damno; e chamou
quasi delicio o acto que causava damno sem que houvesse da parte do
agente o animo de prejudicar.

Prosoguíndo neste caminho, a doutrina reuniu essas duas cate
gorias de factos em uma SQ, pois que para os efleitos da lei civil não
havia differença notável entre o delicio e o quasi delicto, chamando,
então, a uns e outros, actos illicitos, e entendendo POI' acto illicito todo
aqueIle que fosse praticado sem direito, occasionando um darnno de
terceiro.
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Pela noção que nos dá o substitutivo, o acto illicito precisa de ser
um acto voluntario, precisa mais de ser praticado com discernimento,
liberdade e intenção, mas si fosse verdadeira semelhante doutrina, seria
falsa a noção que acabo de apresentar como o resultado a que chegou
a evolução das ídéas neste assumpto.

Si fosse verdadeira, os crimes culposos de que trata o nosso Co
digo Penal no art. 7', não dariam legar á satisfação do damno, porque
nelles não ha a vontade, o animo de prejudicar; são crimes que resultam
da impericia, da negligencia ou da ímprudencia do agente, mas não da
vontade de prejudicar, da má fé.

E' certo que alguns autores, insistindo na differenca entre delícto
civil e quasi delicto civil, se ateem á questão da vontade, achando que
deve existir no primeiro caso e ser dispensada no segundo; mas ainda
assim, a noção do substitutivo não satisfaria, porque abrangeria só
mente o delicto, deixando de parte o quasi delicto, que para esses
escri ptores, como para a doutrina em geral, dá logar á satisfação do
damno ,

Os que, porém, persistem em consagrar a alludida distincção, não
attendern bem, penso eu, aos pontos de vista differentes em que se col
locam o legislador civil e o criminal.

O.direilo criminal vê no crime um elemento perturbador do equi
librio social, e contra elle reage, no intuito de restabelecer esse equi
librio indiepensavcl á vida do organismo social; o direito civil vê no
acto ilIicito, não mais uma offensa á organisaeão social, mas uma
offensa ao direito privado, e procura restabelecel-o, ou, pelo menos,
dar-lhe uma compensação, satisfazendo O damno causado.

O crimnal vê, por traz do crime, o criminoso, e o considera um
ente anti-social que e preciso adaptar ás condições da vida da socie
dade ou pol-o em condições de não mais desenvolver a sua vontade
perversa, em detrimento dos fins da mesma sociedade; o direito civil
vê por traz do acto illícito, não simplesmente o agente, mas, principal
mente, a victima, e vem em socorro della para tanto quanto lhe é per
mittido, restaurar o seu direito ferido, conseguindo assim o que nós
poderíamos chamar a eurythmia social reflectida no equilibrio dos pa
trímonos, tal como se apresenta ella na vida da sociedade, considerada
sob o ponto de vista do direito privado.

Estes dous pontos de vista differentes fazem com que no direito
criminal procuremos firmar a imputabilidade, e no direito civil nos
contentemos com estabecer o vinculo da causalidade.

Um individuo causou damno a alguem ? Praticou um acto illicito
que dá logar á satisfacção do prejuizo causado? Não e mister fazer
mais dilatadas indagações. Para que, então, exigirmos todos esses re
quisitos da vontade, da liberdade, da intenção e do discernimento, no
direito civil quando sabemos que até no direito penal, estas idéas, por
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complicadaB,e por inconsistentes, estão sendo afastadas pelos chamados
simplicistas da escola penal?

Eu não acompanho a escola penal italiana, ortodoxa em certos
asaggeros, mas achego-me a ella atravez de Tarde, Alimena e Colajani.

No que respeita á responsabilidade penal, á imputabilidade, en
tendo que podemos dispensar plenamente as idéas de liberdade e dis
cernimento.

Tarde acha que o individuo deve responder pelo acto criminoso,
desde que ha similitude social entre elle, o meio em que vive, identi
dade pessoal permanente antes e depois do acto e um vinculo de cau
salidade unindo O individuo ao acto ,

Contenta-se elle com estes tres elementos determinativos da res
ponsabilidade.

Eu penso, porém, que é preciso additar ainda alguma cousa e,
que não se afasta da verdade o illustre Paulhan quando exige, para a
determinação da responsabilidade que exista entre as consequenclas
do acto e o eu, uma correlação tal que possamos considerai-as como
projeção sua no mundo externo.

E si assim é, mesmo no direito criminal, onde se procura esta
belecer a imputabilidade, com maioria de razão deve ser no direito
civil, onde a questão do discernimento foi desassombradamente afas
tada pelo codigo criminal de 1830, que no seu art. 11 declarava que
os não criminosos do art. 10 estavam sujeitos á satisfacção do darnno
causado pelo delicio.

Esta sempre me pareceu a doutrina mais simples, mais conforme
á realidade dos factos e ás necessidades sociaes.

Deante della ainda é falso o principio estabelecido nos arts. 6'
e 7°, como era falso em relação ás outras doutrinas por mim apre-
sentadas. .

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. dá licença para interrompel-o, afim
de proceder á votação da matéria adiada, na sessão passada, 1'01' falta
de numero.

O Sr. P~'e"idente- Vamos votar os arts. W e 46, que
foram consubstanciados pelo Sr. relator em um só artigo substitutivo,
que tem uma grande differença dos arts. 45 e 46 do Projecto ,

(Feita a chamada, verifica-se que não ha maioria absoluta de
,:otos pro ou contra, ficando adiada novamente a votação desses ar
tigos do projecto. )

O SR. PRESlI>ENTE - Tem a palavra o Sr. Clovis Bevilaqua para
continuar o sou discurso .

.0 Sr. Cno v re Beviiaqua - (continuando) - Os artigos
seguintes da secção que estou analysaudo são deducções dos arts. 6'
e 7°; não necessitam, pois, de apreciação em particular.
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A segunda secção trata do erro. Occupa-ss o substitutivo do
erro do ct'ólo e da violencia antes de.tratar dos actos juridicos, porque,
seg,;ndo nos disse o seu autor, estes vicios n50 se applicarn exclusi
vamente aos actos juridicos, estendem-se ao que S. Ex. chama os
factos. . .

Não sei comprehender como Isto seja, porque ha factos da ordem
physica em relação aos quaes se não póde applicar a idéa de erro,
porque de erro somente é susccptivel O ser que tem intelligencia.
Erro é falso conhecimento e vicio da vontade, porque faz com que a
vontade real não co ncida com a vontade manifestada. Mesmo em re
lação aos actos illic.tos, no puro domin.o do direito civil, nãc se
applica a idéa de erro, porque, o que em relação a esses actos procura
determinar é o damno e a sua correspondente satisfação. Parece-me
que é intuitiva, que não merece discussão uma tal afflrmação,

O erro SÓ se pode dar em relação a um acto humano e o erro
que tem importancia na theoria dos actos juridicos é exclusivamente
aquelle que apparece na occasiáo de se formarem os actos jurídicos.
E o que se diz do erro, deve-se dizer do dolo e da violencia.Sào viciosda
vontade OU, como outr'ora se dizia, do consentimento; r este elemento
physico é somente aprcciavcl no acto jurídico. que é a declaracão da
vontade ind.vidual. visando produzir effeito juridico .

Esta distribuição de matérias nos está indicando a concepção
erronea do autor do substÍtutivo,em relação aos v.cios da vontade.
Assim é que o art. 10 desta segunda secção diz: • O erro póde ser de
direito ou de facto».

Não ha du vida que o erro pórle ser de direito ou de facto.
Mas, quando tratamos da theoria dos factos [nridicos, pouco nos

interessa o erro de direito, em relação ao qual já providenc.ámos no
titulo prel.minar do Projecto .

Aqui trata-se, deve-se tratar, pelo menos, exclusivamente do erro
de facto.

O CITO de direito é referente á lei, e a lei não acceita excusada
parte daquelle que allcga ignorar os seus preceitos imperiosamente
obrigatorios,

Este é o principio geral.
Tratando-se da creacão, modificação ou extincção dos direitos, não

é mister rccordal-o, porque o principio geral anteriormente estabe
lecido, regulando não simples~~nte os factos e actos jurídicos, mas
todo o conjunto do systema [urídico, não se poderia restringir a esta
secção elo Codigo ; ha de dominaI" não somente a lei civil em sua gene
ralidade, mas ainda o direito positivo em toda a sua extensão e sob
todas as suas modalidades.

O art. 2° diz : "O erro ele direito não impede os effeitos legaes do
acto licito e não constitue excusa, quanto á responsabilidade, pelos
actos illicitos.»
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Por ter partido de um principio falso, era de esperar que o substí
tutivo chegasse a uma conclusão inexacta ,

O arro de direito, ao contrario do que affirma o substitutivo, pode
impedir efleitos legaes do acto licito. .

Supponhamos, Sr. presidente, um acto licito em si, mas prohibido
á certa pessoa. Esta, ignorando a disposição da lei, realisa- o. Eis aqui
um arto licito em si realisado por erro de direito,

Um interessado intervem e, em nome da lei, consegue annullar o
acto, tarefa muito facil, sobretudo si a nullidade é das que se decretam
no interesse da ordem juridica, é das que se denominam absolutas.
E si a nullidade não for dessa categoria, poderá, não obstante, o acto
ser atacado pela pessoa em beneficio de quem a nullidade for estabe
lecida.

Entretanto, o substitutivo affirma o contrario, diz que o erro de
direito não impede o eífeito do acto licito. E si me objectarem que o
acto uma vez prohibido por lei é illicito, eu retrucarei que, entendida
assim a expressão, não se percebe o que possa significar a proposição
que estou anal ysando ,

E assim continúa a ser desdobrada o noção de erro de facto e erro
de direi to, confundindo-se duas espécies distinctas, e que devem ser
expostas separadamente, pois que obedecem a principies differentes,

Dessa confusão, resultam preceitos inteiramente inaceitaveis ,
SI', Presidente, para não demorar, por mais tempo a analyse de

tida de todos estes artigos, passo, em relação a todo o substitutivo, a
fazer uma observação geral,

lia algumas idéas acceitaveis que para o substitutivo se crearam
atravez de Teixeira de Freitas; porém, em regra, estas idéas se nos
apresentam truncadas, ou sob uma forma incompleta, pelo que o
substitutivo me parece que não está em condições de vir occupar,
como pretende, todo o espaço do livro 3', de que estamos tratando.

O SR. PRESIDENTE - O 5,', conselheiro Andrade Figueira apre
sentou emendas que não foram publicadas e das quaes V, Ex. só po
derá tomar conhecimento na sessão de amanhã.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Poderei hoje responder ás observações
adduzidas pelo 5,', conselheiro Andrade Figueira sobre esta parte do
Projecto e depois apreciar as emendas apresentadas.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Que silo o transumpto das idéas que
expuz,

OSR. PRESIDENTE - Devo tambem declarar que, além do substi
tutivo do D,', Torres Nctto.iha outras emendas do mesmo senhor, para
o caso de não ser acceíto o substitutivo .

O SR, CLOVIS BEVILAQUA - 5,'. Presidente, o Exm. SI', conselheiro
Andrade Figueira, no primeiro dia em que occupou a attenção da
illustrada Commissão , fez considerações geraes sobre o Projecto na
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parte agora em discussão e as foi depois applícando aos artigos em
discussão,

Recordo-me que a primeira observação de S, Ex, se referiu a
divisões, que lhe parecem excessivas no Projecto ,

Já S. Ex. tem insistido díffcrcntes vezes nesta íncrepação ao
Projecto e si não fora essa insistencia, de certo eu não me occuparia
com o assum pto, porque me parece que elle não é de tão grande im
portancia, que mereça ser aqui larga e extensamente debatido,

Direi, em poucas palavras, como procedi, para distribuir a con
gerie enorme de noções e preceitos, que constituem o direito civil.

Já tive occasião de dizer a esta illustrada Commissão que, por um
processo lógico, que se accentuou mais no direito civil do que em
quaesquer outros ramos da jurisprudencía, os principios que dominam
toda a matéria do direito privado se destacaram das relações concretas,
dos casos particulares e se apresentaram ao jurista sob a fôrma ab
stracta de generalisações.

Estes principias generalisados, reunidos e systematisados formam a
Parte Geral do Codigo; tudo mais - os institutos e as relações de di
reito, em sua multiplice variedade - constitue a Parte Especial.

Temos assim a primeira, divisão: Parte Geral e Parte Especial ;
para a primeira os preceitos geraes ; para a segunda, as variadas re
lações e os institutos jurldicos Cada uma destas partes, porém, se
compõe de preceitos e institutos que diversificam por seus caracteres,
por suas fôrmas. E', pois, indispensável que não os apresentemos
accumuladamente e sim destacados, segundo os seus caracteres pre
dominantes.

A parte especial está naturalmente distribuida nas grandes
secções: - relações de familia, relações que constituem o direito das
causas, relações que constituem o direito de credito e relações que
constituem o direito das successões,

A parte geral por seu turno contém principias geraes que se dis
tribuem naturalmente em secções diversas. lia os principies que se
applicam mais naturalmente. mais directamente ás pessoas, ha os
prece.tos destinados a estabelecer os princípios fundamentaes do di
reito dos bens, e ha, finalmente, os princípios que determinam como
nascem e como se extinguem os d.reitos. Parece que essa distri
buição é perfeitamente natural; e chamou o Projecto de livros a estas
divisões mais amplas como poderia ter chamado secções aos títulos
ou capitulas; o nome pouco importaria.

Duval-Jouve, criticando a theoria da definição de Port-Royal,
dizia: « Posso chamar chapéo ao que outros chamam geometria, mas
si me interpellarem sobre o que entendo por chapéo, sou forçado a
dizer que é a sciencia das dimensões»,

Não façamos, portanto, questão do nome,
Chamou o Projecto-livro-a esta primeira divisao mais vasta
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Jia. parte lleral,pela mesma razão por que chamou -livro - ás
grandes divísões da parte especial. Os livros depois foram sub
divididos,

O primeiro occupa-se das pessoas; mas as pessoas se apre
sentam, ou como naturaes, ou como jurídicas. Eis um primeiro
eríterio para a sub-divisão,

As pessoas naturaes teem a sua capacidade, o seu modo de existir,
e apparecem em um logar determinado ; um outro critério para dis
tinguir as pessoas naturaes segundo o seu domicilio, logar onde
existem para as relações de direito. .

As pessoas naturaes apresentam-se, por assim dizer, em bloco;
mas as juridicas já oflcrccem mntizes diversos; são umas de direito
publico, formam-se as outras e desenvolvem a sua actívidade no cir
culo do direito privado. Estas ultimas são associações, agglomerações
de homens, ou fundações complexas de bens, Eis ainda um críterio
para a nova divisão. E assim o Pl'OjeclO procurou traduzir, por estas
divisões, a realidade das cousas como se lhe apresentavarn ; as mais
largas, correspondendo ás situações mais distinctas, ás differenciações
ma'" protun.tas dos objectos : as menores, correspondendo a matizes
menos acceruuados dos factos e das relações.

Puder.a eu descer a minúcias, estudar cada um dos livros da Parte
Geral e da Parte Especial: e pORRO aflirmar que, si urna ou outra vez
houve desvio, em geral o Projecro conseguiu reproduzir, na lei, a vida
real da sociedade, e que as divis<l<'s apresentadas não pcccam contra a
logica. Elias se apresentam com os caracteres da imegridade, da oppo
sição, da gradação, que, segundo os mestres, são predicados exigidos
para uma Ma divisão, predicados aos quaes accrescentam a propor
cionalidade. E', talvez, em relação a proporcionalidades que S. Ex.
acha o que criticar, mas observo que, si muito dividir, póde dissipar
o pensamento com a intenção di' esclarerer; o pouco d.vidir lorçosa
mente ha de esclarecer; e num código, parece-me, era talvez peccado
menor dividir muno, destacando cuidadosamente as variações do
assumpto para bem oriental' o lIpl'Lcador da lei do que muito accu
mular, formando peças inteiriças, sem juncturas, sem curvas e sem as
divisões que assígnalem as variações do pensamento que a lei traduz.

Feitas estas considerações geraes. entrarei, acompanhando o illus
tre preop.nante nas considerações que foi fazendo em relação aos
diversos artigos. .

O primeiro que incorre em censura é o art. 100, que providen
ciou sobre a representação dos incapazes.

Acha S, Ex. que se devia eliminar urna parte do artigo, porque
este distingue entre actos que podem trazer proveito ao menor e actos
de que podem provir obrigações,

O qne está consignado no art . 100, Sr. Presidente, não é mais do
que o nosso direito tradicional, pelo qual o SI", conselheiro Andrade

c. c. - VoJ. I11 28
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Figueira se tom aqui batido; está nas Institutas, Lív. I, Tit, 2t, prill'
cipio ; está no Ilig"sto, Liv , 26, Tit, 8°; e>ltá no conselheiro Lafayette,
§ 52; está em Borges Carneiro, § 22t.

O Projecto não faz sinão reproduzir o principio que achou figu
rando em nossas leis e que veio do d reito romano. A accusação, por
conseqllcncia, parece-me improcedente, Ao art. 102, Si Ex. achou
que dizer." por causa da palavra =annullada.

Entende S, Ex, quo o legislador deve considerar nullos todos os
actos não praticados de conformidade com a lei, parecendo-lhe irmo
vação inconveniente a distlncção estabelecida entre actos nullos e
annuilaceis. Em conclusão, pede que se estabeleçam os prlncípios fír-
mados pelo regulamento n , 737. .

Este regulamento, como toda a Commissão sabe, distingue os aetos
de que estamos tratando em actos nullos de pleno direito e rescindi
veis ou, antes, considera a nullidade de pleno direito dependente de
rescisão, podendo ser qualquer dellas ora absoluta, ora relativa, e
faz diversas dlstincções , Estas dístíncções, na pratica, deram logar a
duvidas que provocaram uma certa reaccão na doutrina.

Por isso, algumas leis posteriores seguiram caminho dífferente, nó
intuito de melhor satisfazer ás exigencias Iogicas, Sirvam de exemplo
a lei de fallencías, onde já se acha estabelecida a distincção entre actos
nullos e annullaveis, e a lei do casamento civil, onde lambem se achá
a mesma d.stinccão ,

Não é, pois, uma innovação do Projecto esta distinccão i E' sim
plesmente uma appllcação de principies que existem na doutrina ha
muito tempo e que já haviam encontrado expressão legal nos doere
tO" citados de fallencia c do casamento civil e, de certo modo, no 1'1'0'
prio regulamento n , 737.

Ao art. 103, acha S. Ex. que era índi-pensavel accreseentar o erro
sobre anal ureza do contracto ,

Planiol, estudando a theoria do erro, acha que este pôde ser i'll0
dlcal, modio e leve,

O erro ra.lical torna o acto nullo ou nno existente. O erro médio
torna o contracto annullavel e o leve apenas dá logar a uma recompo
síçâo entre as partes, mantendo-se oacto,

Como erro radical apre... nt" "'Ie o que se refere á natureza do
contracto, por exemplo, quando alguem vende um objecto e a parte que
recebe suppõe que houve doação. Este erro é radical; o contracto não
existe, é nullo ,

Melhor orientados me parecem, porém. áque!les civilistas que
-dizem que em casos taes nãose deve dizer que ha simplesmente erro,
mas sim falta de accordo das vontades das partes. E foi por pensar d..ste
modo que o Projecto excluiu o caso lembrado POI' S, Ex.: mas ainda
'que pensasse como Planiol, estaria na obrigação restricta de excluir o
caso, porque aqui se trata de erros de gra vidade média, erros que deter-
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minallla annullabilídade do contracto, e não vicio que torne o acto
radicalmente nullo.

Ao art , 105, que teve por fonte o Codigo Allemão, S. Ex, propõe
que se substituam as palavras- por intermodio de alguem ou de al
gum instrumento - por estas - por via de intermediado.

OSR. ÀNDRADE FiGUEIRA - Intermedíarlo, ou seja pessoa ou in
strumen to.

OSR, CLOVIS llEVILAQUA~ Si dermos ã palavra essa elasticidade,
a correcção não passará de correccão de redacção, á qual eu Mo me
costumo oppôr, mas parece-me que o pensamento não ficará sufflcien
temente claro, pOl'que intermediarío lembra sempre uma pessoa, um
mandatario, um mensageiro ou outra similhante ,

Oart. 106, S. Ex , acha que não é proprio da Parte Geral, deve
ser su ppresso. ,

Perdõe-rne o íllustrado preopinante, mas neste ponto, fallece-lhe
de todo a razão.

O erro, como acabei de dizer, póde ser radical e tornar o acto in.
existente; pôde ter gravidade média e tornar o acto annullavel : pôde
ser leve, e é o caso do art. 106, e Mo prejudicar a validade do acto ,
Sem fazermos referencis a estas dilferentes categorias de erro, apre
sentaremos delle uma theoría falha,

Depois passou S, Ex. a considerar, no primeiro discurso, a secção
da fraude. A theoria de S. Ex" aqui apresentada a respeito da fraude
é, devo diz-r, inteiramente diversa da que eu aprendi e da que geral
mente ensinam os tratados relativos á mau-ria.

llestn assumpto temoi noções inu-iramente differentes e desconfio
muito que S, Ex, nãoesteja com os bons pr.ncipios.

A palavra fraude, no direito romano, tinha uma accepção mais
ou menos vac.llame e t.·ssa vacillação passou para o direito francez,
como em geral pal'R o direito dos povos latinos.

Umas vezes - fl''ZUS é qualquer embuste. outra. vezes é synonimo
de símulaçáo, como na phrase - [randrm legi (acere; outras vezes 'é
maquinação, no intuito de prejudicar aíguem .

Este afinal foi o sentido que preponderou na technica.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Essa é a maquinação com dólo.
O SR, CLOVIS BEVII,AQUA - A fraude é um vicio da vontade que,

por um lado. se approxiina do dóio e da simulaçao " 1'01' outro, se afasta
desses outros vícios. Approxima-se do dolo, porqUC, como este, é um
artifício para proporcionur um «ngano : mas diílere do dólo em que,
neste, um dos ag-ntes procura illudir ao outro, e, na fraude, isso não
se dá. Na fraude, as partes estilo ou tie suppõem de. accõrdo ; ou ainda.
que não exista accôrdo entre dias, o engano não tem por fito preju
dicar a urna dellas.

Díflere da simulação, a fraude, em que, naquelle, o engano existe,
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por assim dizer, na parte formal dos actos, como, por exemplo, se in
teressa pessoa extranha (é o caso de interpostas pessoas); se o acto, que
se apresenta, não é o acto, na realidade executado; se ha uma data
enganosa.

Na fraude, o acto se apresenta, corno verdade 1'0, como obedecendo
a todas as nórmas legaes e vae prejudicar a terceiros, a alguem que
neUe não tomou absolutamente parte,

O Projccto, neste ponto, não se occupa da fraude, em geral, .sc
guindo assim a doutrina de alguns mestres e em particular a de Tei
xeira de Fre.tas. Occupa-se em particular da fraude em relação aos
credores

O patrimonio do devedor serve de ~aranlia ao credor e, em ge
ral, se affirma que cada um só possue aquillo que lhe resta, depois de
pagas as suas dividas. Como, porém, o individuo 0110 póde ser tolhido,
na sua liberdade, dão-se alienações, que diminuem ou podem mesmo
absorver todo o patrimonio.

Em tal emergencia, intervem a lei em beneflc.o do credor, com a
acção Pauliana ou rovocator.a.

Mas esta accãosó pode ser invocada, quando o devedor não pos
sue outros bens, com os quaes possa pagar e quando o adquirente

eoadj~~~l~~~:a~(;i;ulooneroso, esta coadjuvação deve se provar, ou
presnmir em alguns casos determinados no Proj.'ctH; nos aCiOS a titulo
gratuiW, em regra, a lei presume que se deve concluir entre o deve
dor eo, adquirente,
'>.Sendo assim, não se devendo invocar a ficção Pauliana, senão
quan~o,no pauimon.o do devedor, não resta, com Cfue indcmnisar o
credor e quando houve má fé da parte do adquirente, u-m razão o Pro
jeclOel1lfl'feri"-se particularmente aos ch rographarios, porque os
outros, os hyperhecarios e pignorat.cios têm fi garunua real; a elles
não aproveita, é até prejudicial a acção rescisoria.

Para mostrar a V, Ex. que o Projecto não apresentou nenhum
principio novo e, se apresentasse, estava plenamente o-cudado pela
razão [uridíca, examinei de novo Correia Telles, nota 163, onde elle
diz: (fé)

" Emquanto póde o credor pagar-se por acção hypothecaría, nem
póde nem lhe convém usar da acçâo revocatória contra os possuidores
dos bens não hypothecados » (nota 173 da ed, Teixeira de Freítas.]

Isto é claro e .mpõe-se,
Teixeira de Freitas addiciona : ., Aetualmente a publicidade do

.registro hypotheeario, com a presumpçãoda scioncia por parte de todos,
os constltue em má fé; mas, prat.camerue, como as acções hypotheca
rias. estão reduzidas ás assignações de dez dias, ninguem deixaria este
rodo tão summario para demandar pelos meios ordinários das acções
Tevocatonas.»
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No tempo, em que elle escrevia, a ~cçã~ era de dez dias; hoje é a
M' executiva (dec. n. 169 A, de 19d"JanClro de 1890, art. 14, § 6),

a........~ torna ainda mais valiosa a razão in vocada,
o qu Vê por consequencia, V. Ex. que, não só o Projecto estabelece

a do~ tri na sã, baseada nos pr ncipios verdadeiros, como está de
um li J'órdo COIU os nossos tratar l-'ita-; c asSICQS.
acc Depois, S. Ex. fallou no art. 1:13, que acha não póde ser acceito
na sua ul tima parte,

« Se OS aotos revogados tinham por unico objrcto attribuir direi
t de preferenc'a 1'0" hypoihcca, anuchres« ou penhor, a sua nulli
d':de importara somente a perda da preferencia.»

Creio que S. Ex. pediu a suppressão desta parte, por não a ter
Iid cotn bastante auencao, .
I o Consi<kra-se acto praricado em fraude ao credor um destes: attri-
buir direito de P,""""''''''':a P"lh' hypothe~,a~1 por antichrese 00 penhor a
um credor que (. antes r,Hlo un a eg...e IJH'IVI eg,o. d'
. Havia por exelllp 0, diversos cru ores cummuns, rversos credo-
, h'I"ogr~l)haJ'ios: mas, 1'1 'conhecendo um d,'lIns q'Ie o patrimonio da
res c . 'I" I di 'Jdevedor' era rn-u rcreute para pagar toJc f,s as suas IVl as, entr~ ~m

combina(;,iü com o mesmo e consegue o e que garanta a sua divida
h loteca ou penhor.

por ~!sivt'lllIenteeste [,"111, em virtude de um direito real, retirado do
atri1110nio commUIIl que '~e"la ser eutr.gue aos credores, vai preju

P. I os' e este acto, praticado de accôrdo com um dos credores, emdica - t
,'uizo dos outros. é considerada fraudulento e deve ser revogado.

prej ~Ias, o que deve SOl' revogado? Simplesmepte esta garantia ex.
traordinaria., 1"llI'qube sómente ella IOc'duTe no VICIO de fraude. A obri

o priuClpa su srste integra como antes.
gaçã Creio que S. Ex., attsndendc bem ao intuito visado pelo artigo,
deve concurdar e:n re:il:a1' as ~uas?bservaçõt·s.. ~.

Quanto ao. alI.. iau, S. Ex. dlS:'" que. ha.v,a can:usao entre con
di ões affirmatlvas impossrveis e a~ Imp'i:iSlvey':; negauvas .•.

ç [1<>pois acha extranha a doutrina do Projecto quando, separan.lo
con.liçõcs impossíveis physicament1t das impossiveis juridicamente?

:terrnina. qUI' estas ultimas annullem o acto, e considera as primeiras
sem valor, eom~ 'Jlü~àO «scnptas. 9"uanto á COT.lfusáO, basta uma leitura

tt uita do art . '.' para se ver: leal' fi ue nao ox.sie ; e quanto á ex
~ a~heza da doutnna, afllrmo que, ao contrario, ella é racional e lembro
rue foi adoptada 1'01' Teixeira de Fre.ias om s~JU Esboço: . .

q E' raCIOnal, porque chamamos condição juridicamente ,mpasslvel
uella que é contraria ao direito, aquella que se lhe apresenta em:'1 ~siç<10 m~nifcsta, e é bem 1e ver .que cordição de tal categoria nM

d~~e subsistlr, quer nos acLOS "'ter-VIVOS, quer nos actos de ultima von-

tade. E' certa que o direito romano distinguia, para este effeito, 0&
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acros de ultima vontade dos praticados entre vivos, mas entendo que, a
rigor do direito, a prohibição legal deve vigorar tanto num como
noutro caso; e por assim entender, obedeci ao conselho de Teixeira de
Freitas, s-parando a imposs.lnhdade physica, (que é simplesmente uma
jocosidade, acto pouco seno, som o caracter de lima verdadeira condi
ção por sua própria natureza, porque a impossibilu'ade physiea é certa
e a condição deve estar subordinada a um acontecimento incerto) da
Impossbilidade [uridica, qtll' é o acto contrario á disposição expressa
de lei. Heconheçu que a maioria dos códigos, p"rque acharam assim
estabelecido o princip o no direito romano, foram, como os carneiros
de Panurgio, mantendo o principio: mas, vendo a reaccão de Te xeira
de Freitas acompanhada polos codigos arg-ntino, do Uruguay e alguns
outros, achei que devia esforçar-me tambem por fazer vingar a doutr.na
racional.

O S~. ANDMDE FIGUE'~'\ - Talvez fosse ahi que houvesse Oacom
panhamento dos carneiros de Panurgio.

OS~. CLOVIS IlEvIUQU,\ - Talvez não, porque são em maior nu
mero os cod gos que acompanham o direito romano. ao passo que os
outros que acabo de citar consignam uma reacção, uma r-evolta.

Ao art. 138 S. Ex. observou ap"'las alguma cousa sobre a ex
pressão ~ actos visados - achando preteri vel dizer - actos que se
têm em vista.

E' a mesma cousa.
Depois íalla em _ dias feriados - e acha preferível substituir a

expressão por dias impedidos.
O S~. AND~ADE FIGUEIRA - Dias feriados podem ser até dous

meses,
O S~. CLOVIS BEVILAQU;\ - A expressão - dias impedidos s-«

poderá ter uma explicação pOI' demais extensa.
Qualquer motivo poderia ser impe.liuu-nto. Poderia apparecer

quem suppuzesse que fosso impedimento o CXCP~so de chuva, a occupa
ção da autoridade, e não s"i quantos outros f,'CI.OS semelhantes.

O SR. A.NDRADE FIGUEIRA dá um apal'te.

O S~. CLOVIS IlEVILAQUA - Parece-me que o termo - [eriado 
exprime melhor a idéa que se tem em vista e deve ser conservado,

O S~. AND~ADl' FIGul'IRA - Ha féria" de 15, de 20 dias e até de
dous mezes,

O S~ CLOVIS BEVILAQU,\ - Passou S. Ex. a se occupar do art. 156,
sobre o qual fez longas consideracões, porém, argumentando simples
mente, parece-me, para fazer exercicios de logica, porquanto não partia.
de uma base segu ra ,

Este artigo, Sr. presidente, em prime.ro lugar, não é mais do que
a condensação do direito vigente. ElIe traduz o que se acha na lei
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n, 79, de 1892, art. 2°. Depois, o intuito do artigo é muito simples de

ªpanh.ar., , d' , h' . idiHavia outr ora, uma isuncção : avia os actos jun ICOS, para 00

quaes se exigia a escriptura publica corno substancia delles, não po
donde os mesmos ser considerados jurid.eamonte sem que se apresen
las,qem sob a íórma de escriptura publ.ca ; e havia outros actos, nos
quaes a escriptura publica não era da substancia, mas nocessaria só
mente para, a prova. O artigo teve o intuito de acabar com esta dis
tincção , Ou a Iórma é exigida para o acto, 011 não é: si é, elle não
subsiste sem a fórma ; e SI não é, olle se pôde apresentar sob qualquer
dW3 fórmas reconhecidas em direito, e será 11m acto val.do , Este é que
é o intuito do artigo.

O SR, ANDRAD~ F,GUEIRA - Não parece ser este, combinado com
e art. 152.

Estabeleci um dilemma , Combinado com oart, 152, a prova ahi
é a forma. Isto é muito grave.

O SR. CLOVIS B~V1LAQUA ~ O dilomma de S. Ex. não tem apoio
nos artigos, porque o intuito do Projecto é acabar com a distincção de
fórma exigida simplesmente para prova e fôrma ind.spensavel para que
o acto subsista,

O Sa , ANDRADE FIGUEIRA - Esta dlstincção não existe no nosso
direito.

O SR. CI,OV18 B~VIl,AQu4 - Existe nas Ordenações, liv, a-,
tit, 59.

O SR. ANDRADE F1GUEIsA dá um aparte.
O SR. CWVI" BEVILAQUA - V. Ex. não me entendeu, ou não at

tende ás ponderações que estou fazendo.
O SR. ANDRADE F,GUEIRA - Auondo perfeitamente. Não sabia li

que o artigo queria dizer, e agora acho-o mais grave do que suppunha ,
!Eu faUei hypothoticamente,

O SR. CLOVIS BEVILAQU" - V. Ex. lembrou bem, affirmando que
"Indo isso é processo.

Parece-me que está inteiramente enganado.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA _ Disse que é processo, referindo-me

ás provas.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA _ A materia das provas é o que os es

eriptores chamam materia mixta, Nasce, firma-se no direito sub
stantivo, desenvolve-se no d.relro processual. D'ahi o engano de S. Es,
!E' o direito substantivo que determina quaes W3 formas nocessar.as
para que os actos tenham validade jurid.cn. E se o direito substantivo
li que determ: na a necessidade da forma e se para conhecermos a forma
:temOS de recorrer á prova, forçosamente é o direito substantivo que
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v~. indicar quaes as provas índispensaveis para que tenhamos certeza
de que existiu acto jurídico de accordo com o principio estabelecido
na lei.

D.sse S, Ex. que a prova é uma das phnses do processo, A pri
meira phase consiste na intenção do autor, na allegação do seu direito;
a segunda, na prova; e a terceira na declaracào por parte do juiz para
se restabelecer o direito violado, E d'ahi conclue que a prova é parte
do proc"sso,

Poderia com a mesma argumentação concluir eu que o direito
também é parte do processo, porque a prova intervem para demon
strar que o direito existe. E se o argumento procede em relação á
prova, deve proceder em relação ao direito,

MIl,tas vezes a prova apparece, é exigida independentemente de
qualquer idéa de processo,

Si assim é, como vamos nós declarar que a prova é sempre ma
teria de P"OC""")?
. Depo.s, ha o que V. Ex, conhece com o nome de prova preesta
belecida, que só pode ser decretada pelo d reito substantivo; porque
uma vez que ella é estabelecida previamente, para garantia das partes,
não póde 8"" entregue á phase ulterior do processo, eUa faz parte inte-
grante do d.ro.to substantivo, .

Este princ.pio está de accordo com a doutrina geral; e, si estu
darmos o assurn pto em frente á nossa Constituição, pan-es-me que não
temos nada a modticar ásconclusões torncc.das pela scíencia.

O art. 3~, § 23, da Constituição, d.z 'lue compete privativamente
ao Congresso Federal legislar sobre o dir« lo c.vil, crim nal, com
mercial da Republica e processual da, justiça federa].

Eu podia argumentar como um illustro professor da Faculdade de
S. Paulo, o llr. João Mendes, d.zendo que o a.tverb.o - priva-,
tivamente - tem o seu correlativo, e, pois, dvste preceito consti
tucional se deve concluir que os Estados não tcem comp<'tenciapara
legisla,' sobre o dire-to Civil, commercial e cr-iminal da Hepublica ,
porque isto é da competencia privativa do Congrvsso Federal. Mas,
não se póde conclui!' dos lermos empregados pelo legislador consti
tuinte que o Congresso Federal não tenha também, já não mais pl'lva
tivamente, porem cumulat.varnentecom os Estados, competencia para
legislar a respe.to do processo,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Isso n50 pega, seria contraproducente.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Poderin argumentai' assim; mas,

apezar do reconheror o valor do argumento. prefiro rnvocar O espirito
da Constituição e diversas de suas dispos çõos, que apóiam incontes
tavelmente a doutrma por mim sustentada,

Fundados nas regras de hormeneuuca, segundo as quaes não se
deve, primei ro, interpretar uma lei, destacando uma parte minima
deltas e, segundo, suppôr ignorancía e imprevidencia da parte do le-
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g1slador, estamos habilitados a rejeitar a interpretação contraria.' Real
mente, Sr. Presidente, começando pela ultima consideração, affirmo
que essa ignorancia e essa imprevidencia seriam manifestas, si a Con
stituição permiuisse ao Congresso Federal organísar os institutos do
direito civ.l e não lhe permruisse , ao mesmo tempo, providenciar
para que esses institutos fossem viaveis ,

Si combinarmos o art. 3, com os que se lhe sçguem, veremos
que ne!les se dá ao Congresso Federal attribuíção para tomar provi
dencias no sentido da manutenção da Constituição e leis federaes
e para tomar deliberações sobre tudo que fôr de interesse federal.

Ora, como poderia o Congresso Federal velar pela applicação das
leis si não pudesse cercai-as dos meios necessarios á real.zação dos
fins a que se destinam e são, entre outros, os interesses federaes a
que se refere a Constituiçâo ? '

E Oart. 6:) corrobora este pensamento, quando determina que os
Estados se hão de reger pelas leis q"e adoptarem, respeitados OS
principios consritucionaes, entre os quaes estão os que acabo de
mvocar ,

Assim, penso que, examinada a questão sob o ponto de vista da
doutr.na, da qual SI'. não deve afastar o nosso legislador, e examinada
em relação á nossa Constituição, a conclusão a que chegamos é sempre
que as provas, como mater.a mixta que são, devem ser, em parte,
deixadas ao legislador do direito substantivo e, em parte, ao legislador
do direito formal ou processual.

O SR. ALFREDO PINTO - E ha leis nas quaes não se podem separar
08 dons elementos, como na lei do casamento civil.

VOZES - A adjudicação, a lei de fallencias ,

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Ao art. 157, S. Ex. fez ponderações,
com algumas das quaes se pôz em contrad cção ,

S. Ex. achou exquisito que se considerassem folhas publicas,
offlciaes ou não, como meios de prova; mas, logo em seguida, no des
envolvimento do seu discurso, teve occasião de recorrer' a e~te meio
de publicidade para determinar a prova da existencia de leis estran
geiras.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Fallei em collecções officiae.s, cousa
differente de folhas publicas.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - E depois, sabe V. Ex. que com a
exhibição do Diario Olficialpôde-se até tomar posse de uma funcção.
publica. E', por consequencia, um meio legitimo de prova.

Quanto ao art. 16:1, S. Ex. também fez ponderações, estra
nhando que .pudessem servir de testemunha os ascendentes, desceu-
denn-s, conjugo- etc., de alguma das partes. ..

O Projecto diz que podem ser recusadas como testemunhas.
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o SII. ANDRADE FlGUEIIIA - Não hão de ser recusadas pela pane
eontrarla, sempre que souberem queo filho vai depor .contra os pais.

Ahi é que está a Imrnoralidade,
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - S. Ex,', que é o paladino do direito

vigente deve se recordar que a Ordenação, livro 3°, t.tulo 56, § I·,
dá preferencia ao pai para depllr, quando se trata da idade do filho,
porque - diz o I..!(isiador philipino - ninguem mais competente do
que o pai para conhecer a Idade de seu filho.

O SR. ~NDRADE FIGUEIRA - E' outro ca-o ; trata-se de justificar 1j.
idade do filho; trata-se de um acto do jurisdicçâo voluntária, (}la
outros apa/'te.~.)

. O SII. CLOVIS BEVILAQUA _ Oart. 16n acha que a lei federal é o
direito por excellencia e não pr..cisa de ser provado, Mo precisa
mesmo de ser aJlegado para q"e o juiz tenha obrigação de applical-o ;
llilo ?oss m. porém, o d.reito local _ estadoal ou municipal _ e o
direito estrangeiro,

Pareceu 11,0 Sr. Dr . Andrade Figueira que era muito faci! aQS
juiz"s conhecer as posturas rnunicipaes de qualquer parte e conhecer,
sobretudo, o dire.to estrang..iro ,

Creio que é excesso de rigor exigir que o juiz tenha conhecimente
do direito estranho, COIllO obrigação funccional, da mesma fórma que
deve conhecer o d reito nacional.

Ojuiz apresenta-se, corno a palavra viva do direito, como o órgão
p-lo qual o direito sr- man f,'sta na vida ordinaria ; mas isto só se póde .
entender dentro de circules determinados pela organ.zação social, E'
excessivo, é mesmo impossivel que isto se possa conseguir em relação
ao dir...to universal.

. Eu ainda appello para o direito vigente: o decreto n. 3.839 de
Novembro, art... , exige a prova do direito estrangr-iro e esta é a
doutrina que encontro em Wharton, Wo-tlnke ... e em alguns outros
escriptores, embora tambem encontre em Savigny e Asser' a opinião
de S. Ex.

O SR, ANDRADE FIGUEIRA - Encontrará em todos que admittirem
11 principio do direito internacional privado.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - OR norabilissimos autores que citei
escreveram sobre dir» to internacional privado.

Isto está tambem consignado no Codigo Argentino.
S. Ex., por diversas considerações, impugnou tambem o art. 185.
Como dizia, o art go foi atacado por var.as considerações. Pareceu

até a S, Ex. que elle era indigno de urna Hepublica democratica.

O SR. ANDRADE FIGl'EIRA - Qual é o artigo?
O SR, CLOVIS BEVILAQUA - E' o de n. 185, que diz: (LI!).
« Para propor a acção em juizo. assim como para contestai-a, é
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Deeessario ter nella interesse legitimo, seja economico ou de ordem
moral.

O interesse moral só autorísa a acção quando se referir directa
mente ao autor ou á sua famil.a .»

O SR. ANDMDE flCU>:JRA - Proscreve as accões populares que
nós já tínhamos no direito byzantino da monarchia•.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Este artigo. Sr. Presidente, vou
desde logo declarar, u-m a sua origem no Codigo do proceHSo civil
italiano, art. 36. no qual se diz: (U).

" Per prnporre una domando m ,qil.ldizio, oper contraddire alia
medesima, é necessarto fu)('psi interesse » ,

A este artigo foi acceso-ntarla uma ponderação de Géan Turco,
um dos mais notavr-is civilistas da halia cont ..mporanea.

Oiz elle, a proposito deste art. 36 : (U).
« Não póde propor uma acção sinão quem tiver interesse [urldlco

na reintegração ou no reconhec.mento do direito; de onde lhering
dizer que os direitos são int..resses protegidos' pela lei. O interesse
pôde ser material ou moral: o .nteresse mat..rial dá sempre direito
a intentar a acção cív.í ; o moral, ao contrario, sómente quando toca
directamente ao autor 011 á sua [amilia .»

Este principio pa"t'c..-me qu<o é corrente, pois eu o encontro em
outros escriptores, estrangeiros e nacionaes, como, por exemplo, João
Monteiro, no § 18.

OSR. ANDRADE fIGUEIR" - E' suspeito, já é republicano.
OSR. CLOVIS BEV'LAQUA ..,... (Lê) :
«Para que a potestas agendi se converta correcta e provei

tosamente na ratio agpndi, requer-se no agente o concurso das
quatro condicoes seguintes : a exisrencia de um direito, o interesse de
agir, qualidade para agir e capacidade de agir."

Desenvolvendo o interesse de agir, mostra que este deve ser
legitimo, ou com.. diz Manfredine. (U) :

r. Exactamrnte conforme á razão juridica ; directo, isto é, do
proprio amor; e actual, não bastando que s{'ja remoto ou de simples
espectativa s ,

E em nota accrescenta : « Tamb..m não é preciso que o interesse
tenha por conteúdo uma relacão econnmica ouseja conversível em
dinheiro. 1.'1Il interesse de honra, um inter..sse de farnilia, um inte
resse de profissão, hem podem log.timar o uso da acção civil".

O SR. ANpRADE fIGUEIRA dá um aparte.
O SR. CLOVIS BEV'LAQUA ..,... Vê V. Ex., Sr. Presidente, que o

art. 185 está b-m amparado na doutrina corrente. Mas all..ga ainda
contra elle o Sr. conselheiro Andrade Figueira que, si o não ampu
tarmos, ficarão abolidas as acçõespopulares,
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oSR. ANDRADE FIGUEIRA dá outro aparte.

OSR. CLOVIS BEVILAQUA - As acções civis populares, Sr. Pr6
sidente, existiram no direito romano e delle passaram para as legis
lações dos países que surgiram do esphacelameruo do império dos
Cezaves. No direito romano, apresentavam duas íórrnas : as cha
madas populares publicas, e as denominadas populares privadas.
Toda vez que surgia uma offensa aos bens publicos, podia alguém in
tentar, contra o offensor, uma acção que tinha POI' fito principal im
por-lhe uma multa em favor daquelle que propunha a acção ,

Esta era a feição privada da accão popular.
Outras vezes, ella podia nascer de um acto do próprio magis

l:a~o ou dr- qualquer cidadão que agisse <,,!mo o Estado ou o muni
cipio, e «ntão é que se chamava acçáo publica, Uma e outra, com O
correr do direito, fundiram-se formando um toJo unico, as acções
populares. Isto, porém, se compri'hl'lldp em um e~'aJo do direito em
que a organisação política não e-tá sullic.eutemerue desenvolvida, de
modo que seja indispensavel que os particulares estejam velando pelos
interesses publicos.

O SR, ANDRADE FIGUEIRA - E onde isto é mais preciso do que no
Brasil ?

O SR, CLOVIS BEVILAQUA - Na organlsação politica moderna,
actos que davam ol'Ígem ás acções populares passaram em parte, a
ser classificados entre os crimes reprimido:"} pelo Codigo Criminal; em
parte, entro as matérias especlaes das leis de policia; em parte, entre
os assumptos regulados 1'01' posturas municipaes, e finalmente, entre
as uiJi·n:;a-.; a direitos .ndivíduaes ,

Assim, o nos-o Codigo Penal consagra disposições diversas em
garant'a dos bens publicos.

O SR, ANDRAD~ f'HjUElRA - E' suspeito, já é republicano, Eu
argumonto com o Codigo do Processo, que dá o direito de queixa.

O 5R, CLOVIS BEVILAQUA - Por exemplo, o art , 139 diz: (U),
Incendiar edificio«, construcções, drpositos, armazrns, archioos,

fortificações, arsenaes, embarcações ou navios perteneente» á Naçâo:
J?ENA - dI' prisão cellular por dous a seis annos e milita de li a 20·/.
do d.unno causado .

.\ rt , 152, Destruir ou damnificar qualquer parte de estrada ou
'Dia de commnnicaçâo de uso publico, obstando ou interrompendo O

transito pOI' -üa, remooer-ou iruuiiisar os objeao» destinados a ça
rantir fI, sua .w:gurança: PENA - de prisão ccl!ular por seis roeres a
tiois armo-i.

AI'l, 15:1. Damnificar as linha» tdegl'aphicas da Nação ou dos
Eaado»; derribar pontes, cortar fios, quebrar isoladores, cortar oU ar*
rancor madeiras plantadas ou reservadas para o serviço das linhas
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c, em geral, causar, por 9ualquer modo, damno aos respectivos ap
parelhos : PENA - de prísão cellular por seis mezes a dois annos e
multa de 5 a 20 o do darnno causado.

Art. 161. Envenenar fontes publicas, ele.
Art , 162. Corromper ou conspurcar a aqua potavel de uso

commum, etc.
Art. 327. Demolir ou destruir, no todo ou em parte, edificio

pertencente á Nação, Estado, municipio, etc.
Art. 328. Destruir, abater, mutilar ou damnificar monumentos,

estatuas, ornamentos ou quaesquer objectos destinados á decoração,
utilidade ou recreiopublico: pENA - de prisão cellular por seis meses
a dois annos e multa de 5 a 20 o do damno causado.

E mais o art. 378 e o art. 389 se destinam á protecção e defesa
das cousas publicas.

O SR. ANDRADE F,GUEIRA - Para tudo isto dou ao cidadão acção ,
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Vê S. Ex. que as acções populares

foram transformadas em parte ...
O SR. ANDRADE l'IGlJElRA - Em offlcíaes.
OSR. CLOVIS BEVILAQUA - ... em acçõrs publicas, transpondo-se

dos dominiosdo direito civil para os do direito criminal. Isto já tinha
sido observado por Te.xe ra de Freitas quando, ao commentar a Dou
trina das acções, de Corrêa Telles, diz qne é, não só limitar, mas
apoucar as idéas das ucções populares, rcetringil-as nos dominios do
direito civil; e condemna o Codigo do Processo peja feição que deu ao
'instituto. Estas acções devem ser acções publicas.

OSR. A'DRADE FIGUEIRA dá um aparte.
OSR, CLOVIS BEVILAQUA - Apenas faz esta nota que acabo de

referir, rt\:-.umilluo.
Assim parece-me, Sr. Presidente, que tenho sufflcicntemento jus

tificado o Proíecto nesta parte que tão graves censuras provocou.
Neste dispositivo, como em outros criticados, obedeceu elle aos bons
principios ensinados pelos mestres, e a doutrina que adoptou não é
índ.gna de urna Itopublica democratica, é a doutrina consentanea com
o estado actual da OIganisação jurídica da sociedade.

Indiquei como de aeçáo privada e depois de acçao publica, tran
sferida dos particulares, em parte; transformou-se a antiga acção po
pular em acção de direito penal, ou em objecto da competencia, ora da
policia, ora de posturas municipaes. O que nesse dominio ficou para a
iniciativa dos particulares, apresenta-se com a fórma ordinária de pro
tecção ao direito individual Assim, quando eu quero ter a minha
parte no gozo de um logradouro publico, e sou impedido de exercer
esse meu direito, concede-me a lei um recurso que o garante, mas
neste caso o interesse individual é manifesto, e a espccíe entra na.
regra geral.
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oSR. ANDRADE FiGUElI\A = Eu não ando pelas ruas de Manáoil,
mas posso constituir procurador para propor accão lá.

E' doutrina de Teixeira de FI·..itas, quanto ás ficções prejudiciaes.
E quando havia a escravidão, havia a acção popular em favor dos
escravos.

O SR. CWVIS BEVILAQUA = Outr'ora isso se comprehendía,
hoje não,

OSiI. ANDRAIiE FiGUEIRA = A acção para dar tutor a um menor,
porque o cidadão tem o interesse moral em ver o menor protegido.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Proseguindo na sua analyse, S. Ex.
considera o art. 187, § I', onde se determina o perecimento da cousa,
Para contestar a doutrina do arrig», diz S, Ex. '1ue póde ex-stir uma.
propriedade que, por falta de cultivo ou por outra razão, tenha perdido'
o seu valor economico.

Maso argumento é improcedente, porque, na hypothese,acouilll
não perdeu o valo,' cconom.co, diminuiu apenas de valor.

E o Projecto não trata de diminuição, trata de perda do valor
economlco. Era preciso que esse predio tiv.."" desnpparecido real
mente para se afflrmar que o pred.o tinha perdido o valor economico
c, no caso apontado, houve apenas diminuição do valor,

Examinando o art , 187, voltou para o art . 155, § 3° e para
Ó art. 58.

O art. M, considera immoveis, para os e/leltos legaesvas apo
lices da d.vida publica, os dir..itos reaes sobre immoveis, incluindo o
penhor agrícola e as acções garantld-res desse direito •

O reparo de S. Ex está em que o penhor agricola não pode estar
incluído na classe dos immoveis, porque o ..ltj'·dodo p-nhor é movei
e, conseguintemente, o direito que. o u-m por Objl'Cto deve ser 'movei r

pois, o direito que recahe sobre o movel, é movei.
Mas não attenileu S Ex. a que li 1'",,1,,>1' agrícola, como define

o Projocto e como está na lei vigente, recahe sohre immobiliarios,
tem por objecto colheitas pendentes e estas, emquauto são pendentes,
são immo veis.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Emqnanto está pendente não surte
effeito de penhor; é só depois de de.xar de ser pendente, é só depois
de separada.

O SR. CLOViS BilVILAQUA = Tambem são írnmovels os animaes
do serviço orilinario dos estabelecimentos auricolas ; embora, por sua
naturoza, moveis $10 por lei-consi.terados irnmoveis e, pois, o direito
'que recahe sobre elles deve ser considerado imurovel , ,

O SR. ANnRADE FIGUEIRA - O Prejecto falia em contractos pe
cuaríos, está generico demais,
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() SI\. CLOVIS BEVILAQUA ~ Não esta generico de màis porque
se refere aos arts. 12t e seguintes.

Tambem {nz reparo sobre o n, 2~ as apólices da divida pu.
blica consolidada, que forem immobilísadas perpetua ou temperaria
mente.
. A esse respeito fez S. Ex, muitas considerações, dizendo afinal
que não havia 1'0,1 do comprehender o intuito do Projecto.

O SR. ANDRAnE FIGUElRA - Afinal, não ; comecei dizendo quê
lílãO podia comprehClHI,·i'.

O SR. CLOVIS I:lEViLAQUA - E, como não poude comprehender,
achou l'Ilim .

O SR. ÂNnRAnE FIGUElRA - E como não pude comprehender, fui
por partps, argllmentando por hypothese ,

V. Ex. mostrando que ha vantagem no Proiecto, estnu prompto
para retirar minha critica e applaudir; e até de"'jo muitoapplaudit,

O SR. CWVIS BEVILAQUA .....O projecto primitivo, na parte corrê
spond..nte a esse n . 2 diz.a : l< as apólices nominativas da divida con
solidada da Iln.ão ", distingum.Io a." m entre as apotices nominativas
e as apelices ao portador, mandando considerar immovels as primeiras
li moveis a" segundas ,

Discutido CSflO a-sumpto no seio da Commissão Revisora, achou-se
que a doutrina, aliás sum'agada por Teixeira de Freitas com sólidos
argumentos, que mandava considerar immoveis as apolices da divida
publica, não devia ser apresentada actualmente em toda a sua ex
tensão.

Foi, pois, no intuito de limitar a immobilisacão das apolices que
o n. 2 foi modifica,lo ecnoto se disse: « as apulices da divida publica
consolidada, qUB fO-;~Cl[iirntllt)bilhm._da~p{~rretuaou temporariamente.»

Serviu de fon.... á Commissão R,.vi"ora o Codígo Civil Purtugues,
srt , 375, n , 3, onde sé 1/\ o seguinte (M):

Vê V. Ex. que a transplantação foi quasi que na integra.

O SR, ANDRADE FH'UEIRA ~ Foi mal lembrada, porque lá não ha
lei prohibindo os vinculos.

O SR, CLOVIS Ih;vn.AQuA - S. Ex., procurando combater e artigo,
afflrmou que elle consagrava o principio estabelecido na lei de 15 de
novembro de 1827 : mas, parece-me que não tem razão, porque esta
lei creou, definiu as apol.ces, mas não lhes adjectivou a qual.dade de
immoveis ,

A legislação posterormcnte é que assentou este principio, mos
trando que as apolíces da divida publica creadas pela lei de 1827 cor
respondia ao padrão da divida publica de Portugal, e assim firmou a
doutrina Teixeira de Freitas.
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Surgiram contestações, entre as quaes as de Lafayette ; mas,
afinal, como para a transmissão de apólices, na Caixa do Amortização,
se exigisspm certas formalidades, a qUI.' não estão sujeitas as transmis
slll''' de objectos moveis, a doutrina continuou a considerar ao menos
certas apollces como immoveis ,

Assim vemos em Carlos de Carvalho, Nova Consolida-no, art. 167,
§ ~., lettra b. considerar-se as apolices pertencentes a menores como
immoveis e elle para isto se baseou no regulamento de H dI' íevereírc
de 187;;, arts. 48 e W,

Esse regulamento determina que essas apolices não podem ser
alienadas sinão em certas e determinadas cond ções - com alvará do
juiz. etc., da mesma forma que os immoveís

Por consequenc a. as apnlices são consideradas immoblisadas.
Para se considerar immob lizadas as apolic,-s, não é. Pro these,

neccssaria a proh.bieão da sua alienação,
Como diz nas Ferreira, annotando o arrig-o dn Fod.go Civil Por

tu~Uf'Z, a quo me referi, a immobilisacão dos fundos publicos resulta
não das difflculdades da alienação; mas (cou/imía a ler),

Assim, 'acha esse civilista portuguez que os fundos consolidados
da divida publica corno as apólices nomirinrivas. qllP- const.iruem di
vida consolidada. sãn, por sua natureza, bens imrnoveis

O Projecto, porém, ala81I'u-8O desta orientação e limitou a lm
mob"IiAAl'ilo a C;l!'OS dotcrminados ,

S: as apólices pertencerem a narrlmonios ou a patrimonios dotaes,
serão immob l.sadas tomporariarnente ; si pertencerem ao pauimonio
de uma fundacão, serão immob lisadas pf"rpetllampntR.

Eis o pensamento do Projecto que assim exposlo escapa inteira
mente ás critir-as que V. Ex., em sessões anteriores, aprr-sentou ~

S. Ex. dl'pois ainda occupou-se do art. 216, pOI' achar que o
praso da prescripção era curto e para censurar qll(l SP !"('parassc, no
n . 3, as prl's'aGõ"s de juros da obrigação principal, pan-cendo-lhe
que isto eslava em desharrnonia com os principios referentes ao di
reito hypothecario.

S", Presidente, não só os juros, embora eonsttnindo obrigação
accossoria, podem ser separados da obrignção prinrip,,f e O são real
meute na pratica, como em nada esta separação oífr-nde os princípios
do direito hypothecarío, tanto assim que, si uma divida garantida
por hypotheca tiver de ser pag-a por prestações diversas e uma se
vencer, se suppõe a divida vencida e o credor póde accionar o de
vedor.

O SR.. ANDRADE FIGUEIRA - !\las, p6de lambem não accionar,
O efteito do artigo é obrigar o credor a accionar ,

O Sa. CLOVIS BEVlLAQUA - Está isso no seu interesse.
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas não está no interesse publico.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Sendo assim, o argumento de Y. Ex.

parece que não tem applicação absolutamente ao n. 3 do art. 2f6.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá outro aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - São prestações periodicas. Prescrevem

em cinco annos.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Quando o credor tem 30 annos.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O Projecto o que diz é que, decor

ridos cinco annos, si o credor se conservar inactivo, a sua acção se
extingue.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O que é muito mal feito. Si elle tem
30 annos, para que precipitar as execuções ?

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - lia outras considerações feitas sobre'
as dividas do Estado.

Em relação a este pontoappareceu uma emenda do Sr. Dr. Julio
Santos, acceita pelo relator, emenda que S. Ex. impugnou, mas que
em parte consagra o direito vigente. Ella quer que as dividas da
União prescrevam em cinco annos.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Isto é um horror.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Creio que o intuito da emenda é

manter o direito vigente.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA _ Não, senhor; o direito vigente é

40 annos.
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Menos no Estado do Rio.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Ah? Esse não precisa, é muito rico.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Quer que as dividas activas da União

estejam sujeitas ao praso geral da prescripção, ao passo que quanto ás
passivas se restrinja. E' um privilegio concedido ao Estado.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' muito justo.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Si acha que é muito justo e dizendo

eu que este é o pensamento da emenda, me parece que deve acceítal-a,
O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.
OSR. CLOVIS BEVILAQUA - Si não se oppõe, parece-me que es

tamos de accordo.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Concordo em dar ás dividas publicas
o maior praso possível. (Ha outros apartes.)

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - S. Ex. combateu a emenda, eu ex
pliquei-lhe o pensamento, diz que está de accordo, e, nestas condições,
parece-me que não tenho mais nada a dizer.

c. c" - VaI. IH 29
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Respondi, Sr. Presidente, ás observações de S. Ex. em ataque ao
Projecto, e creio que é indispensavel completar as minhas conside
rações dizendo alguma cousa sobre as emendas que S. Ex. apresentou;
mas como até hoje não estão ellas publicadas, não as conhece a Com
missão, pediria a V. Ex. que me reservasse a palavra para depois.

O SR. PRESIDENTE - Sim, senhor. As emendas serão publicadas
amanhã.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Era o que tinha a dizer. (Muito bem;
muito bem.)

O §r. Án.drade Fig'ueira n - Usando da palavra que
acaba de ser-lhe concedida, dirá, em impugnação ás considerações do
autor do Projecto, e quanto á emenda que apresentou ao art. 100, que
não desconhecia o direito actual quando propoz a suppressão das pala
lavras « nos actos que importem extineção de direitos ou creação de
obrigações, etc. », Conhece a disposição do direito actual ; ella não es
tava em jogo, e sim a necessidade que tem o Projecto de não distinguir.

Ora, exactamento para anniquilar essa distincção cerceadora que
vem no artigo, foi que propoz a suppressão dessas palavras, estabele
cendo a diflerença de que si os actos, mesmo os de alienação, aprovei
tarem aos menores, serão validos, não obstante o vicio; e, se forem
prejudiciaes, caducarão.

Quanto ás observações feitas por S. Ex. sobre erros de conta e de
calculo, os principies que o orador e o nobre autor do Projecto adaptam
são em contrario, porque erros de conta e de calculo jamais passam em
julgado, por menor que seja a differença ; e é essa a razão por que pede
a suppressão,

No artigo que trata da fraude, S. Ex. pareceu não ter compre
hendido toda a força da argumentação do orador.

A primeira argumentação que fez a essa parte foi que ella es
tava deslocada, devia ter-se limitado a estabelecer regras geraes sobre
a fraude, deixando a sua applicação para a Parte Especial, vicio de que
tinha resultado conter o artigo disposição com caracter geral, quando,
entretanto, era muito especial.

Vai demonstrar isso fazendo uma analyse succinta dos artigos..
Si se tivesse applicado , quanto á fraude, o mesmo methodo que se

applicou quanto ao dolo, á coaccão e á simulação,de dar noções geraes,
o artigo não incorreria nas seguintes criticas que fez e vai reproduzir.

Não incorreria na critica de tratar de tres ou quatro actos de
fraude, quando, além desses, ha outros muitos não contemplados. E

.desse defeito resultou que todos esses actos de fraude contra o interesse
legitimo de credores não serão objecto da acção Pauliana ou revocato
ria, porque esses casos não estão contemplados na lei.

nEste discurse não foi revisto pelo orador.
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Com effeito, de que trata o Projecto? Trata da fraude sómente no
caso de actos de alienação do devedor insolvente, trata da hypotheca
por divida or!gina~iamente ~ontrahid~ sem ellae si o deve?or hypotheca
bens na immmencra da sua insolvencia ; trata da restituição de quan
tias pagas por dividas não vencidas,

Eis ahi os actos "que se refere o artigo, donde se segue que todo
B qualquer outro acto não previsto no Codigo, em fraude de credores,
não poderá ser annullado.

Segunda. critica. O Codigo trata de actos de fraude, annullaveis a
beneficio de massa ou de credores, suppondo haver fa!leneia ou o con
curso de credores; entretanto, a acção Pauliana pócle caber a um cre
dor individualmente, que não tenha sócio, que não entre na fallencia,
nem no concurso de credores.

Em uma simples execução, o credor que seciona o seu devedor,
.si sabe que existiam bens, e não os encontra, p6cle propór a acçãoPau
liana.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Nesse caso, dá-se a insolvencia e a
acção Pauliana só se applica não tendo o devedor outros bens com que
pagar a divida.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. no Projecto falla em beneficio
da massa, em concurso de credores; V. Ex. imagina o que mais com
mnmmente se dá- a falleneia ou o concurso de credores; mas pon
dere que, sem haver massa de credores...

OSR. CLOVIS BEVICAQUA - Pondero o que está na economia do
Projecto,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas essa economia é que é falsa.
OSr. CLOVIS BEVILAQUA - V. Ex. está no ponto de vista do direito

vigente e eu no ponto de vista da economia do Projecto.
OSr. ANDRADE FIGUEIRA - Póde não haver essa massa, nem esse

concurso de credores.
V. Ex. falla em insolvencia, em concurso de credores; e quando

é um devedor insolvente em relação a um credor que não consegue
pagar-se?

Outra observação que não resulta tambem do methodo foi com
iemplar-se aqui somente o credor chirographario.

S. Ex. nos disse que o credor hypothecario tem 'uma acção mais
interessante, que é aquella que resulta da hypotheca, que elle não pre
cisa annullar,

Mas a acção de execução resultante da hypothecà, bem longe de
tornar dispensável essa acção revocatoria, muitas vezes a torna ne
cessaria.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA dá outro aparte.
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a SR. ANDRADE FIGUEIRA - Já disse e repito que haverá ínsolven
cia quando se tratar de um individuo que tenha muitos credores.

Mas o orador está tratando de um caso singular, em que o indi
viduo, que possuia bens, foi accíonado por outro e esse outro, na occa
sião da execução, não encontra um só.

a SR. CLOVIS BEVILAQUA - A hypothese é gratuita.
a SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não é gratuita; ella verifica-se ahi,

no íóro, todos os dias. '
a orador mesmo, em um caso destes, já intentou uma acção re

vocatoria..
Si os bens excutidos pe.lo credor hypothecario não chegarem para

o seu pagamento, e11e constitue-se, pelo que lhe falta receber, credor
e não deve ser ...

a SR. CLOVIS BEVILAQUA - Si deixa de ser hypothecario, não se
lhe contesta o direito. '

a SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas, neste caso, não se lhe poderá di
zer: eras credor hypothecario; não tens, portanto, esta acção revo
catoria! (Apartes.)

Proporia, em vista desta consideração, a suppressão da palavra
« chírographario » •

Tratava-se de um credor singular que, na execução, não achou
bens, porque o devedor tinha alienado todos fraudulentamente; não
havia nem fallencia, nem concurso de credores.

aSR. CLOVIS BEVILAQUÀ - Masneste caso é um insolvente.
a SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas o artigo não comprehende este

caso, porque só trata do caso em que ha massa de credores.
Esta parte do Codigo não póde passar como está, não só por isso

que acabo de dizer, como por outros defeitos que contém. Ha actos de'
fraude que devem ser providenciadospela lei immediatamente, e, pelo
Projecto, tal não succede, Não ha caso de fraude em prejuízo do credor:
que a lei, por elle, deva providenciar? (Pausa.)

Citará dous ou tres exemplos, de accórdo com o direito actual :
a hypotheca feita nos 40 dias anteriores á quebra é nulla de pleno
direito...

a SR. CLOVIS BEVILAQUA - Isto está consignado.
a SR. ANDRADE FIGUElRÀ - ... igualmente quanto ao pagamento

de dividas não vencidas por parte do devedor insolvavel, ou que verga
para a insolvabilidade, deixando de pagar a divida vencida.

Para que, nestes casos, a acção ?
Quandoa fraude é certa, é manifesta, não é precisa a acção ,
Poderia figurar mil outros casos.
a caso de doação, por exemplo, o caso do individuo que deve,

verga para a ínsolvencía e dá todos os seus bens ou a melhor parte del-o
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tes a um parente ou a qualquer individuo. E' um acto evidente
mente nullo , e não precisa de acção, uma vez verificada a insolvencia.

O Projecto limita-se a especificar tres ou quatro actos de fraude
apenas, que podem ser objecto desta acção, quando elIes são infinitos.

Os actos mais innocentes podem incorrer neste defeito de fraude
em prejuizo do credor; depende tudo das círcumstancías.

A hora está dada e, por isso, reservo-me para continuar na pro
xima sessão.

o Sr. Presidente - Fica adiada a discussão pela hora.
Amanhã, 31, haverá reunião, como já disse ha pouco. A ordem do dia
1\a mesma de hoje. .

Terminam os trabalhos ás seis horas da tarde.

Arts. 8'I a 2.1 '1
19' REUNIÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 1901

Presidencia do Sr. Seabra

Começa a reunião ás 3 horas da tarde, estando presentes os Srs.
Seabra, F. Tolentino, Sá Peixoto, Luiz Domingues, Frederico Borges,
Tavares de Lyra, Camillo de Hollanda, Teixeira de Sá, Araujo Góes,
Sylvio Romero, Oliveira Figueiredo, Sá Freire, Alfredo Pinto, Herme
negildo de Moraes, Alencar Guimarães e Rivadavia Corrêa (16).

Deixam de comparecer, com causa justificada, o Sr. Azevedo Mar
ques, e, sem causa participada, os Srs. Arthur Lemos, Anizio de Abreu,
José Monjardím, e Benedicto de Souza (5).

Dos convidados pela commissão, comparecem os Srs. Clovis Bevi
Iaqua, Andrade Figueira, Torres Neto, Gabriel Ferreira, M. F. Correia,
Solidonio Leite e Fabio Leal.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.

ORDEM DO DIA

Nova votação dos arts. 45 e 46 da Parte Geral e continuação da
discussão do parecer do Sr. Frederico Borges sobre os arts. 97 a 217
da mesma Parte Geral.

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para continuar o seu
discurso, o Sr. conselheiro Andrade Figueira.

o Sr. Andrade Figueira - Si me fosse permittido, eu
cederia minha vez de falIar ao Sr. DI'. Torres Neto, e pediria a V. Ex.
que me concedesse a palavra, depois que sua Ex.. terminasse as suas
observações.
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o SR. PRESIDENTE - Não ha duvida. Tem a palavra o Sr. Tor-
res Neto. \

o Sr. Torres Neto- Sr. Presidente, por motivo de força
maior, não pude comparecer á sessão que teve lagar hontem e devo
dizer que, não tendo assistido ao discurso do Sr. Clovis Bevilaqua, e
não dando delle uma idéa o Jornal do Commercio, única folha que as
signo, fui, á ultima hora, surprehendido com o resumo do mesmo dis
curso no Diario do Congresso e, no atropelo do escriptorio, tomei
umas notas apenas para demonstrar, como o faço agora, que S. S. não
foi justo na maior parte das suas censuras.

A primeira censura feita por S. S. é que a minha ep'graphe é
"Dos factos 'I, tratando, porém, deba xo della dos factos [uridicos.

Facto é genero e, portanto, não hav.a inconvenienca alguma em
se usar, na ep graphe, da palavra que traduz genero, para depois, nos
artigos seguintes, tratar-se da especie : e foi o que fiz, para evitar dis
tincções e subdistincções, que não vinham ao caso.

Fui censurado tambem, pelo facto de ter deixado de seguir, na
maior parte dos casos, o Esboço, de Teixeira de Freitas.

A,s m S. Ex.. o Sr. Ilr. Clovis Bevilaqua, pretende que eu sacri
fiquei Teixeira de Freitas. no art. 1o em que defini o facto.

Neste artigo, devo dizer, ha um erro de imprensa que, segundo mo
parece, não passou despercebido ao nobre autor do Projecto; quero me
referir á palavra ,. visa" que se deve ler - "se diz ... »;

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Não fiz cabiÍdal disto.

OSR. TORRES NETO - ... devendo assim se ler: facto se diz todo
o acontecimento susceptível de crear, modificar ou extingu r direitos.

E a definição que encontro em Teixeira de Freitas é identica : não
vejo diflerenca alguma entre o que diz o mesmo Teíxe.ra de Freitas, no
seu Esboço, e o que se lê no citado art. 1'.

Não me parece que a censura do nobre autor do Project.o vã ao
ponto de se referir á palavra -s-:« crear »,

Na verdade, eu digo no art. l' " todo o acontecimento susceptível
de crear, mod.flcar ou extinguir direitos» e, no art. 4', íallo em acqui
sição

Não sei si a censura é esta.
Si é suhst.tna-se então a palavra" crear » pela "adquirir ».
No mais não vejo em que seja procedente a censura.
Tenho aqm Teixeira de Freitas e posso lel-o ,
Eis o que diz este jurista: "Todos os acontecimentos suscepti

veis de produz.r alguma acqu.sição, modificação ou ext.ncção de direi
tos, entram na ordem dos factos de que trata esta secção.

Não sei qual a d.flerença existeme entre o art. l' da minha emenda
e o que se ver.fica neste trecho.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A differença está na modo de dizer,
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Teixeira de Freitas é mais expressivo, mais completo e ao mesmo
tempo mais preciso, porque a clausula final da deflníção limita o as
sumpto e V. Ex. deixa-o no vago. .

O SR. TORRESNETO~ A clausula: « ••• entram na ordemdosfactos
de que trata esta secção» ?

Então faltaram apenas estas palavras; porque no mais é cópia
mais ou menos do que diz Teixeira de Freitas; apenas, em logar da
pala" Ta e crear e , emprego o termo «adquirir ».

Eis aqui ~ un.ca differença ,
Mas como não se está tratando sinão de factos, não vejo vantagem

alguma em usar da expressão: «•.. entram na ordem dos factos de que
trata esta secção. "

O art. 2° do substitutivo é tambem censurado por S. Ex.
S. Ex. disse que elleé desnecessarío e declarou mais que entre este

artigo e o 1o ha um abysmo.
Eu não desenvolvi a theoria dos factos e quizapenas tratar daquel

les de que se deve occupar o Codigo Civil na sua Parte Geral e então
entendi que não devia me referir sinão ao facto do homem, voluntário
ou involuntario; e desde que me referi aos doi. factos, voluntar.o e in
voluntário, fazia-se preciso dizer que o facto voluntário é licito ou illi
cito. Fica assimexplicado o ahysmoque se quiz ver entre o art. 1°e 02°,

Não desci eu a minudencia, quiz s6 definir o facto, e, desde que o
defini, passei a tratar do facto voluntário.

. O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Isto mostra que tal assumpto só pôde
ser desenvolvido em um livro de doutrina.

O SR. TORRES NETO -l\las é difflcil separar o que é doutrina
daquillo que não é.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - E' dífficil, mas os esforços devem
tender para este fim.

O SR. TORRES NETO - Dando eu a definição do acto lido, digo
que é a acção cotuntaria, não prohibida porlei. de que possa resultar
aequi-ição, modificação ou euincçâo de direitos. Não sei porque
melhor modo se pôde definir o acto Leito. E assim está definido no meu
substitutivo. .

OSr. CLOVIS BEVILAQUA - Aoto I cito é todoaquelle que não é COIl
trario ao direito. A defín.cão é falsa, pO"que nem de todo acto licito
resultam efleitos juridicos.

O SR. TORRES NETO - A censura não procede, desde que no art. 4"
lê-se que o acto licito que não tiver por fim immediato a acquisição,
modificação ou extincção de direitos, s6 produzirá elfeitos 7uando
expressamente[ôr declarado. Por exemplo, temos um acto licito que,
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n~o tem por fim immediatoa acquisição, modificação ou extincção de
direitos, a gestão de negocios; mas, como o Codigo passa a regulai-a,
ella produz effeítos.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas isto nem sempre é verdade. Ha
actos licites dos quaes resultam effeitos jurídicos, independentemente de
qualquer declaração. Por exemplo,a fixação do domicilio, sem a declara
?ão que se faz perante a municipalidade;d'ahi resultam effeitos juridicos
independentemente da declaração.

OSR TORRES NETO - Não ha duvida. Mas mudança de domicilio
não é acto que tenha por fim acquísição, modificação ou extincção de
direitos.

OSR. CLOVIS BEVILAQUA - E' o que eu afflrmo,

OSR. TORRES NETO - Tratando do art. 7, do factopraticado sem
discernimento, intenção e liberdade, pensa S. S. que o facto praticado
sem liberdade póde produzir por si alguma obrigação.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Desde que seja um acto íllicito.
O SR. TORRES NETO - Não vejo razão para esta differença ; não

apprehondo bem a dístincção; porque, desde que não ha liberdade,
desdeque ha coacção, ha um vicio de consentimento, e assim não
se póde comprehender porque este vicio, quer o facto seja licito, quer
illicito, não póde incorrer em censura.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - V. Ex. póde vel-o em primeiro lagar
nos casos a que se referia o art. H do Codigo Penal de 1830.

OSR. TORRES NETO - Nãoha duvida, mas só dá logar á satisfacção
do damno, .

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - E nestes actos não havia intenção de
praticar o mal, porque eram loucos e menores os do art. 10.

. O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Masos pais respondiam por estes, e é
o que não esta no Projecto, V. Ex. esqueceu.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Não esqueci.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O que está ahi é que os menores são

responsáveis.
. O SR. CLOVIS BEVILAQUA - São, porque teem responsaveis, como

são os pais e tutores, que devem velar por elles e que teem de satisfazer
o damno causado.

O SR. TORRES NETO - Tratando do erro de direito, que me pa
rece não constituir escusa quanto á responsabilidade pelo acto illicito,
pretende o DI'. Bevilaqua que assim não é, e cita o facto de um acto
praticado por incapaz suppondo-se capaz.

Aqui, porém, não ha erro de direito; o acto é nullo precisamente,
porque é feito por um menor que se suppunha maior.

O erro não é de direito, é de facto.
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Desde que fique conhecida a idade e se venha a verificar que o
.acto foi praticado por menor, o erro é de facto, e não de direito.

OSR.CLOVIS BEVILAQUA·- A hypothese figurada é que o individuo
'<3upponha-se capaz e, entretanto, na lei havia disposição determinando
.2. sua incapacidade. Elle desconhecia esse preceito da lei.

O SR. TORRES NETO - Si desconhecia o preceito da lei, incorre
-emcensura, porque a ígnorancia de direito não aproveita a ninguem e
como não é a ignorancia da lei que o faz suppórmaior e sim o engano
sobre a idade, o erro é de facto.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O principio de que nemo jus igno
·,,-are potest applíca-se independente da vontade das partes.

O SR. TORRES NETO - Em substancia o Sr. DI'. Bevilaqua pre
tende que ha idéas acertadas, mas bebidas em Teixeira de Freitas, mas
que por truncadas e imperfeitas não póde aceitar.

Devo dizer que não era possivel, de um momento para outro,
.estar produzindo emendas minhas; mas, além do trabalho de Teixeira
de Freitas, que foi seguido por Nabuco, eu acompanhei pari passu,
pelo que a censura não é cabida. Eu não trunquei. O que noto é que
no projecto corrigido veem trechos de Teixeira de Freitas e trechos da
própria Commissão; emquanto que no meu trabalho ha unidade, eu
acompanhei pari passu Teixeira de Freitas. E fiz isto, não só porque,
.como já disse, a censura é fácil, mas a arte é difficil, sinão tambem
porque, ainda que me julgasse habilitado a fazer um trabalho destes,
.não podia fazel-o em tão pouco tempo. E como havia serviço feito e
.serviço que foi até aproveitado pelo conselheiro Nabuco, não resultaria
vantagem de repillir o bom que estava feito, para ir fazer novo, que
.poderia ficar peíor,

São estas as observações que tinha de fazer.

o Sr. Andrade ~"'igu.eira C) havia começado hontem ,
.nos vinte minutos restantes da hora, a tomar em consideração as
observações do illustre autor do Projecto, sobre as emendas que teve a
.honra de submetter á consideração da digna Commissão ,

. Tinha chegado até aos artigos que tratam da fraude.
Veem publicadas as emendas, que apresentou; mas, recorda que,

'Sobre uma dellas, o nobre autor do Projecto não se manifestou. E' a
-que se refere ao art. 113, o qual dispõe o seguinte:

« O delícto comrnettido pelo representante de uma das partes
-obríga o representado, a quem é dada a acção regressiva, para in
demnisar-se do damno contra o representante .•

n Esta discurso não foi revisto pelo orador.
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Negando a responsabilidade do representado, pelo dolocommettido
pelo representante, modificou o artigo no sentido da doutrina rigorosa,
que lhe parece correcta e que é da legislaçãoactual.

Assim, propõe que se substitua, no art. 113, o ultimo periodo
pelas seguintes palavras:

« , •• somente para o effeito de responder este civilmente até a
concurrente quantia do proveito que teve .•

Somente o representado fica responsável pelo dólo do repre
sentante até onde tiver lucrado com o dolo.

Como o illustrado autor do Projecto não se referisse a varias das
emendas do orador, sob pontos secundarias de que tratou, vai lazer
uma outra consideração a respeito, mesmo porque das outras vezes que
fallou não teve ensejo de sustental-as detidamente e nem ensejo de
alludir a algumas.

Assim é que, ligando a disposiçãodo art. 100 com a do artgo que
trata da incapacidade dos menores, com o art. 177, que equ: para o
menor ao maior em relação ás obrigações resultantes dos factos illicitos
pelos quaes deva responder, com a do art. 1',6, que equipara o menor
ao maior, sempre que tiver dolosamente occultado a idade ou espon
taneamente se declarado maior na occasião de obrigar-se, parece-lhe
conveniente alterar O que se escreveu no Projecto. ao menos para es
clarecer estes dous ultimos artigos, nos quaes é evidente a necessidade
de distingu.r os menores de 14 annos, os ques não poáem sei' nem
equiparados ao maior, para os actos iIlicitos, sendo que os menores de
7 não podem entrar em linha de conta, não podem ter responsa
bilidade alguma, são incapazes absolutamente de culpa e nem tambem
a declaração dolosa da idade, que elles fazem, para passarem por
maiores, póde ser equiparada á declaração que faça o maior; esta de
claração é tão nulla, con.o é nullo o acto praticado por falta de capa
cidade.

nado o tacto do dólo do menor, verifica-se um acto illicito, pel.
qual alguem deve responder. Não o menor de 14 annos, muito menos
como equiparado ao maior, O maior pode ser julgado culpado, como o
Codigo Penal já o considera, sujeito á pena corrcccional ; mas, para G

effeito da responsabilidade civil, alguem deve responder por ellf'. Esse
alguem deve ser o pai, a mãi ou quem tiver o pauto poder. E quanto <,'1,

allegação de que é maior, ha oregisiro de nascimento, ha, portanto ,
meio de verificar, e, por isso, essa allegaçao de dólo não deve ser fa
cilmente acceitavel.

Parece que esse artigo deve ser alterado, e não vé outro meio de
alterar sinão estabelecendo a responsabilidade do pai ou da mãe pelos
actos do filho.

Isto é consequencia de um defeito, que já notou no trabalho em
discussão, sobre os actos il1icitos e sobre a falta de proporção que ha
entre as differentes partes.
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Ao passo que sobre a simulação que podia ser reduzida a ires ou
quatro artigos, sem prejuízo da clareza e precisão das idéas, foram
escriptos dez ou doze artigos, sobre li" faclOS illicitos escreveram-se
apenas tres artgos quando sobre os factos illicitos havia muita disposição
capital a consignar, entre ellas a de responder o pae, mãe, tutor ou cu
rador, pelo menor de 14 annos e, principalmente o menor de 7, embora
impuberes ou infantes.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Os actos i1Jicitos como fonte de obri
gações devem apparecer na parte relativa ás obrigações.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. alludiu hontem ao Codigo
Penal de 1830, e ainda agora o fez, respondendo ao illustre Dr. Torres
Neto, e disse que esse codigo tornou os menores de 1~ annos, os loucos
de todo o gencro, os violentados por força ou por modo irresistiveis e os
que commettem d-lictos no exerci cio ou pratica de qualquer acto
licito, tornou a todos responsáveis pelo damno causado.

Ponderará ao nobre autor do Projecto , primeiro que tudo, que,
desta disposição do codigo de 1830. não se infere, como S. Ex. pretende
inferir, que cs autores de netos íllícitos, no exercicio ou pratica de
qualquer acto licito, não reunissem os elementos do discernimento, de
uma certa vontade e da intenção de praticar os actos, não de praticar
os d I ctos, mas esses actos de imprudencia, deram causa ao damno .

Supponha V. Ex. que 11m individuo agarra uma garrafa e atira-a
pela jan-lla e que essa garrafa vae ferir ou mesmo matar um indi
viduo que, na occasião, passa pela rua e que elle fez isso, como se
exprime o codigo, no exercício ou pratica de um acto licito, feito
com a teução ordinaria ,

Antes de proseguir, abre um parenthesis, para dizer que isto não
é licito, porque não é licito andar-se atirando garrafas pela janella e
póde mesmo ser que haja uma postura prohihindo semelhante causa -.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA- E' um crime culposo.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA -Pede ao nobre autor do Projecto que
faça por emquan to abstenção do crime: sabe que ha hornicidio vo
luntario e involuntario.

Está figurando este caso para mostrar que o individuo não tinha
absolutamente a intenção de offender a ninguem; e, para poder argu
mentar, suppõe mesmo que esse individuo, na occasião de atirar a
garrafa, teve o cuidado de verificar se. passava alguem pela rua.
Assim, o elemento - crime - está excluído por todos os modos pos
siveis, no caso vertente.

Mas- continuando, diz o orador - acontece que, no curto es
paço de tempo, que medeia entre o acto do individuo verificar se
passava alguém e o de agarrar a garrafa e atirai-a pela janella, passar
um cidadão, que attingido por esse objecto, recebe um ferimento.
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Bem; esse individuo causou um damno, que não tem os elementos
que a lei exige para a punição do acto ; mas, tem evidentemente os
elementos componentes da culpa, porque elle teve a intencão de atirar
a garrafa, teve vontade.

Eis ahi reunidos os elementos da culpa, inteiramente destacados
dos do crime.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Não teve a vontade de produzir o
damno ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' outro caso.
O que quer é demonstrar que a proposição de V. Ex. de que o

codigo penal de 1830 eximia inteiramente, não póde ser acceita..
A theoria do codigo de 1830, sobre ser muito justa, apprcxima-se

da do direito romano.
Eis o que diz o Codigo Penal de 1830, no art. 10 :

" Também não se julgarão criminosos:
§ 1.0 Os menores de 14 annos ;
§ 2.° Os loucos de todo o genero, salvo se tiverem lu

cidos intervallos e nelles commetterem o crime;
§ 3.° Os que commetterem crimes violentados por força

ou por modo irresistiveís ;
§ 4.0 Os que commetterem crimes casualmente, no

eaercicio ou pratica de qualquer acto licito, feito com a
tençâo ordinaria ~ .

E' concebido nos seguintes termos o art. 11 :

«Posto que os mencionados no artigo antecedente não
possam ser punidos, os seus bens, comtudo, serão sujeitos
á satisfação do mal causado .»

E' uma doutrina acceitavel, muita justa.
Reconhece que, para o individuo, que atirou a garrafa, aconteceu

uma desgraça; porém mais desgraçado, do que elle, foi o pobre diabo
(riso), victima da garrafa.

Entre os dous desgraçados, é justo que pague o damno, não
aquelle que o soffreu, mas sim aquelle que o causou.

Assim, não póde acceitar os arts. 181 e 182 do Projecto, nos
casos que figura, em contradicção com os arts. 1.813 e 1.814, da
Parte Especial.

No art. 181 se diz :

«Não constituem actos illicitos os praticados em le
gitima defeza ou no exercício regular de um direito reco
nhecido. »

Não concorda com isto; acha que constitue acto illícito e sujeito a
responsabilidade, mesmo aquelle praticado em defesa propria, desde
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que causa um damno a terceiro, isto é, que causa um damno a outro
que não aquelle que motivou a repulsa por parte do que praticou
o acto ,

Por exemplo, alguem quer atacar ao orador, e este serve-se de
uma arma do collega que se acha á sua direita, para repellir o ataque
e no acto da defesa quebra a arma.

Civilmente é responsável pelo damno que causou ao collega.
Si, ao contrario, em vez de lançar mão da arma deste, que não o
atacou, si servisse da propria arma do offensor, si desarmasse-o e que
brasse a arma, neste caso não era culpado perante lei alguma, divina
ou humana.

Isto é essencial.
Quando se causa damno ao autor do perigo, o mal não é culpavel,

mas o é o causado a terceiro, mesmo no caso de legitima defesa,
E' ve.rd~d~ que, na Parte Especial, faz essa dístíncção, porque con

testa o pnncrpio,

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Não contesta, desenvolve. Attenda
V. Ex. que este artigo, no projecto primitivo, estava justamente na
parte especial, tit. 7.

A Commíssão destacou este principio da Parte Geral, para a Parte
Especial; e, por consequencia, os artigos a que se refere sempre foram
desenvolvimento deste.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Desenvolvimento que contesta o
principio! -

Ahi está o erro de methodo,
S. Ex. collocou na parte geral aquillo que é excepção, e na parte

especial o que é a regra.
A regra é esta: ha responsabilidade do acto illicito praticado em

legitima defeza ou no exercício regular de um direito reconhecido.
Quem causa um mal nas condições figuradas, criminalmente é incul
pado, mas civilmente é responsavel, salvoquando faz o mal áquelle
que queria prejudicai-o.

Eis a escepção, que deveria estar na Parte Especial; eis o defeito
de methodo, que S. Ex. inverteu. S. Ex. ou o Projecto, porque não
conhece o projecto primitivo.

A regra que devia estar na parte geral foi para a especial, e a
excepção para a parte geral.

Assim também no art. 182 :

« Tambem não constitue acto illicito a deterioração ou
destruição da cousa alheia, para remover perigo imminente.

Este procedimento será legitimo, somente se as cir
cumstanelas o tornarem absolutamente necessario e não ex
ceder os limites do indispensável para remoção do perigo .»
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Eis ahi. Dirá ao nobre autor do projecto, que invoca doutrina do
Codigo de 1830, que isto não differe do caso daquellos que são cons
trangidos por motivo irresistivel para a sua defesa. Respondem pelos
autos que praticam pelos damnos ~ue causam a terceiros.

Isto é perfeitamente justo. Não se trata de uma pena civil, mas
de indemnisar o damno que foi obrigado a causar, mesmo a contra
gosto, para se defender, lançando mão do que era de terceiro; mas,
este terceiro não tinha obrigação de defendei-o e, portanto, é justo que
seja indemnisado ,

Se a parte em discussão tivesse sido completa, teria supprimido,
como o Coàigo de 1830 fez, no capitulo que trata da satisfação e que
(1 orador considera em vigor, porque o Codigo Penal da Hepublica o
revogou s6mentc na parte penal e, por disposição expressa, mandou
que continuassem a regular a acção de índemnisação pelo mal causado,
as disposições relativas á satisfação.

Mas, se nesta parte geral seguir as pegadas, como se procurou
quanto a responsabilidade, vem ahi o caso de supprir a irresponsa
bilidade dos loucos, dos menores de 14 annos pela responsabilidade
daquelles que os representam.

Nem essa disposição será arbitraria porque está nas tradicções do
nosso direito, vem desde o direito romano: o pai responde pelos actos
illicitos do filho, assim como respondia pejos dos escravos e até houve
tempo em que respondia pela sua clientella.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Nem essa doutrina é estranha ao
projecto.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Está apenas mostrando que a doutrina
é da nossa tradicção ,

Preferiria que o principio fosse consignado na Parte Geral; mas
não o vê ahi. .

O SR. CLOVIS BEVILAQUA- V. Ex. que foi até os art. '1.813 e
1.8-14 podia. ter chegado um pouco adiante, art. 1.815.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Preferia na Parte Geral. Seria melhor
eliminar estes artigos emque se dispoem causas, que não dirá absurdas,
pelo respeito ao autor do Projccto ; mas causas que não podem passar,
corno equiparar o menor ao maior, nos casos que especifica o Pro
jecto.

Agora, dirá que é também de justiça, porque, por esse damno
causado por essas pessoas, não deixam de ter sua culpa aquelles que
se desleixam na educação dellas e que não impedem, podendo e de
vendo, por exemplo, que uma creança de sete annos saia á rua,
tenha certa liberdade que poderá causar um damno, dirá - repete
que é de justiça que estes, os mais proximos dessas pessoas, aouelles
que, mais do que ninguem, se interessam pelos seus bens, peta sua
educação, que têm mesmo o direito de castigal-as, de corrigil-as.
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Um outro ponto sobre que apresentou emendas é o que se refere
.á, prescripçao,

Ao art. 200, n. 2, que dispõem" não corre prescripçâo contra
ausentes do Brasil em serviçofederal» apresentou a seguinte emenda
substi tu tiva :

« 2.o Contra os ausentes do Brazil em serviço publico da
União, dos Estados ou dos Municipios .»

E' tão justificada a ausencia daquelle que está em serviço da
União, como a de quem esteja em serviço dos Estados ou dos Muni
eipios.

Ao n. 3, do mesmo artigo, o qual dispõe tambem não corre
prescripçâo contra os militares em serviço de guerra" propoz a se
guinte:

«3.' Contra os que se acharem servindo na armada
c exercito nacionaes, em tempo de guerra e emquanto esta
durar. »

A disposição, contida na emenda, que apresentou, é muito mais
ampla, abrange, não só os militares, como esse enorme pessoal que os
acompanha, como sejam pharmaceuticos, medicas, machinístas, gente
da tripolação do navio etc.

Com relação aos effcitos da internepeão da prescrípção, diz o
Projecto : .

e: Art. 206. A interru pção da pr .scripção feita por um
dos credores solidaríos aproveita aos outros. Quando o reco
nhecimento do direito é feito por algum dos devedores, pre
judica os seus consortes.

Art. 207. A prescripção interrompida em relação a um
dos herdeiros de um devedor solidario não obriga os outros
herdeiros ou devedores ainda que a divida seja hypothecaria.
. Para interromper-se no todo a prescripção a respeito

dos devedores solidarios é preciso que o acto da interrupção
seja notificado a todos os herdeiros do devedor solidar.o, ao
cabeça do casal ou ao inventariante ou que °reconhecimento
da divida seja feito por todos os herdeiros.

Art. 208. No caso da primeira parte do artigo antece-·
dente, a massa hereditaría fica sujeita ao pagamento da quota
não prescripta do herdeiro, que se confessa devedor ou a
quem foi notificado o acto de interrupção da prescrípcao,

t\rt. 209. A interrupção da prescripcao em relação ao
devedor principal ou o reconhecimento feito por este pre
judica o fiador; mas a prescripção interrompida em relação a
este não prejudica ao devedor principal. "
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Propoz a substituição destes artigos, cujas disposições acaba de
ler, por dous outros que, modestia aparte, lhe parecem mais claros :-

« Art. - A prescripção interrompida principia a correr
de novo da data do acto, que interromper ou do ultimo acto
praticado no processo para a sua interrupção.

Art. - A interrupção da prescripção feita por um dos
credores não aproveita aos outros; assim como a interrupção
feita a devedor ou herdeiro commum não prejudica aos
demais co-réos.

§ 1.' - A interrupção, porém, feita por um dos cre-
dores solidarios aproveita aos outros; assim como a inter
rupção feita a devedor solidario prejudica aos demais e
a seus herdeiros.

§ 2.' - A interrupção feita a um dos herdeiros do de
vedor solidario não prejudica aos outros herdeiros ou deve
dores senão tratando-se de direitos e obrigações indivisiveis.

§ 3.' - A interrupção em relação ao devedor principal
prejudica ao fiador e reciprocamente a interrupção feita em
relação a este prejudica ao devedor principal."

O primeiro defeito, que nota no Projecto, é não dizer que a pre
scripção interrompida começa depois a correr de novo.

Consigna-se o facto; mas, não se cogita da interrupção.
Sabe que isto se sub-entende, porque aquillo que é interrompido

começa depois a ser contado de novo.
E' o caso da conta do soldado: desertou, é conta nova. (Riso)_
Mas, emfim, é _bom que isto fique consignado na lei; é preciso

quefique claro e, por isso, disse, na emenda:

« Art. - A prescripção interrompida principia a correr
de novo da data do acto que a interromper ou do ultimo acto
praticado no processo para sua interrupção."

Quanto aos effeítos da interrupção da prescripção, o Projecto os
consigna em quatro ou cinco artigos; mas, o orador procurou sim
plificar a matéria, parecendo-lhe que assim a tornasse mais clara.

Primeiramente estabeleceu a regra geral:

« A interrupção da prescripção feita por um dos cre
dores não aproveita aos outros; assim como a interrupção
feita a devedor ou herdeiro commum não prejudica aos
demais co-réos,»

E' regra geral que a interrupção activa e passiva não aproveita e
nem prejudica aos outros.
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Depois vêm as excepções que são tres ;

« § 1.0 A interrupção, porém, feita por um dos credores
solidarios aproveita aos outros; assim comoa interrupção feita
a devedor solidário prejudica aos demais e seus herdeiros .•

Isto 6 regra sobre que não ha duvida; vem do direito romano.

« § 2.· A interrupção feita a um dos herdeiros do de
vedor solidario não prejudida aos outros herdeiros ou de
vedor sinão tratando-se de direitos c obrigações indivisiveis.»

E' outra excepção da indivisibilidade das obrigações.
Firma o principio de que não prejudica a08 herdeiros e ao

mesmo tempo que prejudica, quando se trata de direitos e obrigações
indivisiveis.

« § 3°. A interrupção em relação ao devedor principal
prejudica ao fiador, e reciprocamente a interrupção feita
em' relação a este prejudica ao devedor principal. »

Isto está no Projecto ?

OSn. CLOVIS BEVILAQ(JA - Assim como os principias anteriores.
O SR. ANDRADE FIGliEIRA- Comalgumasdivergencias. OProjecto

diz o contrario; diz que a prescripção interrompida com relação ao
fiador não prejudica ao devedor principal.

Deve notar, sobre este ponto, que a emenda que apresentou,
consigna o direito vigente, que 6 o mesmo direito romano adoptado
em quasi todas as legislações.

Entretanto, ha eodigos modernos que não acceitaram Oprincipio;
uns não deram á interrupção da prescrípção na pessoa do devedor
originaria o effeito de interromper a prescripção em relaçãoá caução;
outros davam esse effeito, mas, negavam o effeito contrario.

Manteve em toda a sua plenitude o Principio antigo, não só para
se conformar com a tradição do nosso direito, como por uma razão
j uridica que lhe parece muito procedente. Não conhece codigo algum
que, tratando deste assumpto, não estabeleça regra.

O S1\. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte.

OSn, ANDl\ADE FIGUEIRA - Pensa que por esta regra, S. Ex. ia
mal e deveria estabelecer regra opposta á que está no Projecto,

Si vae pelo accessorio, destaca completamente; si applica o prin
cipio accessorio, está mal.

Para dar á interrupção o effeitoextensivo é preciso considerar a
obrigação unica, como que indivisível, inseparavel, isto é, uma só
obrigação do devedor originaria, a que o fiador vem juntar a sua

c, c. - Volt III 80
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obrigação, porque são pessoas d.stinctas, uma principal e outra acces
soria. Porque interromper a respeito de uma e não de outra?

Não ha.. mais do que um só obr.gndo; interrompida a respeito do
uma, deve-se considera. intorrompida a respeito de outra. Como está
concebido dá um absurdo irnmoo::tüo.

O art. 209 estabelece que a interrupção da, inscripção em relação
ao devedor principal, prejudica o fiador; mas, a prescripção inter
rompida em rei~ção a ~ste não prejudica ao devedor principal.

O absurdo ímmediato é este: interrompe-se a prescr.pção em re
lação ao fiador, isto é, fica a fiança valendo, mas não interrompe em
relação á divida principal: O fiador, em favor de quem foi interrom
pida a prescripção, fica exonerado. Em relação ao devedor principal,
a prescripção não foi interrompida e em relação ao fiador não apro
veita, porque a obrigação cessou, como accessoria que era ,

Eis o perigo de applicar a doutrina do accessnrio para um caso
destes.

Entretanto, a distincçao era outra.
Nesse ponto não ha meio termo, ou se ha de eliminar esse pa1'a

grapho, deixando quo a interrupção da prescripção, feita ti. um, não
prejudique a outro, ou se ha de reunir a prescripção á obrigação. Si
um é rcsponsavel como or.ginario devedor, si outro ó responsavel
como fiado!', a interrupção feita ~i. um prqjucEca a outro. Esteassumpto
é delicado.

O nobre autor do Projf;eto entende que não ha differença, e o
orador, pelo contrario, entende quo ha diffcrença na fórma, porque a
sua emenda estabelece I'ogi:'[:, ge1'al e traz excepções para tornar mais
Claro que se trata da regra geral.

'Mas, 11a alguma differcnça tambem quanto á doutrina, em mais
de um ponto.

No § 2' da emenda, o orador consubstanciou tres artigos do Pro
jecto e, no Projecto, não vem a excepçãc das obrigações indivisiveis,
de maneira que, pelo Projecto, a interrupção, feita activa ou passiva
mente, de uma prescripção do obrigação indivisivel não aproveita, nem
prejudica, quando em direito aproveita e prejudica.

Na phrase do Projecto, ainda que se trate de divida hypothecaria,
disposição que o Projecto copia do antigo direito francez, vê que Mo
se teve intenção de resalvar as obrigações indivisiveis. Ao contrario:
entendeu-se que a prescripção interrompida não obrigava os outros
herdeiros ou devedores, ainda que a divida fosse hypothecaria ,

A divida hypothecaria é uma divida indivisivel entre os herdeiros
e a obrigação tambem indivisivel, e tenho assim qne um responde por
todos. -

E' mais do que solidaria, é indivisivel: um a quem o predio venha
a tocar responde por toda a divida.

Tem uma outra emenda sobre prescripção ,
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Diz o art. 215 do Projecto :

« Prescrevem em quatro annos as acções de annullação
ou rescisão de contracto, sempre que, por disposíção especial,
não tenham menor prazo.

Esta prescripção começa, no caso de violencia, do dia
em que ella cessar; no caso de erro, dólo ou lesão, do dia
em que um ou outro foi descoberto. Em relação aos actos dos
incapazes ou interdictos, do dia em que cessar a respectiva
cousa ; e em relação aos actos da mulher casada, do dia da
dissolução do casamento. »

Propõe que se elimine este artigo, que marca uma prescripção
especial de quatro annos, para obrigações, que lhe parecem muito
odiosas para merecerem este favor.

O Projecto, no art. 210, estabeleceu que o prazo ordinario da
prescripção das acções pessoaes é de 30 annos, contados do dia em
que poderiam ter sido propostas; mas, abre uma excepção, no art. 215,
reduz o prazo a quatro annos para a prescripção de acções, que ao
orador parecem bem pouco dignas de tal favor.

Que motivo jurídico ha para fazer prescrever em quatro annos
uma acção de annullação ou rescisão de contracto, em que se verificou
a violencia? !

Não vê motivo algum. a individuo, que empregou a violencía
contra outro, para arrancar um contracto, que fique sujeito á acção
durante 30 annos.

Assim tambem aquelle que deu motivo ao erro que carregue com
as suas consequencias durante este prazo.

Quanto ao dolo, diz o orador que desejaria até inventar uma
prescrípção de 100 annos para o caso (,.i80), uma prescrípção ímme
morial,

Não vê motivo para o favor.
Que fiquem todos com os 30 annos, e deem graças a Deus. (Riso.)
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Lesão, na phrase do projecto , não é

fraude.

a SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' a fraude no art. 126.

a SR. CLOVIS BEVILAQUA -- Está enganado; a lesão está destacada.

a SR. ANDRADE FIGUEIRA - Pois não ha razão, porque elles já
teem 15 annos, é um favor, e quem lesa os outros não merece inter
resse nenhum.

a SR. CLOVIS BEVILAQUA - Esta palavra foi intercalada pela Com
missão, depois que intercalou um capitulo sobre lesão.

OSR. ANDRADE FIGUEIUA - Bem; si é fraude, applica-se o
disse com relação ao dólo - inventaria até uma prescripção
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100 annos; e, si é simpleslesão, que se contentem com 15 annos, que
já é um favor.

Emrelaçãoaos actos dosincapazes tambémnão vê motivonenhum
para se dispor o que vem no Projecto.

De ordinário quem com estas pessoas contracta é velhaco, assim
procede para abusar.

O SIto CLOVIS BEVILAQUA - Isto é principio commum do nosso di.
reito.

O SIto ANDIIADE FIGUEIUA - Do nosso direito não; é de 30 annos
o prazo.

O direito francez estabeleceu prazo especial, mais ele 10 annos,
porém, e 10 annos lá valem por 30 aqui, porque.a França é ,:m
paiz pequeno, que se percorre em 24 horas, e o Brasil; ainda que dis
puzesse de caminhosde ferro como a França, só se poderia percorrer
em mezes. Demais, nunca teremos caminhos de ferro.

Não vê necessidade desta prescripção, mesmo porque, si fizesse
favores a estes contractos de lesões e velhacadas, o que é que ficaria
para a prescripção de 30 annos? Ficaria a arraia miuda,

Não se fazem favores violando uma regra geral. .
Propõe, portanto, a eliminação do artigo e tambem do n. 3 do

art. 214, que diz:

« Prescrevem em dous annos as acções :
..................................................
.................... . . ... ... ........ .

3'. Dos officiaes publicas para O pagamento de 'suas
despezas adeantadas e salario, contado o prazo da data do
respectivo acto. »

Antes de tudo, parece que se trata de empregados publicas; e, si
é assim, elles teem a sua prescrípção nas leis' fiscaes que é de cinco
annos ; é a prescripção das dividas passivas ela União, Estados e Muni
ópios. Isto está regulado por leis de ordem mais de direito adrninis
tratívo, do que de Código Civil; mas, a querer incluir-se, deve-se res
peitar o prazo marcado.

Entretanto, acha melhor eliminar.
O Estado pode, por conveniencia propria, restringir o prazo de

suas obrigações a um menor.
OSII. PRESIDENTE - V. Ex. propoz a eliminação'?
O SII. ANDRADE FIGUEIRA - Propoz, como se verificaráno impresso.

Noimpresso está o seguinte:

« Supprima-se o n. 9 do art. 212, assim como o n. 3
do art. 2'14.»
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No n. 9, do art. 212, se dispõe que a acção dos credores para re
vogarem os actos praticados pelo devedor em fraude de execução
prescreve em um anno; e, no n. 3, do art. 214, que prescrevem em
dous annos as acções dos officiaes publicas para o pagamento das suas
despezas adeantadas e salarios.

Propoz também a suppressão do n. C, do 11.1'1. 21ü, que dispõe:

« Prescreve em cinco annos:
..................................................................................
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 0'0 ••••• •• •• •• ••

.................................................................................

6'. A acção para indemnização do damno causado pelo
delicio. »

Quanto á indemnização do damno causado pelo delicto e a acção
dos credores para revogarem os actos praticados pelo devedor em
fraude de execução, pensa que o prazo da prescripção é muito redu
zido; trata-se de individuas que não são merecedores de favor algum,

Supprime também o n. 3, do art. 216, que diz:

«Prescreve em cinco annos a acção para haver:
..................................................................................
..................................................................................

3'. Os juros ou quaesquer outras prestações pagaveis
annualmente ou em períodos mais curtos, ainda de credito
real. »

Mas, caso não se verifique a suppressão, propõe que se accre
scente á palavra «prestações» est'outra «accessorias», para evitar
que se comprehenda a prestação de capital.

Propõe tambem que, em vez de « em periodos mais curtos» se
diga « em prazos periodicos mais curtos», porque a palavra « perio
dos" parece que se refere só ao prazo mais curto do que um anuo ;
entretanto, a idéa que o orador procura tornar clara ó que essas
prestações tenham periodos de vencimentos periódicos.

Parece-lhe ser esta a idéa. E, diz - parece - porque este artigo
foi tirado do Codigo Civil Francez, artigo do Codigo Civil Francez que
deu legar a questões muito renhidas que ainda hoje se debatem.

O direito francez, antes da revolução, não era esse; assim como
o nosso também, antes destas novidades - o accessorio seguia o prin
cipal, a prescripção da divida principal era a presoripção do acces
sorio.

Mas, feita a revolução, tudo foi modificado, innovado, quizeram
mobilizar tudo. Elles entenderam que, para mobilizar era preciso des
tacar o juro do capital e então introduziram esta prescripçao distincta
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da do titulo principal e estabeleceram o mesmo prazo que o Projecto
estabelece.

Estas cousas contrariavam as tradicções e deram logar a tratados
completos, até que chegassem a um accórdo.

O autor que melhor tratou do assnmpto, como de todos aquelles
de que se occupara, até então, foi, sem questão alguma, o maior ju
risconsulto daquelle paiz, durante o seculo 19', o íllustre Troplong
e elle fez sobresahir a necessidade de restringir esta noção de
prestação, como accessorio do capital, para se differenciar do ca
pital e tambem de serem estas prestações periódicas, isto é, por
prazos periodicos, que é para obedecer a uma regra invariável.

Aqui até hoje tem-se seguido o direito antigo: os juros fazem
parte do capital.

Já ponderei que, em relação á divida hypothecaria, não se
pôde fazer essa separação, porque ha uma combinação, ha um jogo;
na prestação, entra não só o capital amortizável em 1, 2 ou 3 'I"~

como tambem a quota do juro.
,. São prestações inseparaveis.

Acha que não ha necessidade desta separação.
Mas, caso esta idéia se torne uma realidade, é preciso tornar

mais claro o pensamento, de que estas prestações hão de se referir
á renda do capital, nunca ao capital.

Si isto comprehendesse as prestações do capital, um capital
que só poderia prescrever no fim de 30 annos, prescreveria par
cialmente, no fim de cinco annos, á proporção que as prestações
fossem se vencendo.

Vae agora continuar a resposta que deve ao illustre autor do
Projecto, limitando-se a dous ou tres pontos essencíaes.

Um delles refere-se a uJU artigo, em que se exige, como sub
stancial, a escriptura publica para prova de caução, de titulas de
credito publico, quando immobilizados. Refere-se ao art. 155, § 3'.

Este artigo joga com outro, que a Cornmissão já votou; joga
com o art. 58, em que se diz:

« Consideram-se immoveis para os effeitos legaes:
..................................................................................

2'. As apólices da divida publica consolidada que
forem immobilizadas perpetua ou temporariamente. »

Attenda-se bem que o orador diz -joga, não diz que é a
mesma cousa; porque, em um se consideram as apolices da divida
publica, consolidadas, como innnobilízadas perpetua ou temporaria
mente; no outro, ao contrario, se considera o mesmo caso de im ...
mobilização~provavelmente, perpetua ou temporariamente - mas,
já não é só de títulos da divida publica consolidada, é também de
títulos de credito publico, o que é um pouco differente.
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Titulo de credito publico é o genero ;
consolidada é a espécie. Titulo de credito
que o Thesouro emitte, como esses bonus.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Este artigo deve ser entendido á luz
do outro.

?O SR. ANDRADE FIGUEIRA - S. Ex. entende que é a mesma cousa .
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Sim.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Disto queria mesmo saber, porque é

preciso emendar; pois, o que está escripto não é isto. Si se trata da
mesma cousa, já se vê que a hesitação que manifestou, quando discutia
pela primeira vez, era muito justificada.

Não entendeu o artigo e diz com muito pezar que continúa a não
entender, não obstante a explicação,

Nãoentendeu a primeira vez, porque o sentido natural de apólice
immobilizada é considerar immovel o que é móvel.

E' uma violencia, mas o legislador tem este direito.
E' considerar immoveis as apolices para effeitos legaes, como, por

exemplo, para exigir as formalidades ela alienação de bens immoveis,
como acontece com os navios, que são moveis, mas só se vendem pelos
processos por que se vendem 08 .mmoveis.

Poder-se-hia, pois, considerar .mmoveis as apolices, para se re
gerem pelas leis relativas aos irnmoveis .

Pensou nesta hypothese ; mas mediante pouca reflexão, ella foi es
pancada porque não era possível .rnmobil.zar o que é considerado pela
legislação como o que ha de mais movei.

Toda e qualquer acção sobre apólices estásujeita á jurisdicção com
mercíal como causa que é a mais movel possível. Em segundologar são
títulos que se transmittem de mão a mão, sem formalidade, são titulas ao
portador, e hoje não ha outros.

São hoje os unicos titulas leg-almente ao portador, não fallando
nessesque appareceram durante oencilhamento e nãofallando nas notas
do Banco.

Depois, esta marcha da legislação de immohilizar o que tem sido
considerado sempre Como móvel, é demais e affectaria o credito publico,
trazendo a depreciação das apólices, porque quasí ninguém as com
praria.

Portanto, foi levado a tomar a palavra c immobilizar » no sentido
de dizer que não poderiam se!' alienadas o o nobre autor do Projecto
disse hontom que era nesse sentido.

Vac agora justificar; pensou nisto, mas ao mesmo tempo o artigo a
que allucle, 155, § 3', diz: .

c Oinstrumento publico é da substancia cio acto:
..................................................... .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••••••••••••••••••••••••••••••••
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3.° Noscontractos de penhor agrícola ou pecual'io, e nosde caução
de tuulos de credito publico, quando ímmobílizados. »

Ora, si estes titulas não podem ser alienados, como podem ser dados
em caução?

O Sn. CLOVIS BEVILAQUA - Também OS immovois dos menores não
podem ser alienadossinãoem dadas condições. Omesmo quer oProjecto
que se estabeleçaem relação ás apólices que pertençam ao patrimonio de
menores.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Si°Projecto considera immovel para
ter o processodos bens dos menores, então sobre elles não se podo es
tabelecer caução, a sua alienação não se póde fazer sinão em praça pu
blica, segundo as formalidades dos bens de raiz.

Agora si quer considerar immohilizado, no sentido de inalienavel,
então não póde cogitar de caução, porque só' póde ser dado em caução
aquillo que pôde ser alienado.

Agora si é para autoridade de justiça, devovariar de processo,con·
forme for móvel ou immovel. .

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - V. Ex. procura obscurecer o quo é
muito simples. .

O Sn, ANDl\ADE FIGUEIRA - Está achando muito obscuro. franca
mente, cada vez mais e V. Ex. vae vôr que esta parte não pôde sub
sistir.

Este assumpto foi mal estudado, é preciso emenríal-o e está certo
de que o nobre autor doProjecto vae ser o primeiro a concordar com a
orador de que é preciso emendar.

Trata-se de apolices.
Primeiro que tudo a expressão« irnmohilizar » para significar « ina

lienabilidade" é imprópria, No sentido genuíno da palavra « irnmohi
lizar » não é sinão considerar immovel aquillo que é movel.

Não dirá para considerar os titules das apolices como immoveis,
mas, para comparar o direito que ellas reJ.lresentam a um direitosobre o
immovel, já é ainda assim uma grande violencia feita ás causas e á pa
lavra.

Dirá mais que não éfeliz a expressão e; imrnobilizar um titulo" para
significar que não póde ser transferido.

Nãosabe si é uma disposição com referencia ao seu possuidor, para
não poder alienar, ou si é um onus, que o Projecto lança sobre o ob
jecto, para não poder ser vendido, porque diversificam muito esses
pontos de vista.

Um objectopóde ser inalienavel, porque o sou possuidor o nãopode
vender, como no caso do menor, do louco que não pode vender, no caso
do frade que não tem capacidadepara vender 03 bens do convento, 'sendo,
entretanto, os bens alienaveis.

Umobjecto pode ser inalienável porque a lei veda a sua alienação.
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Num caso é inalienável pessoalmente, por incapacidade pessoal do
seu dono; e, no outro, é realmente inalienavel, por uma impossibilidade
real. E' o que acontece na hypotheca e nos bens sujeitos ao jús in te
aliena, nos bens vinculados, nOS de morgadio, nos sujeitos a fideicom
missa,

Um objecto póde ser, omfim, inalienavel por virtude do estatuto
pessoal do seu possuidor ou do estatuto real da causa.

Porque titulo - pergunta o orador - se emprega esta expressao
com relação ás apolices, se diz que cllas são immobilizadas ?

Pela incapacidade pessoal '!
Não, porque o possuidor de apólices pode transferil-as, salvo as

pessoas que são temporariamente vedadas de fazel-o e ainda assim não
é uma prohibição absoluta porque as apolices de menores podem ser
vendidas ou trocadas por outros bens; não ha verdadeira inalienabi
lidade.

As proprias fundações não estão impossibilitadas de dispor das
apolices com que tenham feito o fundo, porque podem trocai-as por
outros titulos ,

Portanto, a incapacidade da pessoa não se dá e quando se dê é
temporaria e supprivel,

Inalienaveis pela natureza do objecto.
Tambemnão. Deus nos livre que as apólices fossemimmobilizadas ;

valeriam 30 0/. menos do que hoje, desde que não pudessemser vendidas
como titules de primeira ordem.

E' por isso que o regulamento n. 737 de 1850 as considera como
títulos mercantis, RIO mercantis que qualquer questão sobre elles, ainda
mesmo que as partes sejam commerciantes, estão sujeitas ao processo
commercial ; tão mercantis que apezar de dizer a lei que ellas não po
diam ser penhoradas veio o regulamento n . 737 e estabeleceu que ellas
podiam ser penhoradas, que ellessão títulos essencialmente commerciaes,

Comoconsiderar, pois esses títulos immoblllzados ?
Pela natureza delles não; todas as razões levam-nos a repeUir se-

melhante hypothese. .
Como é que o Estado, que condemna a inalienabilidade que aboliu

os vinculas, prohibíndo mesmo os que já existiam, lia de declarar ina
lienaveis esses titulas? !

Depois esses títulos estãosujeitos ao resgate. O Governo póde, em
um dado momento fazer resgatal-os .

Que moveis, pois, são estes, que estão sujeitos a esta eventuali
dade?

O nobre autor do Projecto disse bem que Teixeira de Freitas assim
considerou esses títulos.

Teixeira de Freitas realmente na primeira edição do seu trabalho
os considerou como immoveis ; mas, na segunda edição mudou de opi-
niüo~ .
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Mas, as razões em que elle se fundou, S. Ex. não O disse clara
mente.

EUe se fundou em alvarás antigos, anteriores á lei de 1827, que
.creou os titulos da nossa divida publica, não lhes dando este caracter.

Esta lei apenas mandou, em favor dos portadores, que esses titulos
não fossem sujeitos a embargos e penhoras, contra a sua vontade. Desde
que elles não os nomeassem á penhora, não podiam ser penhorados pelo
credor.

Mas, isto era evidentemente um favor excessivo.
Vieram as leis, a que já se referiu, e estabeleceram que essas apo

!ices seriam titulos eminentemente mercantis sujeitos á execução.
S. Ex. faUa em Teixeira de Freitas, mas este mudou de opinião, e

contra elle, citaria as opiniões de Rebouças, Lafayette, Perdigão Ma
lheiros e a do DI'. Azevedo Costao

O SR o CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte o

O SRo ANDRADE FIGUEIRA - Então, primeiro que tudo, a phrase não
é feliz, trocar. alienavel » por" immovel v .

Em primeiro logar não são só as apólices inalienaveis, ha moveis
inalienaveís o

E não são sómente as apolices que podem ser declaradas inaliena
veis, durante um certo periodo; por convenção ou incapacidade do ad
quirente, muitos outros objectos podem ser inalienaveis.

Dirá que nos casos figurados pelo nobre autor do Projecto, um dos
quaes é o das fundações, não ha inalienabilidade da cousa , o que ha é
incapacidade da pessoa para alienar o

Essa incapacidade levanta-se, seguindo, por exemplo, o processo
da sub rogação .

Não é como no caso dos bens vinculados em que não havia subro
gação possivel; o bem havia de perecer nas mãos do seu representante.

Os objectos de fideicommisso, transmittidos de geração em geração
por substituição familiar, dos quaes não havia subrogação possiveJ.

Isto é que é o vinculo perpetuo da inalienabilidade.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O projecto não falla em inalienabilidade
perpetua.

O SRo ANDRADE FIGUEIRA - Estou tirando as consequencias juri
dicas e logicas.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - As apólices são comparadas aos immo-
veis para certos effeitos legaes .

O SR. ANnRADE FIGUEIRA - Quaes?
Para Omarido não poder vender sem outorgada mulher? (Pausa.)
Não sabe e, por isso, está combatendo por partes o
As apólices não podem ser inalienaveis, não o são pelo direito vi

gente, não convem que o sejam pelo direito novo.
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Isso teria grande influencia sobre o credito publico, faria perder as
apólices o seu valor de 30 '/,.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. apresentou emenda?
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não senhor; si o autor do Projecto

entender que tem razão, corrigirá.
O SR. FREDERICO BORGES - Talvez fosse preferivel a disposição do

projectoprimitivo, art. 145, § 3', que está redigido em outros termos.
O Sn, ANDRADE FIGUEIRA - O nobre autor do Projecto invocou a

autoridade de Teixeira de Freitas, que o orador respeita muito, a pro
posito da distincção entre condições juridicamente impossiveise condi
ções impossíveis physicamente; assim tambem a mesma opinião para
identificar o effeito destas condições em relação aos contractos e actos
de ultima vontade.

O nobre autor do Projecto esqueceu-se de que Teixeira de Freitas
não emittiu opinião definitiva sobre o assumpto ,

Elle escreveu o seu esboço - e a própria palavra está dizendo
como um ensaio; consignava asidéas á proporção que estudava os as
sumptos do direito civil e antes de redigir o Projecto do Codigo, de que
estava encarregado, sujeitou essas idéas á critica dos entendidos,

Tanto não era uma opinião definitiva, que posteriormentea este es
boço, elle escreveu outras obras, nas quaes se verifica que elle mudou
de algumas opiniões emittídas não somentena consolidação, como no es
boço.

Acredita que se elle pensasse segunda vez sobre este assumpto, re
formaria as suas idéas ; porque comeffeito nos tres pontos, de que trata,
parece que não póde haver muita divergencía ,

Primeiramente equipara as condições impossiveis negativamente
ás impossiveis aftirmativamente; em segundo lagar as distingue,
por modo a separar as juridicamente impossiveis das impossíveis phy
sicamente ; em terceiro logar (o que é mais serio) entende que uma an
nulla os contractos e as disposições de ultima vontade ao mesmo tempo,
quando todas as legislações, todas as razões que já aqui desenvolveu,
estão demonstrando que ba entre ellas separação profunda.

Sa , CLOVIS BEVILAQUA - Sobreisto, fundaram-se em Roma duas
escolas a dos Proculeianos e a dos Sahinianos ,

O SR. ANDRADE FIGUElRA - V. Ex. sabe que Gaio foi ela escola
dosSabinianos,foium dos discípulos mais distinctos desta escola; e elle,
nos seus institutos, que foram descobertos agora, no ultimo seculo, con
demna a doutrina dos Sabinianos e acceita a dos Proculeianos, em que
se faz esta distincção das condições nos contractos e nos actos de ul
tima vontade.

Aquelle que faz um beneficio, instituindo alguem por herdeiro,
está dominado peloespírito liberal; e, seimpõeuma condição impossivel,
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corno seja a do tocar o c60 com o dedo, é porque quer brincar com clle,
mas a sua intencão não é annullar O beneficio.

No contracto já não 6 assim.
Si um individuo faz um contracto, obrigando-se a beber toda a agua

do occeano, faz um contracto impossível.
Este ponto já se não discute entre os jurisconsultos; ó uma C0118'

assentada.
Desde o direito romano, todos os codigos consagraram essa diffe

rença, no tocante ás condições e o nobre autor do Projecto foi apanhar
apenas dons, que trazem a distincção de Teixeira de Freitas e são o da
Argentina e o oriental.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O austríaco e o prussiano, que não
mantinham a doutrina romana.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O da Austria, de 1830; mas esse foi
reformado, o o prussiano.

Mas, o argentino, sabem todos que foi calcado sobre os escríptos de
Teixeira de Freitas; mas para o orador não tem mais autoridade, pois
ahi estão em contrario quasi todos os outros codigos e a nossa tradição
quo vem do direito romano.

Mesmo pela natureza das causas, uma condição negativamente im
possivel, tanto nos contractos, como nos testamentos, qual a de obri
gar-se o individuo a receber um legado ou a contrahir uma obrigação,
com obrigação de não beber agua do mar, ó cousa que não valo nada,
6 como si não existisse; pois olle não bebe nem uma gota d'agua do mar,
e porque razão o contracto ha de ser nullo ?

A condição negativamente impossível, tanto nos contractos como
nos actos de ultima vontade, deve-se dar como não escripta.

E basta de condições. Não offercce emendas porque o relator está
ouvindo as suas observações e se achar' rasoavol modificará o art. 136.

O S,,, Pm;SlDEi'iTC - V. Ex. deve apresentar as suas emendas.
O Sn . Ai'iDRADE FIGUEIRA - Não é que lhe faltasse tempo; mas, a

questão 6 esta : é que agora mudou de guarda. Em vez de apresentar
emenda substitutiva aos titulos, apresentará emendas suppressivas,
additivas e substitutivas a uma ou outra disposição.

As suas emendas substitutivas têm o inconveniente de obedecer a
um plano; e a Commissão tem lhe feito o favor de approvar algumas
e de lhe regeitar outras; mas, isto traz um certo desconchavo ,

Neste titulo « Das pessoas juridicas » o desconcerto foi grande.
Sobre o capitulo V « Das nullidades» pede ao honrado relator que

envide todos os seus esforços, afim de que elle seja modificado de
accôrdo com a doutrina, que se verifica no regulamento n , 737, de
1850.

O nobre autor do projecto disse honrem aqui que o regulamento
11m questão deu logar fi, muitas duvidas e que, por causa dessas duvidas;



tanto o decreto n. 917, de 2~ de outubro de 1890, sobre fallencias,
como o de n. 181, de 2~ de janeiro de 1890, sobre casamentomndaram
a toada: em vez de dizerem « são nullos ", etc. dizem « são an.-
nullaueie . " .

Dirá ao nobre autor do Projecto que, se duvidas existiam, ellas
continuaram, porque esta mudança de linguagem não é de natureza a
fazel-as desapparecer, a estabelecer distincção , .

Todos os actos silo nullos: uns são declarados nullos pela lei, ex-in
legis e basta apresentar o instrumento; outros, ao contrario, a nullidade
delles depende de acção, Mas todos são nullos ,

Assim, a linguagem não modifica a doutrina.
A doutrina exposta no regulamento é mais completa.
'Não vê, no Projecto a distincção tão fecunda em resultados pra

ticos, entre nullidades absolutas e relativas.

O SR. CLOVIS BgYILAQUA - Esta distincção se encontra no regu
lamento n. 737, de 1850.

O Sn. ANDl\AD8 FlGu8lHA - E' justamente o que está dizendo.
Entre ontros defeitos do Projecto está apontando este.

Modificado e ampliado, nesta parte, o regulamento n. 737, elle
deve ser consignado neste capitulo «Das nullidades,»

Vae agora passar ao principal assumpto da divergcncia entre o
nobre autor do Projecto e o orador, que é o que respeita à prova e
este ponto é capital, porque interessa a todos os contractos.

Propõe, na emenda, o seguinte:

«Supprima-se o art. 152, bem como os seguintes artigos
que tratam dos meios de provas dos actos ou contractos.»

Porém, se forem approvados todos estes artigos, propõe o se
guinte:

«Supprima no art. 157, o n. 4 - folhas publicas officiaes ou não
_ e, no art. 163, substituam-se as palavras - podem se,' recusadas
- pelas seguintes - não podem dispo!'."

Onobre autor do Projecto achou que o orador era contradictorio
eliminando as folhas publicas, ofticiaes ou não, e acceítando as col
lecções officiaes de leis dos Estados ou nações oxtrangeíras para prova
do direito local ou internacional.

O SR. CLOVIS BEYILAQUA - V. Ex. disse que essas leis eram pu-
blicadas nos [ornaes e por consoquencia cahiam no dominio publico.

O SR. ANDRADE FIGUElHA - Jornaes officiaes,

O SR. FHANCISCO TOLEN1'INO dá um aparte.
O Sn, ANDRAEE FIGUEIRA - Quem quízer estudar, entre nós, acha

muito que ler, mas quem não quizer, nem que seja mettido na bí
blíothcca de Alexandria, não achará causa alguma.
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o SU. CLOVIS BEVILAQUA - V. Ex, alludiu até aos telegrammas.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Os telegrammas offlciaes podem valer;

roas, o que não póde admittir são essas folhas, 0lficiaes ou não, como
meio de prova"

S, Ex. procurou sustentar que os ascendentes e descendentes
podem ser testemunhas, e deu duas razões, sendo a primeira, porque,
no direito actual, o pae é a melhor testemunha para dizer a idade do
filho.

O orador dirá que é com effeito, mas nas declarações offíciosas. Si
houvesse, porém, uma questão litigiosa do filho com um terceiro, em
que venha ao caso procurar saber a idade do filho, o pae é o mais
impropno,

O SR, CLOVIS BEVILAQUA - Porque " suspeito; mas póde ser rÉJ
. cusado.

O SR, ANDRADE FJG",'lRA - Ahi é que está o perigo, Si elle fôr
recusado, muito hem; mas, si não fór, leremos o oscandalo, teremos de
vel-o depondo. Si a parte contraria não recusa, ahi está a desmo
ralização da família, O filho depondo contra o pae, a mulher contra O
marido, e vice-versa, Si todos recusassem, bem; mas quando algum
não recusar, conte-se com o escandalo , Quer evitar este perigo.

Em vez, pois, de dizer-se - pode se,' recusado - deve dizer-se
_ não pode depôr : e assim fecha-se a porta, mantem-se a boa e velha
doutrina. .

Vae agora tratar do assumpto mais importante de que se tem oc
cupado nesta Commissão até o presente.

E' o mais importante pOl'que respeita á vida pratica, á prova dos
contractos.

Não está de accôrdo com a doutrina do Projecto: a semelhante
respeito, elle aparta-se do direito actual que é muito bom.

Não quer dizer que approve todo o direito actual; teria de propor
mesmo algumas modificações e concordar com outras e já na parte das

rovas concordou com algumas.
P Apezar da reputação que lhe crearam, tem espírito progressista,
quando as verdades se lhe recommendam .

Não concorda com a these do art. 152.
Esta proposição não é verdadeira.
Quaudo a lei exige um meio de prova dado, a lei apenas tem

exigido que o acto de que se trata se faça certo pela prova que ella
indica ou por outra equivalente; mas não dá essa forma ao acto ,

Quando a lei quer dar forma ao acto erige a prova em forma de
contractO, .

Quando a lei diz que um contracto não poderá valer sem escriptura
publica, ella tem dado á escriptura publica, não a simples força pro
bante; mas a forma do acto ,
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Todo o contracto contém disposições sobre a capacidade das
partes, sobre os effeitos da obrigação que contrahem, sobre o modo e
a fórma.

O contracto é uma declaração de. vontade e tem, portanto, uma
fórma externa, verbal ou escripta, publica ou particular, emfim tem
uma fórma ,

A lei, quando exige que um acto jurídico, um contracto revista
uma certa forma, o determina claramente, dizendo que a escriptura é
da substancia do contracto ou que um escripto particular não terá
valor sem o reconhecimento das firmas ou dirá que exige tal forma
lidade para a prova, sob pena de nullidade, porque então a prova é
fórma.

Mas, sempre que o legislador diz «tal acto será provado por' tal
meio» não quer dizer que esta prova seja formal, seja substancial.

E' por isto que a nossa legislação, alem da noção geral, que dá,
sobre o assumpto, trata de um e outro caso em titulos differentes ,

E' assim que, na Ordenação, Livro 4', se verifica a differença :
quando se trata da prova dos contractos, dos meios estabelecidos para
prova, vem isto na Ordenação, Livro 3', Titulo59; e quando se trata
da escríptura, como forma substancial, leva-se a matéria para O livro
4', titulo 19.

Quando a escriptura publica era exigida como prova, fazia parte
da lei de processo, vinha na Ord. Liv. 3', Til. 59; e, quando era exi
gida, como forma, quando era da substancia dos contractos, vinha na
Ord. Liv. 4', Tit. 19.

Ora, o art. 152, dispondo que, quando a lei exige certos e deter
minados meios de prova, entende-se que estabelece fórma especial
para o acto, firma, uma doutrina falsa.

Nãoé exacto que, desde que a lei exigia um certo meio, como
prova, o exija como fórma.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Desde que se diz - 8Ó se póde provar
por uma determinada fórma...

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Pode-se provar por outras fôrmas,
que equivalham.

Actualmente os contractos de qualquer valor são provados por
escriptura particular e o eram, pelo Alv. de 30 de outubro de 1793,
por escriptura publica, quando O objecto delles excedia á taxa de 8008
em bens de raiz e de 1 :200$, em bens moveis.

Mas, a lei, exigindo o instrumento particular para prova dos con
tractos, dividas ou obrigações, que excedam a certa e determinada
quantia, não quer dizer que, só por este meio se possa fazer a prova,
porque as Ordenações que exigiamescríptura publica, como necesssaria,
para prova, tambem diziamque essa escríptura podia ser supprida pelo
reconhecimento da parte - e dahi vinha esse reconhecimento, como
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preparatorío da assignação de 10 dias -pelo. confissão, pelojuramento
d'alma, etc.

Havia estes meios solemnes de supprir a prova por escriptura
publica, que a lei exigia.

Pois bem; esses meios subsistem no direito actual com a dif
íerença que esses meios são hoje tão competentes para supprir a
escriptura particular, como o eram para supprir a escriptura pu-
blica, exigida para prova. .
i';iI'Y,l Mas, entre isto e dizer-se, como está no Projecto, que, quando a
lei exige um meio de prova, tem exigido esse meio, como fórma do
contracto, ha um abysmo.

O SR. CLOVIS BEVILAQVA - li se a lei disser - tal contracto só se
poderá provar por oscriptura publica ou particular?

O SR. ANDTIADI' FIGUEIRA - V. Ex. entendeu mal.
A lei apenas determinou qual a prova; mas, não excluiu outras

igualmente solomnes.

O SI\. CLOVIS BEVILAQUA - Mas se não se pode provar por outro
modo? E' esta a hypothese.

O SI\. ANDIlADE Fio UElI\A - V. Ex. entende que, quando a lei
diz « E' necessario tal meio de prova», isto importa íórma do acto, qne
não é exacto.

Só importa fórma do acto, quando a lei diz: «é formalidade su
bstancial ser o contracto celebradopor escriptura» ou « este contracto
só poderá ser celebrado1'01' este meio, sobpena de nullidade .»

. Mas, se se limita a exigir uma prova determinada, essa prova
póde ser substituída por outras, como sejam a confissão, o jura
mento, etc.

O SI\. CLOVIS BEVILAQUA - Não mo parece logico..

O SI\. ANDnADE FIGUEIRA - Isto 6 questão de texto; masper
feitamente logico.

Pois, se faz distincção entre forma de acto e prova de acto, as
provas podem ser substituídas, e as fórmas não, porque, sem ellas, não
ha actos,

Isto quanto " these; vamos a ver as applicacões, e S. Ex. verá
como um desvio conduz a conclusões falsas.

Isto é direito vigente e não tem a pretenção de estar aqui inven
tando.

O SI\. CLOVIS BEVILAQUA - Mas isto é uma innovação ,

O SI\. A~DTIADG FIGUml\A - E', não ha duvida; mas acha muito
infeliz, principalmente neste paiz; e, por isso, não approva ,

« O instrumento particular, feito e assignado por quem estiver
no' gozo da livre disposição e administração de seus bens e sub-



- 4,8'1 -

scripto por duas testemunhas, prova obrigações couvencíonaes de
qualquer valor, quando o instrumento publico não fór da substan
cia do acto, por determinação da lei ou por convenção entre as
partes. »

De maneira que S. Ex. estabelece na lei este excerpto, como unico
meio determinado por lei do provar obrigação.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Como único não diz o Projocto.
O SR. ANDRADE FIGUEII\A - E' o quo quer saber, isto é, si ha

outro, ou este só.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Tanto ha que o artigo seguinte-diz,
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Bem, entende-se que, além deste in

strumento ha outras provas, mas dirá que não acceita, nem uma
proposição, nem outra. Não acceita que só o instrumento particular
faça prova, porque não póde subordinar a maioria das obrigações que
se contractam no paiz a uma prova só, num paiz com uma popu
lação de analphabetos na razão de 80 'I, e onde dos 20 'I, que sabem
ler e escrever muitos não toem penna nem tinta.

Tendo viajado muito no interior e por varias vezes não tem en
contrado onde escrever, servindo-se de folhas.

Depois, como exigir isto de mil contractos e encomrnendas, etc?
Dá-se, por exemplo, um relogio a concertar e ha de se fazer uma

obrigação escripta? Fornece-se a carne, o pão e outras cousas, e ha
de se andar com papel, penna, tinta e sellos? Não é possível.

A maioria dos contractos escapa a esta prova. Isto seria paraly
zar a vida nacional.

Até a Ordenação, quando exigia escriptura publica, para prova
dos contractos, fazia mil excepções. Nestas excepções, estavam com
prehendidos os contractos dos bispos, dos arcebispos, principes, duques,
doutores, os contractos entre pae e filho, entre filho e mãe, etc., etc.

A Ordenação admittia os tres actos para supprir uma escriptura
publica. Havia o reconhecimento de firma, havia a confissão em juizo
e havia o juramento d'alma, que aqui não vê consignado, não sabe
porque, embora escrevessem uma afflrmação de honra, que para o
orador não O substitue; preferia o juramento decisório e o in litem
quando ha má prova, mas, emfim, isso fica para os Estados.

Estabeleceria essa antiga legislação sobre provas, que é muito boa.
Si o nosso direito civil portuguez, diz o orador, é muito bom, o

nosso processo ainda é melhor, porque é calcado sobro uma longa ex
periencia e suavisado pela influencia do direito canonico.

Não póde, portanto, admittir que o escripto particular seja meio
exclusivo e com fórma de acto para todas essas obrigações contra
ctuaes ; tambem não póde admittir a proposição inversa ele que toda e
qualquer obrigação contractual possa ser provada, não só por escripto
particular, como por testemunhas, qualquer que seja o valor.

c. c. _ ver. rn 3i
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Dá ás testemunhas faculdade para provar até quatrocentos mil
réis, não dá mais.

A confissão é uma prova solemne; mas a confissão é uma prova
para contractos já feitos, quando se disputa sobre elles; não é regra
com que se possa contar e depende da pessoa confessar ou não. Serve
muito para supprir escriptura publica, mas não para se contar com
eBa, para constituir obrigação; é simplesmente para provar obrigação
já contrahida. '

Actos processados em juizo - Estão no mesmo caso e agora trata
se da formação das obrigações, como se deprehende da própria cpigra
phe do titulo.

Folhas publicas .- Com ellas provará que Rotschild lhe deve
toda a sua fortuna e isto custará ao orador apenas meia pataca. (Riso.)'

Ó SR. CLOVIS BEVILAQUA - As provas admittem contra-prova.
O SR. ANDI\ADE FIGUEIRA - Opeior é que não tem canhões para

tornar essa sentença da folhapublica exequivel lá (Riso.)
Documentos publicos ou particulares - Isso entra na classe dos

escriptos particulares; não adianta nada.
. Ficam as testemunhas e a presumpção que, se é de direito, é uma
prova fraquissima para provar obrigações contractuaes de qualquer

.valor.
Exames, vistorias e arbitramentos - São provas apenas para

certas obrigações dadas e não para todas.
Em definitiva, o que se tem é o instrumento particular, provando

obrigações contractuaes, ou por si ou por documento offcrecido em
juizo, e as testemunhas.

A confissão - Com essa não conta, pois só apparece na contes
tação. Si é consignada, vale tanto como instrumento particular; se não
é consignada, não tem valor algum.

Não póde sujeitar a prova dos contractos a estes meios unicos,
quando ha muitos outros, a que já se referiu e não precisa repetir, por
que estão no conhecimento d?s senhores membros da Commissão.

Não acceita só o escrípto particular para obrigações contra
ctuaes a menos que elle constitua a fórma de contracto; e nem admitte
que todas as obrigações possam ser provadas por estes meios constan-
tes do art. 157. .

Mantem-se num meio termo da legislação actual ; admitte todos
os meios - menos as taes folhas publicas - para prova dos contractos
até a quantia que se entender determinar, seja de 400$, de OOOS, ou
mais.

Admitte, além disto, que estes contractos possam ser provados
por todos os meios de provaadmittidos em direito, e isto para todo e
qualquer contracto ,

Agora, ha contractos privilegiados, em que a provaha de ser feita
por eseriptura publica, para os quaes a lei exige escriptura, c0!1l0



fôrma ou para aquelles que as partes convierem expressamente em
fazer ~scripturaou se possa presumir, como diz a Ord., Liv. 4, Tit.19,
§ i' que era sua vontade não valer o contracto nem escrlptura.

. Deve-se dar plena liberdade ás partes,
Afôra os contractos solemnes, os demais podem ser provados pelos

meios communs de prova.
. Esta é que deve ser a disposição geral e dirá mesmo - a unica

disposiçãO applicavel, porque não é possível exigir desta população
provas determinadas, sobretudo se fôr adoptada a idéa do registro de
todos os documentos para que produzam effeitos contra terceiros.

Até as próprias cessões delles devem ser levadas a registro, por
que é hoje muito frequente um individuo transferir um titulo, conti
nuar a receber as prestações estipuladas e o devedor não ter conheci
mento desse acto, porque não é intimado, originando-se dabi pleitos
sobre quem o competente para receber. .

Insiste, porém, em pensar que esta questão de prova não pôde ser
arrebatada aos Estados. E' radical nisto ...

UM SR. DEPUTADO - Apoiado.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA. " como é alli o illustre desembargador,
representante de Pernambuco e membro da Commissão ; com a diffe
rença de que elle é radical por amor da Constituição ...

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - E pela federação.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA ... e o orador é por desamor da mesma
Constituição.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Eu já disse que se se acabar a federação,
deixo de ser republicano.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - E' radical por desamor e se explica.
S. Ex. quer que se entregue aos Estados a faculdade dada pela

Constituição de formular a lei do processo ...

OSR. TEIXEIRA DE SÁ-Como elemento da autonomia dos Estados..

OSR. ANDRADE FIGUEIRA ... porque acha que elles podem fazer
melhores códigos do que o Congresso Federal. E' uma faculdade de
que, pensa S. Ex., sendo o Estado despojado, deixa de ser Estado.

O orador, por desamor, quer que a Constituição, que para eUe
não vale nada, seja executada em todo o seu rigor, para provar
isto mesmo.

Quer que os Estados façam os seus Codigos, porque sabe que hão
de fazel-os muito .mal,

OSR. TEIXEIRA DE SÁ - V. Ex. já disse que se tornava defensor
da Constituição. (Ha outros apartes.). .

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Quer que se applique a Constituição,
mesmo para provar, para ficar sabido, que ella não vale nada.
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oillustro auctor do l'rojecto diz que, em primeiro lugar, seria at
tribuir absurdo ao legislador. Não ha duvida, e está convencido que é
um verdadeiro absurdo separar a lei substantiva da adjectiva ; mas,
não obstante, está na Constituição.

Já teve occasião de dizer aqui com toda a franqueza que este co
digo, por mais perfeito que seja, ha de ter imperfeita execução porque
todos os institutos por elle creados vão ser postos em acção por leis
de processo decretadas pelos Estados, leis que não conhecemos e que
serão varias.

Não ha duvida que é um absurdo, mas, esse absurdo está na
Constituição. A Constituição não deslocou a soberania da nação, não
a deu aos Estados; pelo contrario, em mais de um dos seus artigos é
expresso que a soberania continua a residir na nação e que os Es
tados não são senão Estados federados, com uma esphera de acção
delimitada.

Entretanto, lá vem um artigo em que se diz: tudo quanto nesta
Constituição não foi dado ao Governo Federal, pertence aos
Estados.

Ora, isso é a destruição de toda a obra da Constituição.
E' nesse porão vasto, que a Constituição abriu aos Estados, que

entra o direito para fazer a lei do processo.
Não ha disposição dando aos Estados essa competencia ; mas, ha

disposição negando-a ao Congresso Federal, a quem foi dada a attri
buição de fazer a lei substantiva; ha esse vasto porão aberto pelo qual
tudo quanto não se deu à União pertence aos Estados. E ha maior
absurdo do que esse? Não reconhece soberania aos Estados c, entrc
tanto, deu-lhes a faculdade de fazer a lei de processo!

Na União americana, comprehende-se isso, porque eram Estados
soberanos, que se confederavam e demittiam de si, em favor da União,
a soberania que tinham.

Mas, entre nós, em que os Estados Federadoseram as antigas Pro
vincias, que não estavam de posse de faculdade alguma soberana, não
se comprehende !

O nobre autor do Projecto, querendo refutar esta argumentação
do orador, disse que a Constituição não negou ao Governo central a
faculdade de fazer lei do processo; porque, no artigo em que falia (1<1

lei substantiva e da processual do Districto Federal, apenas diz: com
peteprivativamente ao Congresso" o que não quer dizer que, con
junctamente com os Estados, não possa fazer lei de processo.

Responderá que o que este artigo determina privativamente tem
o seu correspondente no artigo seguinte em que trata de attribuições
cumulativas, que são alli expressas.

Em segundo logar, não se comprchenderia que ficasse perten
cendo à União e aos Estados a faculdade de fazer leis do processo. Isto
ainda seria peior .
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Em terceiro logar, responderá que o argumento é contrapro
ducente, porque se a faculdade de fazer leis de processo não foi pri
vativamente dada ao CongressoFederal, no art. 34, e não foi dada aos
Estados no art. 35, a consequencia é que, tratando-se de uma facul
dade, que deve ser expressa, não foi dada a ninguém e não ha quem
faça lei de processo.

O Sn, CLOVIS BEVILAQJjA - O art. 35 dispõe que incumbe ao
Congresso, mas não privativamente, velar na guarda da Constituição
c das leis e providenciar sobre as necessidades de caracter
federal.

O Sn. ANDI\ADE F,GUEIRA - V. Ex. quer identificar essa facul
dade vaga de vélar na guarda da Constituição e das leis com esta fa
culdade precisa de fazer leis, leis especíaes, determinadas, leis de pro
cesso civil ?

Pois, no art. 34 n . 23, não se deu ao Congresso Federal a íacul
dade de legislar sobre o direito civil, commercial e criminal da
Republica; 'e de legislar sobre o processual da justiça no Districto Fe
deral sómente ?

Não se verifica, nesta concessão, a negação defazer leis de pro
cesso para os Estados 'i

Emfim - diz o orador - se os senhores quiserem abafar a Con
stituição e supprimir a federação, fazer leis de processo para os Es
tades, apezar de estar muito convencido do absurdo, não terá senão
motivos para applansos, porque só assim se poderá salvar o
Codigo.

Não basta fazer um codigo ; é preciso saber se elle poderá ser
executado. Acredita que com estas vinte leis do processo será mal
executado.

Agora, si os senhores membros da Commissão quizerem sophismar
isto, não lhes irá ti mão (riso); todavia, faz estas ponderações por
dever de lealdade.

O Sa , CLOVIS BEVILAQUA - A prova é matéria mixta ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Já fez a distinção; sempre quo a
escriptura fôr exigida, como forma dos actos, pertence ao direito civil
e sempre que o fór, como meio de prova de factos.j pertsnce ao
processo.

A Ordenação faz esta distinção, já o disse.
Assim, quando se trata da escriptura, como meio de prova, ve m

isto consignado: na parte processual, na Ord., Liv , m, Til. 59;
D, quando se trata da escriptura, como forma substancial do acto, vem
na Ord., Liv , VI, Tit XIX.

Comprehende que o legislador possa exigir certo meio, como
fórma de acto e sempre quo o fizer é formal; o que não comprehonde
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e não póde acceitar é a consideração generica de que toda e qualquer
prova exigida seja formal.

E' a distinção que se póde fazer.
Repete - não quer dizer que o legislador não tenha o direito de

constituir o instrumento particular, como fórma de acto ; não, elle
póde escolher qualquer meio, até mesmo as testemunhas; mas, é
preciso que elle escolha e que esta escolha faça parte do direito
formal.

No direito vigente, ha exemplos disto.
Não é só escriptura publica que é da substancia dos contractos,

porque tambem os contractos de sociedades commerciaes não se podem
provar sinão por escrlpto particular.

Si tivesse sido approvada a emenda sobre sociedades, que apre
sentou, reproduziria esta disposição aqui.

Não admitto, no cível, sociedades, nem fundações, nem corpo
rações, sem que os respectivos contractos sejam feitos porescripto e
devidamente inscriptos no registro, porque estes contractos não sur
tem effeitos somente entre as partes contractantes.

No Projecto se diz que os contractos de sociedades não registrados
prevalecem entre as partes contractantes, e em relação a terceiros,
não, quando a regra é o contrario: em relação ás partes não vale nada,
e a razão é óbvia.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Não vale entre as partes o contracto ?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Então não é contracto ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Vae dizer a razão: dous ou tres su
jeitos, dous ou tres sacripantes formam uma associação para defraudar;
firmam um contracto para dividir a presa, e põem-se a furtar e a
roubar. Não ha contracto registrado, ha apenas contracto escripto
entre elles,

OSR. CLOVIS BEVILAQUA - Este acto não subsiste; é ilIicito.

O SR.' ANDRADE FIGUEIRA - S, Ex,' não comprehendeu bem, está
figurando um caso. Não diz que vão roubar abertamente; mas, orga
nisam-se para.esse fim, constituem uma sociedade para enganar, mas
que no fundo, é uma ladroeira grossa. Não registram o contracto e
prevalece apenas como sociedade. Diz S, Ex, : é uma sociedade
porque lavraram entre si um contracto que deve ser respeitado; mas,
não é em relação a terceiros, porque só o que tratar é que se obriga
pessoalmente.

Diz, porém, o orador, com as suas idéas que já são adoptadas .em
nossa legislação: não é uma sociedade, é uma ladroeíra, desde que
não houve contracto registrado; e quanto a terceiros é que devem
ser solidarios.
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A responsabilidade - dirão - deve ser com o quinhão de cada
um, responde cada um por sua parte.

Com uma sociedade nestes casos, porém, os terceiros não teriam
acção sinão com os que contractaram, e os socios poderiam dividir os
lucros á vontade, e si houvesse duvidas, poderiam até demandar. Ora,
a emenda que apresentou corrigia isto, porque exigia contracto os·
cripto para qualquer sociedade, a sociedade solidária para com ter
ceiros e a responsabilidade do quinhão de cada um e' outras
cousas.

Infelizmente a emenda não passou; mas, isto pôde ser ainda cor
rigido porque, a não haver proposito de dar premio á fraude e ao dólo,
não se póde deixar de acautellar direitos de terceiros, que contractam
com sociedades civis que podem ter tanta ímportancia como as socí
edades commerciaes.

Tem dito o bastante, e ,não quer reter por mais tempo a Com.,
missão. (Muito bem: muito bem, )

o Sr. Presidente - Fica a discussão adiada pela hora. A
ordem do dia para a reunião de segunda-feira, 4 de novembro, é a
mesma de hoje: nova votação dos arts. 45 e 46 da Parte Geral e con
tinuação da discussão do parecer do Sr. Frederico Borges.

Termina a reunião ás 6 horas da tarde.

20' REUNIÃO EM 5 DE NOVEMBRO DE 1901

iPresidencia do Sr . Seabra)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os Srs ,
Seabra, F. Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Anisio de Abreu,
Luiz Domingues, Frederico Borges, Tavares de Lyra, Camillo de Rol
landa, Teixeira de Sá, Araujo Góes, Sylvio Homero, José Monjardím,
Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Benedictode Souza, Alencar Guimarães
e Rivadavia Corrêa (18)."

Faltam, com causa participada, os Srs , Azevedo Marques, Al
fredo Pinto e Hermenegildo de Moraes (3).

Dos convidados pela Commissão comparecem os Srs , ClovisBeví
laqua, Andrade Figueira, Coelho Rodrigues, Torres Neto, 'Gabriel
Ferreira, lIl. F. Correia, Solidonio Leite, Fabio Leal, Salvador Muniz
e Perdigão Malheiros,

E' lida e approvada, sem debate, a acta da reunião anterior.

o Sr. Presidente-Em virtude do voto unaníme da fu
mara, levantando hontem 3, sua sessão em signal de pezar pelo falle-
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cimento do Sr. Conselheiro Paulino de Souza, pensei interpretar bem
o pensamento da Commissão, adiando para hoje a reunião que se
devia realizar hontem. (Apoiados.)

ORDE;,\I DO DIA

Nova votação dos arts. 45 e 46 da Parte Geral, por não terem
obtido maioria absoluta de votos, pró ou contra, em votações ante
riores, e continuação da discussão do parecer do Sr. Frederico Borges
sobre os arts. 97 a 2'17 da mesma Parte Geral.

São lidas, apoiadas e postas em discussão as seguintes

Emendas suppressiuas, substitutivas e adduioas

Supprimam-se os arts. 99 e '101.
Art. '10'1- Substitua-se pelo seguinte: « As pessoas absoluta

mente incapazes devem ser representadas por seus paes, tutores ou
curadores em todos os actos jurídicos de que possam resultar obri
gações reciprocas entre as partes e as relativamente incapazes, !lOS

casos declarados na Parte Especial".
Na epigraphe da ia secção do capitulo 2a, diga-se - consenti

menlO, em vez de - vontade.
Ao art. 'I03-Em vez de-fim oizado, etc ., diga-sc-fim

declarado.
Ao art. '106- Supprima-so ou transfira-se para o capitulo 2°, do

titulo 3° - Da prescrípçao.
Ao art. '109 -SuJJstitua-se o final por este: « quando uma das

partes for induzida a pratícal-o por dólo da outra, ou de um terceiro
com O consentimento desta".

Ao art. 11i pro - Depois da palavra - silencio, - accrescente-se
-proposital.

Ao art. '112- Supprima-se e se não for supprímido accres
conte-se no fim « a quem aproveitar o acto »,

Ao art. 'I'14 - Substitua-se o principio pelo seguinte; «Si
ambas as partes tiverem procedido com dolo, etc ,»

Ao art. 115, paragrapho unico - Accrescente-se: « Quando a
pessoa a quem forem attribuidas tiver o habito de as praticar".

Ao art. '116 depois da palavra-circumstancias, substituam-se
as seguintes por esta - « que a possam fazer grave ou leve».

Ao art. 117. Supprimam-se as palavras finaes « nem o simples,
etc. »

Ao art. 120. Supprima-se o § 3' accrescentando-se ao 2' as se
guintes palavras « e bem assim quando a data do instrumento publico
ou particular não for verdadeira".

Aos arts. '121 a 124. Supprimam-se.
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Accrescente-se depois elo art. 125 este - Contra os netos simu
lados, qualquer que tenha sido a sua fórma, são admissíveis todos os
meios legaes de prova.
, Ao art. 134. Àccrcscente-ae « ou a cessação dos seus effeitos ».

Aos arts. 142 e 143. Substitua-se pelos seguintes: « O prazo
certo suspende o exercício do direito, mas' não a sua acquisição ;
incerto equivale a uma condição, e como tal, póde ser suspensivo ou
resolutivo »,

Ao art. 144. Em vez do [criado, diga-se impedido.
Sala das sessões, 5 ele novembro ele 1901 .- A. Coelho Rodrigues.

- F. Tolentino.
Ao art. 162, § 4°-Supprima-se.
Sala da Commíssão, 5 de novembro de 1901. - Gabriel Luiz

Ferreira>« F. Tolentino.

O Sr. Andrade Figueira (*)-Na ultima sessão dis
cutia o capo 4°, sobre a forma dos actos juridicos e sua prova, quando
foi interrompido pela hora. Hoje vae completar o que tinha a dizer
sobre esse artigo, bem comosobre duas emendas que teve a honra de
apresentar e que se referem - uma, á extensão das acções populares,
e outra, á prescripção em relação aos depositarios, mandatarios e
outros, a elles equiparados por lei.

Sobre as provas dos contractos já ponderou bastante que a ím
portancia do assumpto exigia o maior cuidado, porque affectava a um
assumpto de quotidiano interesse, porque esses contractos tesm lagar
por todas as camadas sociaes, desde as mais altas, até ás inferiores, e
as disposições do Projecto parecem, por um lado, confusão, visto mis
turarem o que respeita á forma cios contractos e á sua prova, e, por
outro lado, inconvenientes, quanto á falta de especificação ou definição
dos meios de prova admittidos, e perigosas quanto a adoptar a prova
testemunhal para todo e qualquer contracto, de qualquer quantia.

Já em outra sessão ponderou que a matéria de prova devia ficar
reservada para os códigos de processoque os Estados estabelecessem;
porém, que a pretender-se incluir no Codigo Civil, principio relativo á
prova, o Projecto era insufficientc: primeiro, porque não constituía as
pl'ovas segundo os elementos que as devem compor; assim é que, em
relação ao instrumento publico, não definiu qual o instrumento publico,
quaes as suas espécies, qual a prova que deve fazer, não só em relação
ás partes, como em relação a terceiros; c, quanto ao instrumento par
ticular, qual a forma que deve revestir para fazerem fé em juizo, se
devem ou não ser levados a registro, porque esta formalidade que
aqui se exige de serem taes instrumentos reconhecidos por offícial

n Este discurso não foi revisto pelo orador.
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publico, ou apresentados em juizo, ou em repartição publica ou final
mente, por faUecimento de algumas das partes signatarias, tudo isso
são condições post [actum, depois do contracto celebrado, que podem
ou não ter logar e, entretanto, prejudicar direitos importantes, quando
o ponto de vista do legislador é tratar de constituir o contracto para
facilitar ás partes a sua prova, quando sobre olle haja pendencia em
juizo.

Hoje vae continuar as observações, muito succintamente, somente
no intuito de provar que o direito actual, não como é praticado pe
rante os tribunaes, mas, como foi constituído pela legislação portu
gueza, é o 'mais sábio e que a elle devemos tornar.

Já pediu o alvará de 30 de outnbro de 1793 e queria ter o prazer
de lêr, perante a Commissão, para dar-lhe uma demonstração da sa
bedoria do legislador portuguez, mesmo legislando de tão longe, sobre
as circumstancias peculiares do Brasil.

Nessealvará, Sua Magestade a Rainha de Portugal dizia que, em
attenção ás circumstancias peculiares do paiz, tinha-se introduzido o
costume de se provarem os contractos particulares, de quesquer quan·
tias, entre quaesquer pessoas, por oscripto particular ou por testemu
nhas. E então, em ohservancia da Ordenação, liv. 3°, tit, 59, que
era a lei commum do Reino, muitas sentenças se tinham proferido
annullando estes contractos, porque não eram feitos por escriptura
publica, como a Ordenaçãoexigia, sempre que os contractos excediam
ás taxas legaes alli estabelecidas, ou sempre que os contractos tinham
logar entre as pessoas não exceptuadas pela mesma Ordenação.

Sua Magestade a Rainha dizia que esse costume devia ser cano
nisado e obter força de lei, como, com effeito lhe deu, pelo citado
alvará, porque as circumstancias do paiz eram taes que outra lei não
podia ter logar, porque isto era um paiz de conquista em que a riqueza
consistia mais em acções, do que em propriedades, moveis ou immo
veis, que os tabelliães de notas eram raros, apenas existiam nas
cidades, nas villas e quando muito em arraiaes , como alli se diz, e
que correspondem hoje ás nossas freguezias; que pretender subordinar
esta população á lei commum do Reino de Portugal para provar con
tractos, por escriptura publica, sempre que excedessem a exígua taxa
legal, era o mesmo que embaraçar o commercío.

Esse alvará é muito digno da leitura que vae fazer, eUe é mesmo
uma prova desse direito popular.

O alvará regula os contractos, estabelecendo como regra geral
que, no Brasil, os contractos em attenção ás pessoas e ás quantias,
seriam provados por escripto particular ou por testemunhas e fez uma
excepção a este direito commum, constituido para o Brasil, dispondo

, que, nas cidades, villas ou arraiaes .. onde houvesse tabelliães de
nota, os contractos inferiores a 1:2008, em bens moveis, ou a 8008,
em bens immoveis, se fizessem por escripto particular ou se provassem



- 491-

por testemunhas, e os excedentes a esta quantia fossem então cele
brados perante os tabelliães, nas cidades, villas ou arraiaes, em tal
distancia que as partes podessem ir ao povoado e voltar para suas
casas, commodamente, no mesmo dia.

Portanto, o direito cornmum do Brasil era este: os escriptos par
ticulares eram sufficientes para provar os contractos de qualquer valor
e entre quaesquer pessoas, não só feitos em geral, no paiz, como
mesmo feitos nas cidades ou villas, desde que o valor, neste caso, não
excedesse das taxas legaes - 800$, em bens de raizes, e I :200$ em
bens moveis.

Não se tratando destes casos, em tudo mais era competente o esc
cripto particular, assim como a prova testemunhal.

Infelizmente, a pratica nunca o entendeu assim.
O orador mesmo, como advogado, teve numerosos pleitos, em que

advogou sempre a verdadeira doutrina, transcrevendo o alvará quasi
que integralmente, e sempre em vão.

Estabeleceu-se a regra de que todo e qualquer contracto obedecia
á regra da taxa geral, e que desde que não houvesse prova por escrípto
particular do contracto de I: 200$, si se tratasse de moveis, e de
800$, si se tratasse de immoveís, não se podia provar o contracto ,

A consolidação de Teixeira de Freitas não deixou de concorrer
para este engano, que se tornou o direito commum, porque elle in
verteu a ordem do alvará, suppondo, como declara em uma nota, que
com isto não tinha alterado seu sentido, quando o alterou profunda
mente.

Teixeira de Freitas entendeu que o alvará tinha constituído a ex
cepçãoem regra; e elle, pelo contrario, é que, alterando a redacção
do alvará, constituiu a excepção em regra e converteu a regra em
excepção.

O alvará era muito expresso, ordenando que no Brasil, vigorasse
o direito consuetudlnario da prova de todo e qualquer contracto, sem
attenção ás partes, pelo direito commum, pelos meios regulares de
prova e que somente nas cidades, villas ou arraiaes, onde houvesse
tabelliães de notas, e onde as partes pudessem ir e vir no mesmo dia,
commodamente, se observasse a necessidade das escripturas para os
contractos que excedessem á taxa de 800$ em bens de raiz e de I :2008
em bens moveis.

Apropria Republica estabeleceu a doutrina (que é tão velha,
como o alvará de 1793), de que todos os contractos podiam ser pro
vados por escripto particular, accrescentando apenas que esses es
criptos não terão effeito em relação a terceiros, sinão depois do reco
nhecimento da firma por tabellíão, da exhihição em juizo, etc.

Agora, o que conviria providenciar não é tanto sobre a data.
A simulação não se dá sómente quanto á data, dá-se tambem

quanto ao seu teor, quanto aos effeitos e a providencia que as legis-
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lações modernas teem adoptado , é a de suhmettor taes contractos ao
registro publico, para advertcncia aos terceiros e para evitar as fraudes,
não só de data, como da substancia do contracto e dos seus effeitos em
relacão a terceiros .

.De sorte que o Projecto dizendo que os escriptos particulares
provam taes contractos, não accrescenta novidade alguma.

E' o costume nacional a que alIude o alvará e mesmo anterior á
data do alvará, porque lá se diz que é costume antigo no Brasil, que
o legislador viu-se obrigado a respeitar, a justificar, por motivos que
então apresenta e que são explendidos.

Mas, o Projecto não accrcscenta nada de novo, somente veio con
fundir cousas muito distínctas, querendo dar, em um artigo, a esta
especie de prova, o effeito de fôrma do contracto, quando é apenas
prova e dizendo, no seguinte artigo, que não será a prova uníca, a
forma unica e sim terá também por adminículos, por provas concur
rentes- testemunhas, folhas publicas, presumpções, vistorias e arbi
tramentos.

Neste ponto tambem não póde concordar com a doutrina do
Projecto e crê que comsígo concordaria o legislador portuguez que,
aliás, canonísou a prova testemunhal ou qualquer outra commum do
direito, por igual com os escriptos particulares.

Em vista da corrupção dos costumes, sobretudo dos costumes das
testemunhas, da maior população do paiz, da facilidade de informa
ções, as escripturas, que hoje não se fazem sómente perante os ta
helliães de notas, mas também perante os escrivães dos juizes de paz,
e também em vista da facilidade de communicações, que permittem
hoje fazer longas viagens, ir e voltar no mesmo dia commodamontc,
entende o orador que se deveria inverter os termos do alvará, acceitar
as provas para os contractos, de qualquer natureza que. seja a
quantia.

E' o direito antigo, embora os tribunaes o procurassem arrancar
ás partes.

E' o direito que está no regulamento commercial , adoptado como
lei do processo civil.

Snppõe, entretanto, ser necessario fazer aqui a restricção que o
alvará fazia aos escriptos particulares, onde ha tahelliães ou escrivães
de paz.

Reduziria estes contractos ate o valor de 1: 000$ ou de 1:200$,
e não faria distincção entre moveis e immoveis, porque está provi.
denciado que os contractos relativos a immoveis devem ser por es
criptura publica; e quanto a moveis, não vê razão para differençar
dos immoveis , Assim, supponha-se o contracto de arrendamento de
uma fazenda: é relativo a immovel, e não é, todavia, dos contractos
que pedem a escriptura publica, como substancial, porque não trans
mitte direitos reacs, não affecta O immovcl; cede só o seu uso, por
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um certo prazo, e mediante certa quantia. E' um contracto relativo a
ímmovel para que não .é essencial a escriptura publica, e não vê,
portanto, necessidade de disti,:guir de contracto sol~re aluguel de pro
priedade. Estabelecia a quantia de 1: 0008 o maximo para a prova
testemunhal ser admissivel.

O Codigo Commercial reduziu a 4008000. Em commercio con
cebe-sc: os contractos, mesmo verbaes, são reduzidos a notas, a
facturas e a meios de prova que a lei pcrmitte entre as partes; de
sorte que ahi se poderia reduzir a taxa até onde a prova testemunhal
seria admissivel.

No civil, porém, attendendo ao habito da população, esparramada
por uma vasta superfície em que não é sempre facil reduzir os con
tractos a escriptcs, julga indispensável manter a prova testemunhal
para os contractos até '1:0008000.

O alvará de 1793 eleva a qualquer quantia; porém, isto hoje não
é possível. Entretanto, deve-se admittir o limite para os pequenos
contractos no interior, onde não ha tabellião e ás vezes não ha papel
c tinta. E' preciso dar alguma latitude a isto.

Mesmo nas cidades, a grande maioria dos contractos que se fazem,
não podem estar sujeitos a isto de escripturas, e menos ao registro, si
este vingar. E' preciso dar alguma latitude a muitos contractos que
não podem estar sujeitos a isto. Suppõe que 1:0008 representa um
termo médio que satisfaz a esta necessidade e cohibe a esta tão resu
mida prova testemunhal. O Projecto, porém, não desce a esses porme
nores, e não diz si a prova testemunhal será acceita e até qualquer
quantia, Julga, pois, que elle necessita de reforma profunda nesta
parte.

A legislar-se sobre prova, é nccessario vêr os casos em que a
escriptura é essencial, em que a prova por escripto é admissivel, com
exclusão de outras; e os casos em que outras podem ser admittidas,
sobretudo a testemunhal.

O Sn. PRESIDENTE - V. Ex. apresenta a emenda?

OSn. ANDRADE FIGUEIllA-Sim, senhor. Si tivesse de apresentar
emenda, como pensa, teria de augmentar para o dobro; mas, desde
que a parte do processo seja excluída do Codigo, a missão torna-se
facil, porque regulará o instrumento como fórma de contracto.

Nesta parte, também o Projecto parece-lhe deficiente, porque não
é só a escriptura que pódeser da substancia do contracto.

FIa casos em que o legislador exige provas determinadas em es
criptos particulares: nas lettras de cambio, em instrumentos de
cambio; no reconhecimento de filhos naturaes, um instrumento de
escriptura, um testamento; nas fundações, um escripto. Ahi não é
prova, é fôrma,

O Sn. CLOVIS BEVlJ~AQUA - Mas, isto está claramente dito.
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não vê; acha que se deve dizer
quaes os casos em que a lei ordena a escríptura como prova su
bstancial.

Já tratou das fundações, ,que exigem um instrumento; ha de
tratar-se do reconhecimento de filhos naturaes, que exige tambem;
e ainda existem as sociedades, segundo a doutrina do Codigo Com
marcial, que entende que deve vingar. A fórma escripta é da sub
staneía,

, Não póde haver sociedade sem registro.
Na estipulação sobre juros, a prova importa forma, a lei entende

que sem o contracto escripto não ha estipulação sobre juros. Da
mesma fórma em outros casosque não lhe occorrem e que lhe parece
necessário accrescentar.

Crê que já se tem estendido muito; mas, não passará a outro
assumpto sem lembrar aos illustres membros da Commissão, repre
sentantes dos Estados, que a viela elo povo consiste em contractos e
que difficultal-os na pratica com o novo Coeligo, é difflcultar a vida do
povo ou tornai-a embaraçosa, com a exigencia ele provas perigosas.

Passará ao objecto ela emenda que apresentou sobre a pre-
scripção. ' ,

OSR. COELHO RODRIGUES- V. Ex. passa por sobre as nullidades?
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Sobre nullidades, já se annullou

bastante.
OSR. COELHO RODRIGUES - Pois não apresentei nenhuma emenda

a respeito, esperando uma de V. Ex.
OSR. ANDRADE FIGUEIRA - A emenda que apresento, já está

escripta : é o regulamento n. 737, de 1850.
OSR. COEUIO RODRIGUES - Não basta.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E', porém, preciso modiflcal-o e com

pletal-o, (Neste momento é entreçue ao orador' o Alvará de 30 de
outubro de 1793.)

Afinal, chega-lhe ás mãos o alvará que peeliu e que é digno de
'ser lido. Já o tem lielo muitas vezes na sua chicana forense; mas,
nunca lhe rendeu cousa alguma, nunca teve uma sentença de accórdo
com o direito. Já uma vez, em umas razões, arrancou as folhas do
volume no ponto em que vem o alvará e colJocou-as nos autos, mas
foi inutil; os juizes não leram.

São destas aversões que se introduzem na cabeça dosjuizes'.
O SR. COELHO RODRIGUES - São como certas dymnastias que não

aprendem nada de novo, nem de velho.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA- Com a differença que as dymnastia

não jnlgam a ninguém, não fazem mal a ninguem e apenas mantém o
principio de.ordem.
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Eis o que diz o alvará de 30 de outubro de 1793 :

« Eu a Rainha Faço saber aos que este Alvará com força de lei
virem: Que Mandando examinar no Meu Conselho Ultramarino as
repetidas Representações da Junta da Real Fazenda da Capitania de
Minas Geraes, do Estado do Brasil, e do Juiz Executor della, que su
birão á Minha Real Presença, por mão do J\Iarquez de Ponte de Lima,
Meu Mordomo Mor e Meu Lugar Tenente no Real Erario, sobre os in
convenientes, que se tem seguido em todo aquelle continente, de se
haver reprovado, e condemnado por sentença, assim das primeiras
instancias, como das maiores Alçadas, o costume alli introduzido de
valerem como Escripturas publicas os Escriptos, e Assignados par
ticulares; e de se provarem por Testemunhas quaesquer contractos
sem distincçâo de Pessoa, e de quantias; fundando-se as ditas sen
tenças em ser aquelle costume contrario á Ordenação do Livro Ter
ceiro, Titulo cincoenta e nove, e se haverem proscripto pela lei de
dezoito de Agosto de mil setecentos sessenta e nove os costumes intro
duzidoscontra as Leis deste Heíno : Sendo aliás difficil occorrer aos
inconvenientes por meio das dispensas da referida Ordenação, ainda
que a expedição dellas se facultasse ás Mezas creadas em beneficiodos
Povos daquelle Estado, attenta a distancia das mesmas Relações, e a
frequencia dos Contractos de grandes importancias: O que cedia em
prejuízo gravissímo dos ditos Povos em geral e em particular do
.Commercio, e consequentemente da Real Fazenda, por consistirem
pela maior parte os Patrimonios dos Devedores della, em acções , sem
mais prova que a de semelhantes Escriptos, e Assignados, ou Teste
munhas; Mefoi presente em consulta do dito Tribunal, que as refe
ridas Representações erão dignas da Minha Real Providencia; pois
ainda que as ditas sentenças, e a Ordenação do Livro Terceiro, Titulo
cincoenta e nove não tivessem lugar contra a Minha Heal Fazenda,
corno exuberantemente se prevenira no paragrapho dezoito da mesma
Ordenação, que tanto não soffre a restrlcta intelligencia, que incom
petentemente lhe tem dado alguns Doutores, que antes he compre
hensivoainda dos Contractos particulares, C[lW de algum modo forem
respectivos á mesma Real Fazenda, segundo a differença que se fez
do Paragrapho sexto da Ordenação do Livro segundo, Titulo cíncoenta
e dois; era comtudogravissimo, e muito attendível o prejuizo, que aos
Póvos daquelle Estado se irrogara com as ditas sentenças; pois que o
costume por ellas condemnado, e reprovado não tinha a Besísrencia
da Lei que se lhe ímputára ; mas antes era muito conforme a ella, não
só por ser aquelle Estado pela maior parte hum Paiz de Commercio, e
se comprehender por tanto na intelligencia intensiva, que ao Para
grapho treze da mesma Ordenação se fixou pelo Assento tornado na
Meza Grande da Casa da Supplicação aos vinte e tres de Novembro
de mil setecentos sessenta e nove, a bem do costume introduzido nas
Praças Commerciantes, authorízando-seá dita intelligenciacoma mesma
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Lei de dezoito de Agosto de mil setecentos sessenta e nove, em que
contmdictoriamente se fundarão aquellas sentenças, senão também, e
principalmente por ser aquelle Estado hum Paiz de Conquista sem Ta
helliães, mas que nas Cidades, Villas e alguns grandes Arraiaes ; e se
dever consequentemente regular pela implícita Disposição do Para
grapho segundo da mesma Ordenação: E sendo muito grave, e atten
divel o prejuizo, que resulta da indistincta, e absoluta reprovação do
dito costume; se qualifica mais o mesmo prejuízo, não só pelos mo
tivos allegados nas ditas Representações, senão tambem pela circum
stancia de se haver restringido á quantia de cem mil réis a faculdade
das dispensas, que se pódsm expedir pelas Mezas, creadas, nas Re
lações daquelle Estado; quando nestes Reinos se havia já ampliado a
mesma faculdade até á quantia de duzentos mil réis, pelo Paragrapho
setenta e seis do Regimento dado á Meza do Desembargo do Paço aos
vinte e sete de Julho de mil seiscentos oitenta e dois; parecendo que
a dita faculdade deveria ser mais ampla para o Estado do Brazil, se
gundo a differença, que se tem observado entre este, e aquelle con
tinente, quanto aos Salarios e Alçadas; além de se haver entendido na
dita Moza do Desembargo do Paço, que pelo Alvará de vinte e quatro
de Julho de mil setecentos e treze se franqueara íllimitadamente a
mesma faculdade,

E conformando-me com o Parecer da dita Consulta: Sou servida
suscitar, e confirmar o referido costume como legitimamente intro
duzido naquelle Estado, sem embargo das Sentenças que o reprovarão
e condemnárão ; para que nelle se continue, e se observe exactamente,
sem duvida, ou contestação alguma, não só quanto ás Convenções re
spectivas ao Commercio, em conformidade do referido Assento de vinte
e tres de Novembro de mil setecentos e sessenta e nove; senão ainda
em quaesquer outras, sem distincção de Pessoas, e de quantias; á
excepçao somente das que forem celebradas nas Cidades, VilIas, ou
Arraíaes, em que houver Tabellíão ; ou das celebradas pelos mora
dores vizinhos das ditas Cidades, VilIas, ou Arraiaes, em distancia
tal, que lhes seja commodo hir a ellas, e voltarem para suas casas no
mesmo dia, se a importancia das mesmas Convenções exceder a dois
mil cruzados, em bens de'raiz, ou a do tres mil cruzados em moveis:
confirmada, declarada, e ampliada assim a Ordenação do Livro Ter
ceiro, Titulo cincoenta e nove no principio, e no Paragrapho segundo,

O mesmo se observará por parte da Real Fazenda a respeito das
seções, que competirem aos Devedores della contra Terceiros; não
procedendo a obrigação destes de Rendas, e Contractos da mesma
Real Fazenda: E a respeito das que procederem mediata, ou imme
díatamente das ditas Rendas, e Contractos se deverão observar sem
duvida, ou limitação alguma o Paragrapho dezoito da ditá Ordenação
do Livro Terceiro, Titulo cíncoenta e nove, e o Paragrapho sexto da
do Livro segundo, Titulo cinceenta o dois.
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A beneficio, porém, do Socego Publico: Sou Servida Ordenar,
que subsistão as Sentenças ~ue se houverem proferido :on~ra o refe
rido costume, assim nas maiores Alçadas, como nas Primeiras Instan
cias, de que se não houver appellado, ao tempo em que este Meu
Alvará for publicado nas Cabeças das respectivas Comarcas.

Pelo que: Mando aos Presidentes e Ministros dos Tribunaes re
spectivos, e a quaesquer outros Juizes, a que o conhecimento per
tencer, que cumpram e façam cumprir muito inteiramente este Meu
Alvará, que terá força de Lei, sem embargo de que o effeito delIe haja
de durar mais de um anno , e de quaesquer Leis, ou Regimentos em
contrario, posto que delles se não faça especial menção, derogadas, a
este fim somente as Ordenações do Livro Segundo, Titulo quarenta, c
Titulo quarenta e quatro; e para que venha á noticia de todos:
Mando ao Doutor José Ricalde Pereira de Castro, do Meu Conselho,
Desembargador do Paço e Chanceller MóI' do Reino que o faça publicar
na Chancellaria, e envie as Copias delIe sob Meu SelIo, e seu Signa!
aos 'I'ribunaes, e Ministros a que similhantes Leis se costumão enviar:
e depois de registrado nos Lugares competentes se remetterá o Original
á Torre do Tombo. Dado em Lisboa aos 30 de Outubro de 1793.
Com a Assignatura do Príncipe com Guarda. »

Nada mais claro: o direito commum está restabelecido. E' ex
actamente aquelle que se traia hoje como uma novidade!

O orador apresentou uma emenda dispondo que não correria a
prescripção do art. 201 em favor do depositaria, do credor pigno
ratício, do mandatário e em geral das pessoas a elles equiparadas,
porque não ha para elles o requisito da Ma fé.

Não 11a duvida que a prescripção oxtinctiva hoje não obedece a
esse requisito.

Concebe que desde que a proscripção cxtinctiva assenta no des
cuido do credor em cobrar o que lhe é devido e mesmo na presurnpção
de que a divida está paga, o não se póde obrigar o credor a guardar
toda a vida documentos comprobatorios do pagamento da divida
tendo já sido chamada a prescripção a padroeira do genero humano,
e com elfeito a sociedade seria impossivel se tivessemos de responder
pelos actos dos nossos antecessores, desde Adão e Eva - é preciso
marcar um tempo além do qual o direito se extinga.

Mas, além dessa Ma fé geral que o direito moderno dispensa na
prescripção acquisitiva, ha uma má fé especial que nenhum legis
lador pode autorizar e contra a qual é preciso prevenir.

Itefere-se á má fé daquelles que recebem objectos em guarda por
um titulo, como o de deposito: um advogado que recebe documentos
para usal-os em defesa dos direitos do seu cliente; um administrador
que recebe bens alheios para administrar; emfim todos aquelles que
recebem objectos alheios para guardar, com a obrigação de restituir
e que o direito equipara ao depositaria.

c. C.- Vol. IH 32
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Esses homens, além da obrigação geral de restituir o que é
alheio, teem uma obrigação muito especial, á cuja ignorancia não se
podem chamar, porque o objecto que receberam recorda-lhes esta
obrigação especial, que elles contrahiram, de restituir.

O advogado, sempre que abre a sua gaveta, .encontra alli os
documentos que lhe foram entregues e lembra-se que pertencem ao
seu cliente.

O administrador igualmente tem a consciencia de que recebeu os
bens para entregal-os ao seu dono em qualquer tempo.

Aqui o direito canonico opéra toda a sua força, isto é, a pre
scripção, neste caso, quando ha má fé, não póde ter lugar e a má fé
está constituída naquelle que recebe o alheio com obrigaçao de res
tituir.

A ultima emenda, que tratará de explicar muito summariamente,
refere-se á ultima parte do art 1815 que, limitando a acção ao inte
resse legitimo, economico ou de ordem moral, que possater o autor,
restringe esta' noção de interesse moral, quando se refere directa
mente ao autor ou á sua familia.

Acceíta a primeira parte, sem difficuldade ; porque obedece ás
exigencias da logica jurídica, segundo a qual não ha acção sem inte
resse; mas, todavia, não prejudica o interesse moral que qualquer
possa ter em defender direitos de terceiro.

A ultima parte, porém, oífende este direito, porque define qual
é o interesse de ordem moral, que legitima a acção e então proscreve
a acção popular, isto é, a acção que qualquer do povo póde exercitar
em favor de objectos, de bens de uso publico, quer do Municipio,
quer dos Estados e quer da União, acção que o direito romano per
mittia que qualquer do povo intentasse.

O nobre autor do Projecto veio agora dizer que, em vez deste
direito antigo portuguez, deve-se adaptar o direito italiano, doude
copiou este artigo.

Está disposto a acceitar muita cousa da Italia ; mas, quanto a le-
gislação, quanto a direito, nada. .

A Italia é um paiz de conquista, é um paiz militarisado, não é
uma escola de liberdade.

Um paiz da América não pode aprender noções de liberdade na
Ita!ia.

Temos - diz o orador - outras escolas e, para não irmos longe,
vamos á prata de casa, que é melhor do que essas casquinhas estran
geiras (1'iso), vamos á nossa legislação, porque mantém a tradição do
direito romano, canonisado em Portugal; é muito boa e, si não exis
tisse, conviria invental-a para nossa commodidade ,

O nobre autor do Projecto tambem disse que foi buscar em
Portugal a demonstração do instituto da immobilísação das apo.
lices.
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Deve lembrar tambem que Portugal é ainda hoje um paiz de mor
gados, de propriedade vinculada, de substituições familiares, c lá as
apolices podem ser immohilisadas,

Acha que esta instituição foi mal lembrada para o Brasil, em que
ha outros cantares, outras necessidades, outros sentimentos. '

Mas, quanto á acção popular, dirá que não lhe parece isto tão
inutil, ainda mesmo conservando todo esse apparelho de attribuições
dadas ao representante do ministerio publico, que as leis da Republica
toem consagrado e a que o illustre autor do Projecto alludiu ha poucos
dias.

Uma cousa não exclue outra.
Quanto mais longas forem as attribuíções dadas aos representantes

do ministério publico, mais convirá pôr ao lado deste a seção popular,
porque isto até o estimula.

Si isto competisse unicamente ao representante do ministério pu
blico, elle poderia dormitar, o que não acontecerá desde que elle saiba
que, ao seu lado, qualquer do povo poderá defender os interesses do
Estado, por meio desta acção.

Não diz que se estenda este direito do povo a todos os casos; I'ô

fere-se áquelles que merecem tal favor.
Não vê inconveniente algum em ser mantida esta acção ; o povo

que a exercita não é O juiz; o juiz é uma autoridade nomeada pelo
poder publico; e, si a preterição do popular for descabida, o juiz lhe
negará provimento e elIe pagará as custas.

O orador diz que desejaria consignar no Codigo esta acção, com a
mesma extensão que o legislador de 1832 lhe deu, quanto a denuncias
nos crimes, puhlícos.

A qualquer do povo cabia o direito e ao promotor publico o dever,
a obrigação de denunciar os crimes inafiançaveis ; quanto á queixa,
só as partes lesadas eram competentes, salvo o caso dos miseráveis,
em que o ministerio publico intervinha, como representante delles,

A monarchia tinha essa instituição, que não se via em nenhum
outro código, e isto era um objecto de inveja para todos os escriptores
estrangeiros que a eIla se referiam.

Mas não foi esta a unica ousadia dos primitivos legisladores bra~
sileiros; eIles introduziram o habeas-corpus, e, com excepção da Ingla
terra, onde esse instituto teve nascimento, e tambem dos Estados
Unidos, nenhum povo da !erra possue o recurso do habeas-corpus,
como possue o povo brasileiro,

Quanto ao proprio jury, que a lei estatuiu para todos os delictos, á
excepção da Inglaterra e dos Estados Unidos, qual o paiz em que é
applicado, como no Brasil, com a população ignorante que tem o paiz ?
Tem viajado muito e, comoadvogado, tem visto que não ha paíz, afóra
a Inglaterra e os Estados Unidos, onde eIle funccione tão regularmente
como aqui.
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U" SR. DEPUTADO - Está hoje muito cerceado.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Os juizes de paz eram outra
instituição popular: eram juizes electivos que conheciam dos pequenos
pleitos e que tinham na monarchia a alçada elevada até 200$000. Eram
juizes inteiramente populares e que estavam perto de todos os cidadãos,
porque em todas as parochias e districtos havia um juiz de paz. Que
inconveniente havia em manter-se essa autoridade com as limitações
que tinha, porque não tinha alçada, havia appellação ? Pois bem,
foram essas instituições liberaes, altamente democraticas, que a Itepu
blica garroteou. Supprimiu logo os juizes de paz.

U" SR. DEPUTADO - Ha Estados que teem.

O Sn, ANDRADE FIGUEIRA - Nem todos. Naquelles onde existo, o
juiz de paz não tem mais as attribuições que tinha: ellas teem sido
muito modificadas. Supprimiu-se ao cidadão o direito de denuncia,
porque hoje a acção penal só é exercida pelo particular nos crimes que
lhe dizem respeito e pelo agente do ministerio publico nos crimes em
quo cabia denuncia.

Ojury manteve-se, é verdade, mas garrotcaram-n'o ; as suas attri
buições foram reduzidas; o jury não julga hoje da décima parte dos
crimes que julgava, taes foram as restricções.

No principio, para desacreditar a monarchia, como se tinha feito
uma excepção para o julgamento de certos crimes, como de moeda
falsa, contrabando e outros, que são crimes que jogam com interesses
collectivos ; como a monarchia tinha tirado ao jury o julgamento desses
crimes, c ainda dos de hancarota e outros que são complicados e es
capam ao povo brasileiro, que, em geral, pensa que tudo quanto se
faz contra a fazenda publica não é crime; como a monarchía tinha sa
biamente retirado taes crimes da competencia do jury, a Itepublica ,
logo á sua entrada em scena, reintegrou-os; e o resultado foi que não
houve mais bancarroteiro, nem moedeiro-falso que não fosse absolvido,
acabando-se com o paradeiro delles em Fernando de Noronha ; assim
como não houve contrabandista que não fosse carregado em triumpho.

Tem noticia de um processo em que o accusado tinha lucros para
fazer despezas colossaes emquanto esteve preso, e, quando sahiu, houve
uma festa enorme, tudo á custa do contrabando. Então pensou-se que
a monarchia tinha tido razão, e o auno passado restabeleceu-se a com
petencia dos juizes togados para o julgamento desses crimes.

Depois, veio a instituição dos jurys federal e local, o que é uma
verdadeira trapalhada, de modo que ha grande difflculdade em saber
quem tem de ser juiz; ha uma qualificação differente, feita por pessoal
differente ; emfim, uma perfeita anarchia.

O autor do Projecto dizia que dar este direito ao povo era anarchi
sal'; mas não vê em que ha anarchia dando-se a qualquer o direito
de levar uma queixa ao juiz quando lhe pareça que outrem foi lesado.
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Anarchia vê neste estado actual de cousas, em que não se sabe qunes
são os juizes.

E' por isto, diz o orador, que com toda convicção mantem as
idéas Iiberaes da legislação brasileira quanto ao direito popular, e hoje
teve o prazer de apontar á Commissão dous especimens curiosos dessa
legislação, recordando o alvará, que leu, onde se vê o interesse pela

.sorte do povo; e, acabando estas toscas considerações, recorda que, no
meio deste arroxo republicano ás instituições liberaes, deve-se deixar
passar esta acçâo popular que póde fazer muito bem, e com certeza
mio fará mal a pessoa alguma. (Muito bem.)

o Sr. Presidente declara que, havendo numero, vae pór
a votos os arts. 45 e 46, cuja votação ficou adiada por motico de
empate.

Estes dons artigos foram, pelo illustre relator, consubstanciados
em um só.

O art. 45 do Projecto determina:
"Art. 45. Aquelle que não tiver residencia habitual conhecida,

nem puder justificar posse de domicilio, de accórdo com o disposto no
art. 1,3, será havido por domiciliado onde fór cncontrado .»

O art. 46 dispõe:
"Art. 46. A disposição do artigo antecedente applíca-sc ao via

jante, quanto ás obrigações que contrahir em viagem.»
Nestas condições, qualquer viajante, contrahindo obrigação em

viagem, esta torna-se-lhe exigível, embora tenha elle domicilio corto,
onde fór encontrado. O relator, porém, reduziu os dous artigos ao
seguinte:

«Arts. 45 e 46. Redijam-se em um só, do seguinte modo:
Será domicilio da pessoa natural que não tiver nenhuma resi

dencia habitual, ou da que empregue a sua vida em viagens sem ter
um ponto central de negocias, o lagar onde fór ella encontrada. -Aze
vedo Marçues, relator. "

De modo que, evidentemente, a emenda do relator differe de modo
profundo, com relação aos viajantes, do disposto no art. 46.

O artigo do substitutivo somente dá essa acçao, quando os via
jantes não tenham um ponto central de negocio.

E' approvada a emenda do relator, por t ívotos contra os sete dos
Srs. Anisio de Abreu, Frederico Borges, Teixeira de Sá, Araujo Goés,
Sylvia Homero, José Monjardim e Benedicto de Souza.

O Sr. Presidente - Continúa a discussão do parecer do
Sr. Frederico Borges.

Tem a palavra o Sr. Gabriel Ferreira.
O Sr. Gabriel Ferreira - Sr. Presidente, antes de tra

tar do objecto que hoje principalmente tenho em vista, V. Ex. me
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permittirá que apresente emenda suppressiva do art. 162, § 4°, a
qual me pareceu necessaria desde que ouvi o nobre autor do Projecto
refutar as considerações por mim feitas anteriormente com relação ao
paragrapho citado.

Tendo já chamado a attenção da illustrada Commissão para este
ponto, não sei se commetto assim uma impertinencia; posso, porém,
aflirmar a V. Ex. que outro não é O meu fim que não evitar no tra
balho a que ella se está dando o senão de uma incoherencia, e no fu
turo codigo uma disposição mal pensada.

Mesmo quando tivesse vingado minha emenda concernente á in
capacidade relativa dos condemnados, parece·me que a referida dispo
sição não deveria ser approvada.

A razão unica que o nobre autor do Projecto apresentou em favor
della, isto é, serem indignos de credito os individuos condemnados
pelos crimes de falsidade, estellionato, furto ou roubo, não procede,
porque é de ordem puramente moral, e o que se está tratando de fazer
é um conjuncto systematico de regras de direito, o qual será virtual
mente defeituoso, se não fór homogeneo e harmonico em seus princi
pios, em suas disposições e em sua estructura geral.

Sr. Presidente, a disposição de que me occupo não pecca só por
incoherente com a doutrina já firmada pelo voto da Commissão; ella
é, além disso, injusta, odiosa, anti-jurídica e inconveniente.

Injusta, porque, se depór em juizo é um dever e ao mesmo tempo
um direito de todo cidadão, excluir alguém de exercei-os é crear uma
situação anomala e antagonica com o principio fundamental da igual-
dade perante a lei. '

Odiosa, porque tem a significação moral de um stygma destinado
a não desapparecer nunca da reputação do individuo. E anti-jurídica
porque ° direito actual não admitte a perpetuidade das penas, prin
cipio altamente humanitario a que fará excepçao semelhante interdicto
que participa da natureza da pena.

Supponha-se um individuo que no verdor dos annos, mal acon
selhado, ou por urna má inspiração de momento, commetta um dos
alludidos crimes, mas que depois, tendo expiado sna falta na prisão e
sendo restituido ao convivio social, se regenera, pautando d'ahi por
diante sua conducta pela linha da honra e do dever; e perguntarei:
NáO será uma crueldade conservai-c eternamente sob o desdouro de
um stygma tão humilhante?

Além do mais, a disposição é inconveniente; porque,' dadas
certas circumstancias, que não são difliceis de verificar-se, pode im
possibilitar a prova de factos que dão lugar á reparação do damno em
detrimento do prejudicado, cujo direito se tornaria liquido, se não
fosse este obstáculo legal.

Respeitarei a opinião vencedora, qualquer que ella seja; mas,
por isso mesmo, e porque sou escravo da logica, procuro evitar,por
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meio da emenda que agora offereço, que o pronunciamento da Com
missão se manifeste contradictoriamente ,

E' ainda por um dever de logica e de coherencia que julgo estar
moralmente obrigado a fazer expressa declaração de pleno accórdo em
que estou COm O honrado Sr. Dr. Andrade Figueira quanto ás dispo
sições concernentes á prova, que pertencem ao processo e são, por
conseguinte, da competencia dos Estados.

Abordando esta questão, Sr. Presidente, eu peço toda benevo
lencia da Commissão, não só porque me acho doente, como porque sou
advogado gratuito de uma causa perdida, pois até dos proprios a quem
mais interessa parece visivelmente abandonada. Ser tolerante com
quem luta tendo prévia certeza da derrota é um dos mais bellos attri
butos da generosidade.

Sr. Presidente, ninguem mais do que eu faz justiça á elevada
cultura mental do nobre autor do Projecto; ninguém mais do que eu
conhece quanto S. Ex. é desprendido de quaesquer considerações es
tranhas á pureza dos princípios scientificos; mas até aos espiritos su
periores, como O seu, teem chegado as resonancias do echo reaccio
nario que se ouve por toda a pa.rte proclamando a necessidade de
restringir direitos que pela Constituição foram conferidos aos Es
tados.

A isso attribuo eu o desvio do Projecto neste ponto; e o discurso
proferido ultimamente por S. Ex. veio de algum modo confirmar o
meu juizo.

Não serei eu, Sr. Presidente, quem conteste a inconveniencia de se
ter dado aos Estados o direito de legislar a respeito do processo, e á
União o de legislar a respeito do direito civil, criminal e cornmercial,
scindindo-se por esta fórma causas tão intimamente connexas; pelo
contrario, acho que urge corrigir semelhante erro; minha diver
gencia está apenas no modo por que se deve chegar a este resul
tado.

Penso que isto só poderá ser feito pelos meios constítucionaes, e
que, quando se faça, deve ser, não no sentido de abolir-se a faculdade
de que já gozam os Estados a respeito do processo, mas no de conferir

/se-lhes tamhem o poder de legislar em matéria de direito substan
tivo.

Nossa Constituição foi mal inspirada afastando-se neste ponto da
dos Estados Unidos, que a outros respeitos copiou quasi litteralmente.
O grande argumento, o argumento Achilles, que se costuma produzir
em contrario, afflrmando ser a unidade do direito privado uma con
dição garantidora da unidade nacional, é fraquissimo, e a prova está
no exemplo das duas principaes federações do mundo - os Estados
Unidos e a Suissa,

O que garante a unidade nacional são factos, circumstancias e
condições completamente estranhos ás relações do direito privado,
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que com pouca dilferença é o mesmo por toda a parte; e se não entro
na demonstração desta these, é porque para isso teria forçosamente de
entrar no campo das discussões políticas, que aqui não podem ter
logar.

Como quer que seja, o que importa saber, e de boa fé não póde
ser contestado, é que a Constituição deu aos Estados a faculdade de le
gislarem sobre o processo, e que fez isto não por uma inadvertencia,
mas com plena consciencia do que fazia, porque no seio do Congresso
Constituinte mais de uma voz autorizada se levantou contra essa ano
malia constitucional.

Não obstante, os unitaristas do direito, para não dizer os reaccío
narios da ordem constitucional, continuaram a condemnar como um
erro gravissimo o voto do Congresso neste ponto.

A principio a censura era feita dando-se ao facto o caracter de
consumado que elle realmente tem; mas depois, graças a um certo
acolbimento da opinião publica, entreviu-se a possibilidade do nullifi
cal-o sophismando a Constituição.

Então, começou-se a dizer que a fórma é inseparável da sub
stancia, que o direito substantivo não se póde distinguir do direito
formal; alludiu-so á theoria dos poderes implícitos, c inventaram-se
outras tantas cansas, contra as quaes não ha protesto mais vigoroso do
que a historia dos trabalhos do Congresso Constituinte.

E'assim, é por esta especic de gymnastica racional, que se tem
pretendido esbulhar os Estados de uma do suas mais importantes pre
Togativas, transformando-se em vencedora a opinião vencida por
occasião de ser votada a nossa Lei Fundamental.

A tactica não tem sido má, porque effectivamente cada dia mais
se avoluma a corrente de opinião contraria á autonomia dos Estados;
mas nem por isso deixarei ele condemnar esse facto porque, se a Con
stituição se resente de erros, outros são os meios que ella própria
estabeleceu para corrigil -os.

Pensando assim, foi que no Congresso Juridico Americano, sem
attender á debilidade de minhas forças, bati..me pela defesa dos Estados,
e estas circumstancias me impõem hoje o dever de secundar as consi
derações feitas pelo honrado Sr. DI'. Andrade Figueira sobre este ponto,
que considero da maxima importancia, além do mais, porque o Supremo
Tribunal póde considerar inconstitucional o Codigo na parte em questão,
que assim ficará sendo letra morta.

Ux Sn, DEPUTADO - Póde edevo ,
O SR. GABRIEL FERREIRA - Isto posto, Sr. Presidente, seja-me

permittido apreciar pe,' summa capita os prinoipaes argumentos de
duzidos a respeito pelos sustentadores da doutrina que eu combato.

A forma é inseparável da substancia - dizem elles, e isso vai
sendo repetido á maneira de axioma. Por mais tratos que desse a
minha fraquissima intelligencia, não consegui ainda comprehender qual
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o valor juridico que se póde ligar a esta expressão. Para mim, ella
apenas significa que a substancia se patenteia sempre aos olhos do
observador ou á comprehensão do entendimento humano de um certo
medo, o que absolutamente não quer dizer que esse modo não varie
conforme as círcumstancias domeio.

Hecordarei a propósito uma observação aqui feita pelo honrado
SI'. Dr. Andrade Figueira, tão arguta e penetrante que para mim vale
um livro. Referindo-se aos trabalhos da Commissão Revisora, S. Ex.
disse que ella era muito distincta, mas que resentia-se do defeito de
serem todos os seus membros grandes jurisconsultos. Aos maliciosos
poderia parecer um epigramma esta expressão de S. Ex.

O SR. ANDUADE FIGUEIRA - lIonny soit qui mal y pense.
OSn. GABRIEL FERREIRA - Eu, porém, vejo nella um pensa

mento de alta sabedoria.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Na rcdacção do Codigo AlIemão se

verificou isto: elle foi redigido por sabios e ninguem o entendeu.
OSn, GABRÍEL FERREIRA - Evidentemente S. Ex., exprimindo-se

assim, não quiz dizer que uma Commissão nomeada para rever traba
lho de tanta magnitude se devesse compor de analphabetose sapateiros;
o que S. Ex. teve em vista, ponso eu, foi alludir a esse aspecto, por
assim dizer theologico, do direito; a esse lado do direito matizado de
cores indefiniveis, cheio de argucias, de filigranas e subtilezas, onde
se debuxam escabrosidades que ninguém pócle transpôr sem cahir no
terreno raso da confusão, e em que os doutores da lei e os summos
pontifices da scienca levam mezes e annos a discutir sem jamais che
garem a accórdo sobre a verdadeira eesencia da luz que illumina o
víatico da verdade juridica !

Pois bem, Sr. Presidente, o valor do pretenso axioma- a [ôrma
é insepam-velda substancia - pertence ao domínio dessa mstaphy
sica do direito, e não admira que quem, como eu, não é jurisconsulto,
jámais possa comprehendel-a .

A impossibilidade de distinguir-se o que é processo do que é
direito substantivo parece-me puramente imaginaria: esta distincção
está feita pela sciencia, pela pratica, pelas legislações em geral, e
mesmo pelas tradições de nosso direito.

O SR. ANDHADE FIGUEIRA dá um aparte.
O SR. GABRIEL FERREIRA - Sem fallar nas Ordenações, tivemos

em 1832 o Codigo Criminal definindo os crimes e as penas, e em se
guida o Codigo do Processo estabelecendo o modo por que deviam ser
applicaclos os principias nelle contidos. O mesmo se verificou em
matéria commercial , No respectivo codigo não se cogitou de acções, de
provas, de recursos, de nullidades proccssuaes ; tudo isso foi regulado
depois pelo decreto de 1850.
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A lição dos escriptores é identica, porque em geral elles se occupam
do direito e do processo em separado, e o mesmo acontece com os
codigos, alguns dos quaes abstrahem completamente da prova, como O
chileno, sendo que outros só tratam eleUa no ponto ele vista genérico,
quando ha necessidade ele firmar o direito em uma, determinada ordem
de relações.

Dizer-se, pois, que a fôrma é inseparável da substancia e que o
direito substantivo comprehende o formal como razão justificativa das
leis feeleraes de processo pertencente á justiça dos Estados, é avançar
uma proposição contradíctoria com a verdade juridica, com a lição dos
sabias e com a orientação legislativa de toelos os povos cultos.

Igualmente ineíflcaz, Sr. Presidente, é o auxilio invocado pela
doutrina que combato, - a theoria dos poderes implicitos. Conheço
essa theoria, porque ás vezes dou-me tambem ao trabalho de ler os
publicistas americanos; sei como foi ella formulada e como se des
envolveu na jurisprudencia dos Estaelos Unidos, podendo, portanto,
affirmar que lá ella só é applicavel em relação aos assumptos de que a
Constituição não cogitou, ou a que se referiu vagamente.

Ora, não é esse o nosso caso, porque a Constituição que temos
conferiu aos Estaelos de modo clarissimo o direito de legislarem em
matéria de processo.

Dada a essa theoria a latitude, que se pretende, e levando-se aos
ultimos extremos a legitimidade de suas applicações praticas, ai! da
autonomia elos Estados, porque então todos os seus poderes seriam um
a um annullados dentro de pouco tempo.

UM SR. D"PUTADO - Apoiado.

O SR. COELHO RODRIGUES - Não é por ahi que o gato vai aos
filhozes.

O SR. GABRIEL FERREIRA - As causas querem começo e entre nós
o precedente é tudo. Avanço uma proposição que me seria fácil de
monstrar argumentando com diversos artigos da Constituição, se o meu
estado de saude me perrnittisse hoje este trabalho; entretanto, lem
brarei o disposto no art. 35, §§ 10 e 2" em nome dos quaes, pela
theoria dos poderes implícitos, como alguns a entendem, poder-se-hia
impunemente destruir tudo quanto os Estados teem feito nos di versos
ramos da administração local, desde a instrucção primaria até a orga
nisação das magistraturas respectivas.

O SR. TErXEIl\A DE SÁ- Nem é applícavel ao caso.

O SR. GABRIEL FERREIl\A - Vou terminar, Sr. Presidente, porque,
bem ou mal, acha-se satisfeito o meu intento, que era affirmar perante
esta illustrada Commissão as mesmas idéas que defendi perante outra
respeitavel corporação de jurisconsultos, só me restando pedir desculpa
á Commissão pelo tempo que lhe tomei improficuamente (não apoiados)
com as considerações que acabo de fazer. (Muito bem, muito bem.)
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o ~r. Oliveira Figueiredo - Sr. Presidente, a matéria
submettida ao exame da Commíssão tom sido tão minuciosa e lucida
mente discutida no seio desta, que eu me absteria de novas conside
rações, si não tivesse de suggerir, sem aliás apresentar emenda, á
Commissão, ao illustre autor do Projecto e aos dignos jurisconsultos que
nos estão auxiliando, uma medida, que me parece aproveitavel, sobre
a prescripção , .

Aproveitando-me, porém, da palavra que V. Ex. acaba de me
conceder, farei antes algumas observações sobre certas impugnações
que os dignos oradores que me precederam oppuzeram a diversos dis
positivos do Projecto.

Limitar-me-hei a enunciar a minha opinião em poucas palavras,
sem entrar em minudencias de doutrina, bem escusadas depois de tão
largo debate.

Quer o Sr. Conselheiro Andrade Figueira, quer o Sr. Dr. Torres
Netto, censuram a epigraphe da Secção C, Capitulo 2" - Coacção, por
ser mal empregada, e indicam que seja substituída pelo vocabulo
Violencia. Não posso absolutamente concordar COm semelhante sub
stituição, pois que, em minha opinião, o nobre autor do Projecto foi
perfeitamente inspirado na escolha do vocabulo para a epigraphe da
secção.

A palavra violencia indica duas ordens de factos: a energia phy
sica empregada contra o contrahente da obrigação para forçal-o a esta,
que os jurisconsultos romanos chamam vis absoluta, e a violencia mo
ral, que eUes denominam vis compulsiva.

Ora, indubitavelmente, não é daquella primeira espécie de violen
cia - a physica - que o Projecto se occupa. Nenhum Codigo nem o
Direito liomano o fazem, porque a violencia physica vinculo algum
produz, reduzido por ella O contrahente a verdadeiro automato; não ha
por ella consentimento, viciado ou não.

O Projecto, como os demais Codigos, trata unicamente da violencia
moral - vis compulsiva. .

E, assim sendo, o emprego de um vocabulo, que pode exprimir
mais do que o legislador quer significar, é condemnavel.

A palavra coacção, ao contrario, dá a idéa exacta do pensamento
do legislador, tendo até por si os foros de classica, porque é a do Direito
Romano, quando se refere á coacta »oluntas.

Inclino-me, pois, á conservação da epigraphe tio Projecto e a que
não seja acceita a substituição proposta.

Sobre o conceito da fraude, o venerando Sr. Conselheiro Andrade
Figueira encontra lacunas no Projecto, que eu, com a devida venia,
não descubro.

Assim, entende S. Ex. que é falha a respectiva secção, porque s6
attende á fraude, como defeito do consentimento, quando prejudica á
pluralidade de credores.
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Não verifico nelle tal restricção, E' verdade que diversos artigos
dessa secçãotratam generi~amente de ~redor:s chil'ographarios; mas,
porque se referem á espécie, não quer ISSO dizer que excluam o credor
singular.

O que os alludidos artigos exigem, corno elemento essencial para
que a fraude importe em nullidade do contracto, é o estado da insol
vencia do devedor alienante.

Essa condição é, de facto indispensável, porque sem a ínsolvencía
não ha prejuizo para Ocredor ou credores chirographarios na aliena
ção dos bens de seu devedor, e sem o prejuizo desapparcce a fraude
que dé lugar á nullidade do contracto ou á acção pauliana.

O SR- TORRES NETO - Não é bem claro que o Projecto compre
henda o credor singular.

O SR, OLIVElRA FIGUBlREDO - O art. 126 do Projecto diz:

« Os actos de alienação gratuita ou de remissão de di
vida, praticados pelo devedor já insolvente, ou proximo ao
estado de ínsolvencia, poderão ser annulJados pelos credores
chirographarios, como lesivos de seus direitos. »

O SR. TORnBs NETO - Eu não estava insolvavel, mas vendo todos
os bens...

OSR. OLlVElRA FIGUElI\EDO - Fica insolvavel desde então para
com seu credor.

O SR. TüllRES NETO - Não era nessa occasião.
O SR. OLIVElRA FIGD.ElREDO - Isso pouco importa: desde que o

devedor vende seus bens com o intuito de evitar que seu credor,
mesmo unico, possa ser p~go, incide na disposição do Projecto e pratica
uma fraude. Não é merecida a censura feita,

A respeito da prescripção, julgo desnecessária e inutil a parte fi
nal do art. 209, que é o que dispõe que a prescripçao interrompida
para com o fiador não fica interrompida para com o devedor principal.

OProjecto consigna que a interrupção da prescripção em relação
ao devedor produz effeito contra o fiador deste e não vice-versa.

Supponho que o illustre autor do Projecto, si bem interpreto seu
pensamento, foi levado a incluir no ~rt. 209 aquella ultima parte, ape
nas como um esclareCImento, um aVISO aos incautos para que não con
fiassem nos effeitos da interrupção da prescrípção, feita isoladamento
para com o fiador, porque não cogito de hypothese, em que a obri
gação accessoria, como é a fiança, possa continuar valida depois de
extincta pela prescripçãO a obrigação principal.

Assim, pois, a in,terrupção da'pr~sc~'iJ?Ção, feita em relação ao
fiador isoladamente, nao produz effeito jurídico algum, nem para com
este e nem para com o devedor principal.
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E como entendo que o Codigo não deve se preoccupar em dar
conselhoscomo um jurista, penso que deve ser eliminada a parte final
do art. 209.

O SR. PRESIDE.'íTE - V. Ex. manda emenda?

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Acho desnccessario mandal-a.
O nobre relator está me ouvindo, e, si entender que procede a mi

nha opinião, consignará a suppressão.
O Sr. conselheiro Andrade Figueira, porém, sustenta um princi

pio diametralmente opposto ao que acabo de enunciar. Para S. Ex. a
interrupção da prescripção feita simplesmente para com o fiador exerce
toda influencia contra o devedor principal.

S. Ex., pois, tornou, já não direi indivisivel a obrigação; porque
é impossivel isso e a lei não póde contrariar os princípios basicos do
direito, invertendo até os da natureza ...

O SR. A.'íDRADE FIGUEIl\A - O que eu disse foi que a obrigaçãoera
uma e a mesma.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Pareceu-me ter S. Ex. dito que a
obrigação devia ficar indivisivel. Si não quiz tornar a obrigação indi
visível, S. Ex. tornou-a incontestavelmente solidaria, comoé toda obri
gação una, na expressão de S. Ex. E somente nas obrigações sólida
rias é que se dá tal effeito, o dos actos judiciaes ou extrajudiciaes, pra
ticados para com um dos devedores produzirem effeitos para com os
co-obrigados.

Mas a solidariedade, por este modoimposta ao fiador ad instar do
que dispõe a lei commercial, é, no cível, de um grande inconveniente.

081\. A"DRADI:' FlGUEIl\A - Eu não podia referir-me á fiança, que
é solidária, porque está estabelecido que quando ha solidariedade, a
interrupção feita em relação a um devedor, interrompe em relação ao
outro; eu não podia fallar da fiança em que o devedor obriga-se como
principal pagador. O que eu disse foi que a obrigação era uma s6 e a
mesma, e que a interrupção feita a um dos devedores devia também
prejudicar ao outro.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIRIlDO - Mas, como ? Isto destróe todos os
princípios do direito. A obrigação ou é simples, indivisível, ou é so
lidaria.

Pelo menos S. Ex., na hypothese que examino, da á obrigação ga
rantida pela fiança um dos effeitos attribuidos á obrigação solidaria.

Todos os Codigos reconhecem que a interrupção feita ao devedor
prejudica o fiador, mas nenhum admitte a proposição contraria, que
lembra o Sr. conselheiro Andrade Figueira.

O SR. A~DRADE FIGUEIRA - Já o direito romano estabelecia que a
interrupção feita ao devedor originario prejudicava o fiador.
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o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Está d.aro, e o Projecto tambem es
tabelece a mesma cousa ;~ mas o con~rarIo, recomrnendado por S. Ex.,
é que o direito romano nao estabelecia.

Continuo, pois, a. s?stentar ql..;C ha grande inconveniente em am
pliar ás obrigações CIVIS a solidariedade que a lei commercial estabe
lece para todas as fianças, porque estas então tornar-se-hão mais diffi
cíes, embaraçando os.contractos , Será me~os facil a fiança desde que o
fiador não possa m:lls contar com o credito pessoal e os bens de seu
afiançado, como meIOS preventivos em defesa?a sua responsabilidade.

Chego agora ao ponto qu~ me trouxe á discussão.
O art. 190 do Projecto dispõe :

« Pa.ra ser v~lida a renuncia da prescripção exigem-se
os requisItos seguintes :

10 que se dê depois de consummada a prescripção;
••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• • .• • . »

E' um principio un!versal de dire!to. Nã? se póde admittir que a
prescripção seja susceptlvel de ret;unCla prévia, .sem que ella desappa
reça da legislação. O devedor, urgido p~la nece~SldadeJ ver-se-hia sem
pre fO~'çado pelo credor a essa ~enunw,: A lei proteJe sua ,fraqueza,
como Igualmente o faz q,:ando nao permítte a renuncia prévia da pri
meira citação para a secao.

Mas pergunto: é isto o': não uma restriccão ?
Ora, a lei não encontra interesse algum em proteger a fraqueza

do credor, porque este é sempre o forte. Não obedece a nenhuma or
dem de necessidades quando contracta, como quem dá e não como
quem recebe.

Assim, o que eu pretendo lembrar ao nobre autor do Projecto e á
Commissão é que, si não póde o d~vedor renunciar, previamente, ao
beneficio da prescripçãO nem ampliar o prazo della para além do que
assigna o Codigo, póde, entretanto, e.m vant'~gem delle, consignar-se no
contracto que o prazo para a.prescl:IpÇão seJ.a mais curto do que o de
terminado pelo Codigo, e mais fáceis os meios para que ella se opere.

O SR. COELHO RODRIGUES - E'.o devedor, no contracto, reconhe
cer que não tem vontade de cumpril-o.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Pois? si o cre?or entender que ha
nessa exigencia do. dev.edor .uma astucia, uma mter:ção maliciosa de
esquivar-se á obI'lgaçao, nao firme o contracto.. Nmguem o coage a
contractar, ao p~sso que, em da~as clrcum~tancIas, póde lhe pa:ecer
conveniente acceltar taes restricções.Nisto é Justamente que consiste a
liberdade das convenções.

Si o principio que lembro é .uma excentricidade,. não sou seu
creador. E' exactamenle o que preceitua o art. 225 do Código Allemão,
a mais moderna e a mais reputada das codificações. .
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' questão muito grave.
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Não sei em que possa consistir essa

gravidade; pelo menos os jurisconsultos da Allemanha, os mais con
ceituados da geração actual, julgaram que a medida é util e não tem
esse aspecto de gravidade.

E, apadrinhado por elles, lembro a medida, a que o illustre autor
do Projecto e a nobre Commissão darão o acolhimento que entenderem
merecer.

E' o que me occorre, por emquanto, oxpór, (Muito bemmuitobem.)

o Sr. Coelho Rodrigues - pede desculpa de se não re
ferir á discussão anterior, porque não pôde a ella assistir.

Vai tomar em consideração, primeiramente, as observações que
acaba de fazer o Sr. Gabriel Ferreira. Pensa que S. Ex. tem razão em
um ponto, e que não a tem no outro.

Tem razão no que disse sobre o § 4° do art. 162. Effectivamente
ahi se estabelece o stygma perpetuo para os estellionatarios, ladrões,
etc. Mas, ou se deve completar esta medida, ou supprimil-a , Porque
não estão incluidos no artigo em questão os calumniadores e crimino
sos de adulterio? Estes, primeiro que os outros, deviam estar incluídos
na disposição do artigo alludido, ou então elle deve ser supprimido ,
como já disse.

Quanto á parte que se refere ao processo, porém, o Sr. Gabriel
Ferreira não tem razão.

O orador não teve parte na obra constitucional, mas vae de
fendel-a ,

O direito que teem os Estados para organisarem as suas leis pro
cessuaes não lhes advém do art. 34, mas do art. 63 da Constí
tllição.

Realmente, a Constituição, attribuindo a cada um dos Estados a
faculdade de organisar o seu Poder Judiciário, não podia deixar de
autorisal-os implicitamente a legislar sobre processo, especialmente,
e sem duvida alguma, no que respeita á competencia c a recursos.

Desejava que o Sr. Andrade Figueira, cuja competencia e expe
riencia ninguém póde pôr em duvida, estabelecesse uma linha divi
soria fixa, certa, pela qual se pudesse saber onde acaba o direito sub
stantivo e onde começam as leis do processo.

Feitas estas observações sobre os dous assumptos de que o Sr. Ga
briel Ferreira se occupou, passa a justificar algumas emendas.

A primeira emenda é suppressiva dos arts. 99 e 101.
O art. 99 é contradictorio com o § l' do art. 166 e o art. 101 é

um principio geral de hermeneutica que, incluido no inicio do capi
tulo referente aos actos juridicos, torna-se um incentivo, uma provo
cação á chicana, e deixando de figurar no Codigo, não fica por isso pre-
judicado. .
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Ao art. 100 propõe um substitutivo, estabelecendo que o menor
de 14 annos não é absolutamente incapaz. Conserva, porém, o pensa
mento do Projecto,

Quanto ao capitulo 2', propoz que a expressão «vícios da von
tade» fosse substituída por esta « vicies de consentimento».

Já disse, em uma das sessões passadas, que não julga correcto
considerar-se o erro entre os vícios da vontade, porque a vontade não
erra.

Propõe a substituição do final do art. 109, porque o dólo nunca
é causa do acto : é sempre meio; e accrescenta a materia do art. 112,
cuja suppressão pede mais adiante.

No art. 111, o auctor do Projccto foi muito rigoroso collocando O
silencio entre as modalidades do dólo,

A emenda ao art. 114 é de simples redacção .
Pensa que a suppressão do paragrapho unico do art. 115, sobro

coacão hypnotica será um erro. Si fór approvada a emenda suppres
sivá do Sr. Correia, o Codigo se resentirá de uma grande lacuna.

E' preciso, pois, restringir, e por isso incluiu estas palavras;
"quando /01' atiribuida a pessoa habituada a pratical-a .»

Com relação ao art. 117, propõe a suppressão da expressão
« temor reoerencial:» E' uma disposição perigosa, sobretudo quando
se trata do casamento de filhas. Todo poder aos pais para impedil-o;
para fazel-o, nunca.

O art. 120 divide a simulação em absoluta e relativa. O orador
funde os ns. 2' e 3' em um só, isto 6, supprime o 3' e accrescenta ao
2': « bem assim quando a data do instrumento publico ou particular
não (oi verdadeira. )}

Propõe a suppressão dos arts. 12-1 a 124.
A. simulação é sempre uma mentira; quem a pratica tem sempre

má fé e vontade de prejudicar, e, portanto, só pode ter este fim a
que se referem os artigos.

Depois do art. 125, deve-se accrescentar este: contra os aclos
simulados, qualquer que tenha sido sua forma, são admissioeis todos
os meios leqaes de prova» .

Acha muito conveniente este accrescimo.
Julga incompleto o art. 134. Os que se seguem distinguem bem

as condições suspensivas e resolutivas, mas a definição só comprehende
as primeiras. ..

Propõe que se accrescente ou a cessação ele seus e/!eztos.
Heduz a um só os arts. 142 e 143, reunindo a mesma matéria.
No art. 144 propõe que se substitua a palavra feriado por im-

pedido, e não acha procedente a censura do Sr. Andrade Figueira,
sobre ser considerado o dia 15 como o melado do mez.

Ahi terminam suas emendas, porque não teve tempo para,
mais.



Fará, todavia, algumas observações sobre alguns outros artigos.
O Sr. Andrade Figueira censurou o autor do Projecto por exigir

prpva para as leis estadoaes e municipaes. Entretanto, foi S. Ex. quem
achou que o praso para obrigatoriedade do Codigo era pequeno, de
vido á presumpção do seu conhecimento poder chegar a todos. Esta
disposição deve ser conservada.

Devem ser supprimidos os §§ l' e 3' do art , 166. O primeiro,
deante do disposto no art. 98; o segundo, porque só o que é licito é
que póde ser objecto de um acto jurídico,

O art. 168 diz:
e Póde ser annullado o acto jurídico :
1.' Quando o agente fór incapaz relativamente »,
O orador diria de preferencia :
« Quando for lesivo ao agente, e este fôr íncapaz.»
Sobre as nullidades, esperava as emendas do Sr. conselheiro An

drade Figueira, mas estas apenas se revestiram da expressão justifi
cativa de voto.

Tambem sobre a prescripção, nada mais dirá, porque já escreveu
sobre o assumpto e não ouvio o debate.

Era o que tinha a dizer. (111uito bem ; muito Dem.)

o Sr. Presidente - Fica a discussão adiada pela hora.
A ordem do dia para amanhã, 6, é:

Continuação da discussão do parecer do Sr. Frederico Borges
sobre os arts. 97 a 217 da Parte Geral.

Termina a reunião ás 6 horas da tarde.

(Arta. 97 a 217)

21" REUNIÃO EM 6 DE NOVEMBRO DE 1901

(Presidencia do 51'. Seabrai

A's 3 horas da tardo começa a reunião, estando presentes os
Srs. Scabra, F. Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domingues,
Frederico Borges, Tavares de Lyra, Camillo de Ilollanda, Teixeira de
Sá, Araujo Góes, Sylvio Romoro, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Al
fredo Pinto, IIermenegildo de Moraes, Benedicto ele Souza, Alencar
Guimarães e Hivadavia Correia (18).

Faltam, com Causa participada, o Sr. Azevedo Marques, e sem
causa os Srs. José Monjardím e Anisio de Abreu (3).

c. c. - Vo1. nr 33



Dos convidados pela Commissão, comparecem os Srs, Clovis Beví
Iaqua, Andrade Figueira, Torres Neto,]\I. F. Correia, Carlos Perdigão,
Fabio Leal, Solidonio Leite, Coelho Rodrigues, Salvador Moniz e Ga
briel Ferreira.

E' lida e sem debate upprovada a acta durouniao anterior.

<:) 81". I~"'rallcisco Tolontinü (pela ordem) declara quo
o conselheiro J\In"loel da Silva Mafra dirigiu-lhe uma carta dizendo
que só por sério incommodo de saudo deixa de attendcr ao honroso
convite da Commissão para tomar parte na discussão do Codigo ,

O SR. PrmSIDEi'\1'8 -- A Commissão fica inteirada.

()R[)E~I DO DIA

Continuação da 2' discussão do parecer do Sr. Frederico Borges
sobre os arts. 97 a 217 da Parte Geral.

O ..r. l!'raucisco '.l-oleutblo - (Sec?'etario) procede á
leitura das seguintes

Ei'lfBNDAS

Artigo additivo, para ser collocado depois do art. 100:
« E' licito estipularem-se nos contractos meios que facilitem a rea

lização da proscripção C a diminuição dos prasos estabelecidos neste
Corligo pam ella. >l

Ao art. 209: - Eliminem-se as palavras Ilnacs : « mas a jJl'e·
scripçfio iruerrompida em relaçâo a este não prejudica ao devedor
prlucipai ». - Gliccir« Fi.!Jueil'edo.

O art. 162, n. 2, '1uo diz: "Nilo podem. ser admiüidos como tes
temunhas oscegos e surdos, 1WS casos cni que o conhecimento do facto
qUi: se quer provaI' depende da vista ou do ouvido », Substitua-se
pelo seguinte:

( N. 2 - Os cegos, nos casos. em que o conhecimento do facto (lue
se quer provar dependo da vista, e os surdos nos em. que esse conheci
mento depende do ouvido."- A!. F. COI"'Ci".- Francisco Tolentino.

\0 art. 162, n. 4 diga-se: - ... e roubo - em voz de
Ou roubo:

() n. 4 do art. 162 seja incluido como n. 3 elo art. 163. - 111. F.
Correia. - F. Tolentino.

Emendas"0 C<tjJ. ·i o (V" [ôrma e fJI'OV" dos actos jwidicos)

Supprima-se o art. 155, n. 3, e accrescentem-se no n. 2 as pa
lavras - de qualquer valor.
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Substitua-se o art. 11J6 por este outro:
" Art. Oinstrumento particular feito e assignado ou somente

assignado por quem estiver no goso da livre disposição e administração
de seus bens e subscripto por duas testemunhas prova obrigações con
tractuaes de qualquer valor; mas os seus efíeitos e cessão em relação a
terceiros dependerão de sua transcripção no Registro Publico.

Paragrapho unico. A prova que induz o instrumento particular
pode ser supprída por confissão e por outros meios de prova legaes »,

Substitua-se o art. 16'1 pelo seguinte:
« Art. A prova de testemunhas, fóra dos casos exceptuados neste

codigo , só é admissivel nos contractos cujo valor não exceder do
1:000$000. .

Paragrapho uníco. Qualquer que seja o valor do contracto, a
prova testemunhal é admissivel como subsidiaria ou complementar de
outra prova por escripto. - Andrade Fiqueira. - F. Tolensino ,»

Substitua-se o art. 136 por este outro :
"Art. As condições absolutamente impossíveis natural ou juri

dicamente, reputam-se inexistentes nos contractos gratuitos e nas dis
posições de liberalidade de ultima vontade, mas invalidam os demais
actos a ellas subordinados.

As negativamente impossivcis reputam-se não escriptas C puros os
actos. - Andrade Figueira. - F. Tolentino.»

O Sr. ll'J:. F. Correia - Sr. Presidente, vou justificar ligei
ramente as emendas que tive a honra de apresentar e que creio foram
lidas.

O SR. PRESIDENTE -- Ainda não foram lidas, mas V. Ex. póde
justificai-as. Darei como lidas.

O SR. M. F. CORRBIA - Diz o art. 1.62 do Projecto do Codigo
que não podem ser admittidos como testemunhas os cegos e os surdos,
nos casos em qne o conhecimento do facto que se quer provar depende
do ouvido ou da vista. Comprehende-se perfcitamente que se trata
respectivamente do cego para o caso em que se exige a vista, e
do surdo para o caso em que se exige o ouvido; mas, não é
isto que está claramente dito no artigo, onde a dlstincção não se
acha feita com" precisão que convém. A minha primeira emane]" é
para tornar claro o pensamento contido no artigo, mas quenão se acha
redigido de modo quc possa excluir qualquer duvida a algum inter
prete litteral, como costumam ser os ingleses. Assim, disse eu na
emenda: « Não pode ser admiuulo como testemunha, o cego,. nos
casos em que o conhecimento do facto que se quer p,'ovar depende da
vista; o surdo, nos casos em que esse conhecimento depende de ou
vido" .

O SR. SÁ FREiRE -Mas si for testemunha de ouvir dizer?
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o SR. M. F. CORREIA - Esta não é a questão que Oartigo resolve.
O caso que V. Ex. figura não estã nelle regulado.

A discussão hontem havida chamou especialmente a minha
attenção para o n. 4 do art. 162, que prohibe sejam admittidos como
testemunhas os 'condemnados For falsidade, furto, estellionato e roubo.

OiIlustre Sr. Dr, Gabrie Ferreira propõe a suppressão por ser a
disposição, no seu conceito, injusta, odiosa, anti-juridica. Si as mesmas
increpações pesassem em meu espirito, eu recusaria in limine a dispo
sição.

Em toda a minha vida parlamentar sustentei adeantados principies
liberaes, comquanto filiado ao partido conservador. Perguntaram-me
um dia: como, com taes ídéas, figura nesse partido'? Itcspondi : por
que os partidos formam-se em torno da lei fundamental e a nossa Con
stituição encerra todas as liberdades. Si mais alguma puder vir a ser
conhecida, incluo-me desde já entre os seus sustentadorcs.

Honrem, o meu honrado companheiro, o Sr. conselheiro Andrade
Figueira, louvou a nossa primitiva legislação no que respeita ao habeas-

corpuEs "d - I .. lib d ' . divíd IVI entemente nao la garanua maior para a 1 er acc in IVI ua
do que esta de que gozamos desde os primeiros tempos da nossa nacio
nalidade.

Si nas camaras procedi sempre como acabei de referir, no go
verno não me apartei da doutrina que professava c professo. O unico
caso que figura na nossa historiá diplomatíca judiciaria de habeas
COI7)!lS a extrangeiro reclamado por extradicção, esse caso deu-se, sendo
eu ministro dos negocios extrangciros,

Foi reclamada a extradicção de Joscph Moss, pronunciado em
França, por crime dos contemplados em notas reversaes trocadas entro
a nossa chancellaría e a franceza .

Era caso que tolhia a liberdade de acção do governo brasileiro.
Oadvogado de Moss, que, apezar de decorridos 30 annos, ainda

felizmente existe, o Sr. Dr. Palhares, intcrpoz recurso de habeas-corpus,
OSupremo Tribunal de Justiça desejou saber si o governo levan

taria conJlicto de jurisdição: declarei que não.
Só foi entregue Josoph l\Ioss depois da decisão do Supremo Tri

bunal de Justiça, contraria ao pedido. Não havia então no mundo sinão
uma nação que admittia habeas-corpus em casos de extradicção : era
a Inglaterra.

HOJe não viria cu dizer algumas palavras em sentido contrario ao
que hontem ouvi do Sr. Dr. Gabriel Ferreira, si me convencesse de que
algum preceito liberal era offendido com a prohibição ele serem admit
tidos como testemunha os condemnados por crimes de falsidade, furto
estellionato e roubo.

S. Ex. julga a disposição injusta, porque depor em juizo é obri
gação de todo o cidadão, e excluíl-o é fazer excepção do principio de
igualdade.



oargumento de que é obrigação de todo o cidadão depôr em juizo
prova demais: não permittiria também a exclusão do cidadão por ser
cégo ou surdo.

Oprincipio da igualdade em nada SOCC01Te a opinião de S. Ex.
A igualdade dá-se quando os cidadãos acham-se em identicas con
dições, e não quando algum se separa da communhão social por acto
crimmoso.

O que S. Ex. poderia notar é o ser a disposição rcstricta aos
crimes indicados.

Comprehende-se, porém, que a restricção provcm da peculiaridade
desses crimes. -

Julga S. Ex. odiosa a disposição porque tem a significação moral
de um stygma. Mas como eliminar a. maculá do cidadão qlW teve a
infelicidade de SOl' ,i,~stamente condemnado por crime como os indicados
nos paragraphos ? Foio proprio cidadão que se maculou. .

. Não 6 à disposição do Projecto que traz o stygma; é a pratica do
cnmc que o imorimc.

Julga aind~ S. Ex. anti-jurídica a disposição pOl'rlue O direito
actual não perrnittc a perpetuidade da pena.

A disposição, porém, em nada prejudicit a temporariedade da
pena. Porque se inhibe o condornnado em crime de falsidade, furto, es
tcllionato e roubo de depôr em juizo, não se perpetua a pena.

O que o Projecto faz é cxtrahir uma consoquencia do facto da me
rccida condemnação . Porlor-sa-ha disputar acerca da justeza dessa
consequoncia,mas nunca conbatel-a com o principio da temporariedade
da pena, quo não está em questão.
. Por ultimo, julga S. Ex. inconveniente a disposição porq~e póde
impossibilitar "prova do facto criminoso que interesse á sociedade.

Com elfeito, da prohibição absoluta de servir como testemunha o
condemnado nos delíctos apontados, pôde dar-se inconveniente, tanto
mais si o depoimento for decisivo.

Accresce que róos ha que, por sua emenda e exemplar procedi
mento durante o cumprimento da pena, tornam-se dignos de perdão.
E foi seguramente para applicação desse salutar remedio que as Consti
tuições que o Brasil tem tido contemplaram uma e outra a piedosa ~a
culdade do perdão, E () perdoado não deve em caso algum ser excluído
de depór em juizo.

Apreciando assim a questão, examinei si não havia algum meio
do evitar os extremos em que se collocam o autor do Projecto o o
Sr. DI'. Gabriel Ferreira; e se mo afigura soluçao acceitavel a de
transferir a disposição do art. 162 para o art. 163.

Este artigo trata daquellos que podem SOl' recusados como teste
munhas.

Assim, si o caso exigir ou si convier o testemunho do que incorreu
nas apontadas condemnações, poderá SOl' elle tomado e aproveitará
á cansa_da justiça si for decisivo. ' -
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Tratando do assumpto, julguei dever apresentar tambem esta
emenda de redação:

« Em vez de - ou - diga-se e".
Trata-se com cffeito de dous crimes - cstellíonatoe roubo - e não

de um ou outro.
Entrego a sorte das emendas á judiciosa O esclarecida deliberação

da Commissão ,
Quando, agradecido, acceitei o encargo de tomar parte nos de

bates que aqui se teem elevado de modo digno, contrahi a obrigação
de prestar á Commissão o fraco concurso (não apoiados) da minha in
telligencia, e o trago ...

O SR. PnEsIDENTE - A Commissão agradece muito a V. Ex.
O SR. M. F. CORREIA - ... ficando certa a Cornmissão de que

qualquer que seja a sua decisão acerca das emendas que ora formulo,
a acatarei, como tenho acatado as decisões anteriores com relação a
outras. (Muito bem, muito bem.)

o Sr. Torres Neto - Na sessão passada, s6 cuidei em res
ponder ás censuras que o illustre autor do projecto o Sr. DI'. Clovis
Bevilaqua fez ás emendas que apresentei sobre o livro 3°, que trata da
acquisição, conservação e extincção dos direitos.

Hoje venho justificar essas emendas. Desde que se trata dos actos
juridícos, cumpre tratar dos factos.

A Parte Geral não deve só se oocupa!' das pessoas e das causas;
deve tambem fazel-o dos actos juridicos.

Mas, corno não se póde chegar aos mesmos actos juridicos sem se
partir dos factos, faz-se preciso regular também os mesmos factos, que
são acontecimentos susceptiveis de conservação, modificação e extin
cção dos direitos o desde que se trata dos factos em geral, se deve
descer aos factos jurídicos, passando-sedepois aos actos licitos e illicitos,
encontrando-se naquelles o acto .i urldico ,

Não é novidade, na Parte Geral tratar-se dos factos em geral,
antes de se chegar aos actos juridicos; e todos os escriptores allemães,
que tenho consultado, assim procedem comoGoudsmith, C. das Pande
ctas e Arndts, (trad. de Serafim, T1'Ot. das Pandectas) e, si não estou
em erro, o escriptor italiano Chironi tambem trata dos factos para do
pais passar aos actos.

Portanto, me parece ser questão vencida, quo na Parte Geral,
dopais das pessoas e das causas, se venha a tratar primeiro dos factos;
passando-se depois aos actos,

O Projecto, porém, começa logo pelos actos juridicos; mas, tra
tando de definir o referido acto jurídico, diz « todo o acto licito.. , "

Ora, desde que o Projecto se referiu ao acto licito, devia regular
este mesmo acto e, regulando-o, devia tambem se ter referido ao acto
illicito o, desde que regulasse um e outro, deveria subir até aos factos.
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Portanto, é o próprio Projecto que justifica o systema seguido pela
escola allemá. .

Portanto, deveria, regulando o facto, descer aos actos licites e il
lícitos, para então passar ao acto juridico; e, quando delle propria
mente viesse a se occupar, regulasse então a. validade do mesmo acto,
não fazendo, porém, como no Projecto, art. 98 : o logar não é proprio,
desde que devia ter tratado do facto antes de descer ao acto ,

Assim também o que se dispõe no,'; ;trtigos 99 a 102 está mal col
locado e tem má redacção juridica.

« A incapacidade de uma das partes não póde ser invocada pela
outra em proveito proprio ~, lê-se no art. 99.

Contem o referido artigo disposição que está mal collocada ; o que
ahi se diz devia estar consignado na parte em que se trata das nulli
dades. A nullídade de que se quer cogitar é a chamada relativa, isto é,
aquolla que só pode ser invocada pela parte a quem aproveita.

Este artigo, porém, referindo-se á incapacidade e a uma das pes
soas, não distinguiu a incapacidade absoluta da incapacidade relativa.

N'um caso, dada a incapacidade absoluta, o acto é nullo ; dada a
incapacidade relativa, é nullo também, mas s6 pode ser allegada a nul
Iidade pela parte a quem prejudicar.

O artigo seguinte, o que tem o n. 100 e cogita da nullidade
absoluta e da relativa, não vejo tambem que esteja bem collocado
aqui; deve ser collocado na Parte Especial, quando se trata das pes
soas incapazes absolutamente e incapazes relativamente e ahi dizer-se
então o que ellas podem praticar e o que não .podtitu .

O art. 101 contem uma regra de interpretação; e uma regra
unica, quando ha outras regras!

O que o artigo dispõe não é uma novidade: já o Direito Romano
dizia que se deve attender mais á vontade das partes do que aos termos
de que se servirem - In conoentioniõus contraheruium oolueuatem
potius, quain verba spectari placuit,

E, desde que o Projecto queria tratar da interpretação dos netos,
devia então procurar fazel-o em titulo especial, mas não por modo in
completo, nas disposições geraes sobre os actos juridicos.

Como não tratarin logo, em espécie, dos actos juridícos, ahi che
garia partindo dos factos, procuraria determinar quando esses factos
podem ou não produzir por si alguma obrigação e excluiria então 03
actos praticados por erro ou ignorancia, por dólo ou coacção e, assim
procedendo, não precisaria usar da phraso " defeitos dos actos juri
'dicos, e muito menos dest'outra ( outros cicios da vontade» ou, como
diria, a do consentimento". Desde que em capitulo anterior se dispu
zesse, como na minha emenda, que °acto praticado por erro, violencia
ou dólo não pode produzir effeitos, seria bastante que, uma vez deter
minado isto, se viesse a tratar do erro, da violencia ou do d610 sem se
precisar lembrar pela epigraphe que são elles vícios do consentimento.
Havia repetição sem nenhuma vantagem. .



Portanto o art. 102 do Projecto é excusado ,
Os actos jurídicos, lê-se no mencionado artigo, podem ser annul

lados quando as declarações de vontade houverem sido feitas por erro
substancial.

Ora o que se lê neste artigo fica prevenido na emenda ou substi
tutivo que apresento; assim concebido - « o facto executado sem dis
cernimento, intenção e liberdade, não produz por si obrigação al
guma" ; substitutivo que está sob a cpigraphe « dos factos e actos
jurídicos ».

O Projecto, tratando do erro e da ignorancia, esquece-se do erro
de direito. O erro de direito não oxcusa e, si bem que pareça que
se chega, pelo Projeeto, a esse resultado, porque, desde que, tratando
apenas do erro de facto, nada diz sobre o de direito ...

O SR. CLOVIS BEVILAQUA -- O de direito já foi tratado no Titulo
Preliminar, onde era opportuno. Aqui se trata de actos da vontade.

O SR. TORRJ'S NETo-i\!as poderia ter cabimento aqui para se
dizer que olles não excusam . Eu trataria delle, e passaria ao erro de
facto, onde iria além do Projcoto, que considera erro apenas o que
versa sobre o objecto principal da declaração. Eu accroscentaria
tambem o erro sobre a natureza e fundiria os art. 103 e 104 em um só.

Quanto ao erro sobre a pessoa, daria outra redacção,
O art. 104 não está dito como deve SOl'. Trataria tambem do erro

sobre a natureza ...
O SR. CLOVIS IJEVILAQUA - Sobre a natureza geral?
O SR. TORRES NETo-Sobre a natureza do acto, como si, por

exemplo, em querendo fazer urna venda, faço uma doação.
O art.,105 do Projecto, bem se entende, é excusado ,
Diz elle: - « A transmissão erronea de vontade por intcrmedio

de alguem ou de algum instrumento, póde ser arguida de nullidade
nos mesmos casos em que pode a declaração directa ".

Si se trata de um facto praticado por um terceiro, sim, está ahi a
regra: qui mandai ipse fccisse »idetur,

Portanto, não havia necessidade de declarar que esta trans
missão ...,

O Su, CLOVIS BEVILAQUA - Mas esquece que este principio
está lá.

O SR. TORRES NEro - Mas então que venha em lagar próprio,
quando se tratar do mandato, e não no art. 105.
. Si não ha excesso, si se cu mpre ordens, quem responde é o man-
dante, e não Omandatario ,

O e'TO de conta está mal collocado.
Não estando incluído na definição do erro quando annulla o acto,

fica fóra de toda a questão. Este a rtigo é tal vez inspirado pelo Codigo
Portuguez ,



o SU. CLOVIS DEVILAQUA - E' inspirado peja necessidade logica .
O SR. TORRES NETO-Não, porqne fica dito, desde que se define

o erro que annulla o acto, que o erro de conta não dá legar á nullidadc
do acto

O art , 107 trata de falsa causa.
A falsa causa seria quando muito uma simulação. Todos os dias

itppitrece ella no commercio, mas não annulIa O acto como nas letras de
terra, quando se diz: valo>' recebido em dinheiro ou moeda corrente,
e entretanto o valor é, por exemplo, em mercadoria.

A causa occulta é causa licita; mas a que apparece é falsa ; como
aquclla, porém, é licita, a obrigação é valida; si não ha, porém, causa
alguma, então a obrigação não vale; mas aqui se dispõe sobre falsa:
causa, não se dispõe sobre obrigação som causa; e Teixeira de Freitas,
tratando das obrigações, regula perfeitamente este caso.

Oart. 1. OS me parece também desnecessario , Diz olle : « Oerro na
indicação da pessoa ou de COUS<1 a que se referir a dedicação da vontade
não vicia O neto quando, por seu contexto e pelas circumstancias, se
puder verificar a identidade » .

Ha duvida em se saber a quo pessoa se refere o acto. O caso não
constitue erro sobre a pessoa; ha apenas a resolver questão de facto;
e desde que se possa provar qual a pessoa a que so refere, o facto deve
produzir seus cffoitos. Não vejo, pois, necessidade de tal declaração
ao se tratar do erro ou da ignorancia ,

No art . 109 o Projecto, quando trata do dólo, diz que os actos ju
ridicos podem ser annullados por dólo quando este for causa do acto ;
e no art , 1. J 'i falla em omissão dolosa. Portan to, temos que ha dolo por
acção e dólo por omissão. Si assim é, porque o Projecto, no art. '\09,
não procurou logo estabelecer que o dólo póde ter lagar por acção ou
por omissão ?

Depois de definir o dólo por acção, deveria tratar do dolo por
omissão ; e, depois de tratar elos dons, referir-se ao dolo accidental, di
zendo que apenas dá lagar á indemnisação por perdas e danmos.

No art . 111 o l'rojecto equivocou-se dizendo - "nos actos bi
laieraes ". - Devia ter dito - nos contractos, porque a doação é um
acto bilateral, mas, não é um contracto, São distincções que não se
podem desprezar em um projccto de Codigo,

No art. 112 o Projecto dez: «pode tarnbem. ser annullado o aao
por dolo de terceiro, quando ticer havido sciencia de uma das
partes». Portanto.iargumento a contrario sensu, não pódo ser annul
lado o acto por dólo de terceiro quando não houver scicncia das
partes.

Para não dar, porém, logar ao argumento a contrario sensu, e
porque ninguem póde duvidar que, desde que ha sciencia de uma das
partes, o dolo deve ser aunullado, substituiria o art , 11.2, dispondo
que o dólo do terceiro sem o consentimento de uma das partes, não
annulla o acto e apenas dá lugar a perdas e interesses.



No art. 113 o Projecto estabelece uma doutrina que não me pa
siL porque diz que o dólo commettido pelo representante de uma

fece ",hes obriga o representado, quando deveria dizer que o dólo
d"s ,Rettido pelo representante de uma das partes dá legar á acção de
corO.dade ; e continúa o artigo; «mas o representado tem acção re
r><,lli iva para indemnisar-se do damno causado contra o representante
dreSs
"'Iso·'do o NiLO 6 sã esta doutrina, porque póde acontecer que o representado

tenha tirado proveito do dólo commettido , Portanto, eu, acorn
r>iLO

j ando Freitas, diria - "até a concurrente <:i~antia do proveito que
8,11 ).<;

P ve » • . .
te O art. 114 tem a boa doutrina, mas me pareceria que melhor

d'g;ido ficaria si se dissesse que o dolo de ambas as partes, nos actos
r e t~e vivos, não affecta a sua validade, nem dá direito a acção al
eJ1

g"n1~iratando da coação eu distinjSuiria a vis absoluta da eis eo"~
1.·Va· e, em vez de coacçâo, usana do termo a que estamos habi-

,,,SI ' . te .P doS- vt~ nela. .wa :NiLO vejo razão alguma para que se annulle o acto feito pela
. orJ'pulsiva, e nada se diga quando o acto é praticado pela vi.$

VZS e
bsoz,tta. .

a O SIto CLOVIS BEVILAQUA - Nesse caso não ha vontade.
O Sn. OLIVEIRA FIGUEIllEDO - E nenhum codigo menciona,
O Sn, TOIlRES NETO - Mencionam Freitas e a legislação romana.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Todos os códigos falam em violencia.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Em direito romano eram o metus e a

vis, O Sn. TORRES NETO - Supprimiria a coacção proveniente de
gestão hypnotica. Nem seria propria esta disposição debaixo da

sug 'Ira coacção; não vejo que haja víolencia alguma.
p"la Si ha uma suggestão hypnotica em que a pessoa não pode ra

'nar outro será o logar.doel c , . '
O Sn, ANDRADE FIGUEIRA - Entre os loucos de todo o genero ,

O SR. TORRES NETO - No art. 117, falla-se em temor reverencial;
ndo que deve ser declarado qual seja o referido temor e entre que

enteoNl tem lugar: entre o pae e o filho, entre o marido e a mulher.
pesso está é muito vago.
CO!Xl O art. 118 diz: - vicia o acto, e eu diria - torna nullo o acto
. da que exercido por terceiros.

nin Dos dous paragraphos deste artigo faria dons artigos: e ao § 2',
eri" se acorescentar que será este o. unico responsável. Cab~ria

de'l. o dito de Talleyrand: les choses qm vont sans dire vont mleux
"qúz'es disant,
cri .
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Tratando da simulação, o Projecto copiou ipsis cerbis Teixeira de
Freitas e como cu o tenho acompanhado, quer quanto ao modo de re
digir, qu~r quanto á .doytrina, n~o ten~o observação :' fazer. .

E Freitas bem distingue a simulação que prejudica a terceiro e a
simulaçãO que o direito chama innocente, sendo o caso de se applicar
o brocardo - plu.. ualet quoil aquur 'luam quod simulatc concipitur,

Na fraude contra os credores, observo que o Projecto começou
por fazer a differença entre a fraude quando praticada em contractos
unilatcraes e quando praticada em contractos bilatcracs.

No primeiro caso, esta é a regra, que já está no direito romano:
quando o acto é gratuito, basta a má fé por parte do devedor, visto que
se trata de damno vitando e não de lucro captando. Quando o acto é
a titulo oneroso, a má fé deve ser de ambas as partes.

Mas, noto que o Projecto entra logo em matéria e que no art. 126
não falia em doação.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A doacção não é acto de alienação?
O SR. TORRES NETO - Além disso, diz praticado pelo devedor já

insolvente ou proximo ao estado de insolvencia ; eu diria- tornado
insolvente, porque póde elle não estar insolvente, mas, tornar-se na
occasião. Eu posso ter uma grande fortuna, dispôr della em fraude de
credores ;' eu me torno insolvente naquelle acto. Não é preciso que
soja anteriormente, basta que se torne no acto .

O SR. TEIXEIRA DE SÁ dá um aparte.

O SR. TORRES NETO - Mas o que se diz aqui, não é isto; aqui se
suppõe que o individuo já esteja insolvente.

ElIe poderá dizer que, quando contrahiu a divida não era in.
solvente,

Oart. 128 tambem não me sôa bem.
Parece tratar-se de um verdadeiro caso de pagamento por con

signação, quando não é isto o que o Projccto quer estabelecer.
Si o individuo quizer pagar o preço, que pague c, si a parte .não

quizer receber, que use de seus direitos; mas immediatamente
mandar-se depositar, não está isso coherente com o que se diz adiante
sobre pagamento por consignação.

Seria nova forma de pagamento por consignação, regulado no
art , 128, mas não regulado na parte em que se trata do referido
pagamento.

Tambem me parece que deve ter melhor fórrna o art. 129, assim
redigido:

« A acção revisora, nos casos dos arts. 126 e 121, sómente pro
cederá contra o devedor insolvente, e a pessoa que com elle celebrou
estipulaçftO considerada fraudulenta, Não será admittida contra ul
teriores adquirentes». Deveria até se acorescentar ás palavras «ul
te1'io1'es adquirentes >l, as palavras "de boa fé»,



Tratando dos actos que podem ser revogados pelo credor, o Pro
[ecto apenas aponta dous casos.

Eu seguiria, nesse ponto, Teixeira de Freitas, que, no art. 540,
aponta nao menos de quatro, nos seguintes termos:

c 1. o Todos os actos translativos de propriedade; e bem assim os
de remissão de divida.

« 2. o Os de renuncia, abstenção ou suhsistencia de direitos não
sendo estes de tal natureza, que só pelo devedor possam ser adquiridos
ou exercidos.

« 3. o Os de pagamento de dividas não vencidas.
« 4. o Os de hypotheca, antichresc e penhor por dividas também

não vencidas; ou já vencidas, mas não originariamente contrahidas
sem essas garantias».

Não póde ser esquecido o Codigo do Commcrcio, quando faz a
distiucção entro a hypothoca annullavcl ou nãoannulIavel na fallencia:
si a hypothcca é constituida como garantia de occasião, não ó an
nullavel ; si é, porém, constituida pa,ra garantir divida, preexistente
nos 40 dias anteriores á abertura da íalloncia, é annullavcl ,

O Projecto, copiando o Esboço de Teixeira de Freitas, diz no
art. 132 "pl'eswne-se de bôa fé»; cu diria-- « não podem ser rc ..
vogadas », como se lê no referido Esboço.

O art. 133 diz o seguinte:
« Annullados os actos fraudulentos, a vantagem resultante re

verterá em proveito da massa.
« Si os actos revogados tinham por unico objecto direitos de pre

Ierencia por hypotheca, antichrese, ou penhor, a sua nullidade ím
portará somente a perda da preferencia »,

Falta-se em massa, o que não posso comprchondcr: pois, não
estou acostumado com fallencias no civel.

O SR. ANDRADE FIGUEIltA - Um credor s6 pode annullar um acto
fraudulento.

O SR. TORRES NETO -- Quanto á alínea do art. 133, acho que o
Projecto, nessa parte, não merece censuras.

A fraude s6 deve ter em vista os credores chírographarlos.
Passando o Projecto a tratar das modalidades dos actos jurídicos,

define o que seja condição e depois, no artigo seguinte, como que a
medo. refere-se á condição que é denominada potestativa ,

Não sei porque razão o Projecto, desde que queria fallar nesta
condição, não usou do termo proprio e não fez logo a distincção entre a
casual e a potostatíva .

OProjecto diz: «São permittidas, em geral, todas as condições
que não forem expressamente prohibidas por lei. Entre as prohihidas
incluem-se aquellas que tirariam todo o ellcito ao acto ou íal-o-híam
subordinado ao arbitrio de uma das partes,
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Refere-se á condição potestativa, não ha que duvidar. .
Mas, como ha outra condição, além da potestativa, a casual, devia

depois fazer a di.visão: «~' .nulla a condição potestativa que su
bordinar. a acqtnsição do direito simplesmente ao consentImento ou
arbítrio daquclle que ficar obrigado".

Quanto ás condições impossíveis, di virjo do Projocto.
Si a consideração impossível é affirmativa, ella annulla o acto, c

cu não distinguiria a condição physicamcnte impossível da condição
juridicamente impossivel; e si a condição é negativa, então con
sidera-se como não escripta ,

O Projecto, no art. 137, diz e diz bem que (mão considera condição
a clausula que não deriva exclusivamente da vontade dos agentes, mas
decorre da natureza do direito que a accedo .»

Em vez, porém, das palavras f\ que a accede » usaria destas
outras «( que a rege.})

Mas me parecia que não havia inconveniente em accrcscentar
tambom que não se considera condição o facto passado nem o futuro
certo.

Oart. 139, que tem por fonte o Codigo Allemão, art. 162, dispõe:
«Reputa-se realísada para os effcitos juridicos a condição, cujo im
plemento for maliciosamente impedido pela parte, em cujo detrimento
ella se realisaria ,

e Ao contrario, reputa-se não realisada a condição maliciosamente
cumprida pela parte que aproveita com seu advento. »

Esta disposição n<1O () nova: encontra-se no Direito Romano, onde
ha um texto concebido nos seguintes termos: quicumque sub con
ditione obligatus curaoerit ne conditio cxistcret, nihilominus obligatUJ'
(Dig. L, 45, Til. 1; fr. 85 § 7,)

Mas o que me parece é que a reciproca não é verdadeira,
O art. 141. diz: « Si alguem dispuzer de uma causa sob condição

suspensiva, e, pendendo a condição, fizer disposições sobre a mesma
causa, estas invalidar-se-hão com o implemento da condição si forem
com estes incompativeis ,»

Parece-me que a doutrina não é sã, Alguem dispõe em favor de
terceiro de cousa sujeita á condição suspensiva; ou se trata de cousa
móvel, e n110 sei porque razão se ha de ir buscar esse movel ; ou se
trata de immovcl e cumpre então a quem quízer ter direito, tomar
cautela para saber si elle está ou não sujeito a uma condição. O Pro
jocto colloca o terceiro, que faz o contracto e não conhece delle cousa
alguma sobre a condição existente, na posição de ficar prejudicado,
quando assim não devia ser. E' um terceiro illudido ,

Tratando dos termos, o Projecto foi por demais Iaconíco, e ainda
mais tratando dos encargos. Eu accrcscentaria mais alguma causa,
como está no meu substitutivo.

Sobre o modo de contar o prazo, eu tarnbem modificaria o Pro
jecto sem dizer que o '15' dia do mez é o melado delle , Teixeira de
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Freitas diz e muito bem: « O nosso Cod. do Commercio, art. 358,
transcreveu pelas mesmas palavras o Cod , Civil Francez; e o trans
creveu addicíonando-o por tal modo que tornou contradictorio - As
palavras addicionadas-o dia 15 li semp"e reputado o meio de todos
os meses - ou não tem sentido ou reproduz por nova fôrma a regra da
Ord. L. 3 Til. 13, onde, a exemplo do Direito Romano, se manda
que o mez seja de 30 dias'). (Esboço, nota ao art. 11, in fine),

Portanto, como elle nem admittiu o disposto no Codigo Francez,
nem o accrescimo do Codigo do Commercio, e estabeleceu outra ma- "
neira de contar O prazo, eu adoptei o Esboço, porque o acho per
feito.

Sobre a forma dos actos juridicos, desde que nós separamos o di
reito substantivo do direito adjectívo, o Codigo Civil não deve occu
par-se do que se diz propriamente direito adjectivo, isto é, das regras
do processo; mas, ha um diretto que, si não é substantivo, está tão
ligaJo a elle que se não pode separar, e a que chamarei direito
mixto.

OSR. TEIXEIRA DESÁ - Para que distinguir?
OSR. TORRES NETO - Digo que está tão ligado a este direito que

não se pôde separar. E' o que regula a fôrma dos actos jurídicos.
Portanto, trataria na Parte Geral desta fôrma; mas devo dizer que tra
taria apenas da fôrma do instrumento publico, que é genero ; depois
desceria á espécie, que é a escríptura publica; para depois passar a
escripto privado ou particular. Não me occuparia, porém, como o
Projecto, de tratar de verdadeiras questões de processo propriamente
dito, descendo até a dizer quem deve ser recusado como teste
munha.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ dá um aparte.
OSR. TORRES NETO - Um conjuge nunca póde ser testemunha na

causa do outro conjugo. Seria immoral. (Apartes).
No substitutivo sim, trato das testemunhas, porém, instrumen

tarias, porque desde que entro na matéria do instrumento devo
mostrar C0ll10 elle deve ser feito.

UM SR. DEPUTADO - Todas as nullidades de fórma de acto podem
ser agitadas em juizo.

OSR. TORRES NETO - Mas é preciso dizer qual é esta forma. '
Quanto ás nullidades, noto que o Projecto perdeu uma boa occa

siao de acompanhar o regulamento commorcial que póde perfeitamente
applícar-seao civil, e hoje se applica ,

Era apenas mudar os casos de nullidade . Lá se encontraria dis
tlncçãoentre nullidades absolutas e relativas, e quanto ás relativas é
que teria lagar a incapacidade de uma das partes a que se refere o
art. 99, incapacidade que não póde ser invocada pela outra em pro
veito proprío; e bem entendido, redigido o citado artigo por outro
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modo, porque a nullidade relativa só póde ser allegada por aquelle a
quem interessa de perto, como pelo menor, e não pela outra parte.
Esta dístincção deveria ser feita, e uma vez feita seria até excusado o
citado art. 99; e nós saberíamos melhor nos haver a respeito das nul
lidades.

OProjecto diz que somente pelo interessado póde ser allegado ,
E' mal dito, emquanto que se acompanhasse o regulamento commercíal
pari pass'lt, o modo de exprimir seria outro.

E o art. 175 que eu não sei a que propósito vem? Não é aqui o
logar próprio.

O citado art. 175 se refere >10 agente que for incapaz relativa
mente.

Mas não me parece que o agente incapaz relativamente pratique
acto annullavel ; o acto por elle praticado é nullo; portanto, o agente
incapaz relativamente deveria estar collocado no art. 166. E, então
como a incapacidade diz-se relativa, seria o caso de se applicar o
art. 178.

Sr. Presidente, o Projecto, ao envez do que fez o projecto do
DI'. Clovis Bevilaqua, trata dos actosillícitos, mas trata sem desenvolver
a matéria e o melhor seria não tratar. Depois ha um pleonasmo.
Aque!les que por acção ou omissão voluntaria, negligencia Ou impru
dencia (art. 180).

Ha palavras demais, porque negligencia e imprudencia já estão
incluídas nestas outras - acçâo ou omissão ooluntaria:

Accresce que o Projecto, tratando de dizer quando não ha acto
illicito, em legar de estabelecer a regra, estabelece casos particulares.
Não é bom systema de legislar.

Nas minhas emendas digo que não haverá acto iIIieito sem que
tenha havido damno causado e culpa da parte do agente. Depois
declaro quando ha damno e o que comprehende o damno.

Desde que se sabe o que é acto illicito, chega-se ao resultado de
quo os casos prevenidos nos arts. '181 e 182 não se dizem actos iIIi
citos .

O Projecto, tratando de aetos íllicitos, esqueceu-se de declarar
quando deve ou não haver a culpa.

Eu estabeleço que haverá culpa ou damno si causado por intenção
dolosa, por imprudencia, c sem o que o acto illicito não teria sido
praticado.

Não tratei do caso fortuito porque fica sendo conhecido por ex
clusão ; e devo dizer que não considero tal o chamado casus doius
determinatus, porque, como muito hem diz Maynz, um momento de
reflexão basta para se verificar que não ha caso fortuito, ha sim culpa
ou dólo , (Dir. Romano, vol. 2', 4" edição, §173).

Portanto, não se deve considerar como caso fortuito e dólo que é
determinado pelo mesmo caso.



Depois das regras sobre os actos illicitos c de regular o delicto,
regulo a offensa e a falta.

O acto illicito suppõe ou não obrigação preexistente.
O DI'. Teixeira de Freitas, quando o acto illicito não suppõc obri

gação preexistente, denomina - oflensa, e, quando suppõe obrigação
preexistente, denomina - falta.

Acceitei a tcchnologia de Teixeira de Freitas, porque não vejo
inconveniente algum nella, .

Quanto á prescripçao extinctiva, devo dizer que emprego o termo
- extinctiva - porque a outra denomino- acquisitira, A palavra
usocapiâo está muito fóra da moda; mesmo no fõro e nos ultimas
codigos já não se usa desta palavra.

Quando se tratar da usocapião, pretendo apresentar emenda sub
stituindo essa palavra pela expressão - prcscripçâo acquisiiica.

Alterei a parte em que se trata dos prazos, e o fiz já por serem
dentre estes alguns muito curtos, já mesmo para evitar que se pas
sasse bruscamente de um rcgimen para outro, que se passasse de uma
prcscripção actualmcnte de longo prazo para uma prcscripçao de prazo
muito diminuto.

Quanto á interrupção da proscripçao, o Projecto diz que esta se
dá por citação feita ao devedor, ainda que ordenada por juizo incom
petente.

Estou acostumado a vér os actos annullados , quando praticados
por juizes incompetentes; e por isso, tratei de fazer uma conciliação
com o Projecto,

A minha emenda diz o seguinte:
~, Art. Si a citação mencionada no artigo antecedente for ~n~

nullada por incompotencia ou vicio de forma, deixará de produzir O
seu cffeito si a nullídade for sanada dentro de um moz contado desde
o dia em que o devedor for legalmente reconhecido".

Esta disposição é tirada do Codigo Civil Portuguez; e me parece
conveniente adoptal-a.

Tratei tambem dos casos em que a prescripção interrompida em
relação ao devedor solidário prejudica aos outros; e senti bastante
discordar do Sr. Andrade Figueira, sobre a prescripçao, quanto ao
fiador.

Na emenda, eu digo o seguinte: "A acção proposta contra o
devedor principal interrompe a prescripção contra o fiador; mas a
que for proposta contra este não interrompe a obrigação daquolle »,

Parece-nos que esta é a boa doutrina.
Eram estas as observações que eu tinha a Jazer.
Estou cançado C doente c depois preciso de dar logar aos outros.

(lWuito bem,muito beml.
o Sr. Clovis Bevilaqua- Sr. Presidente, entrarei neste

debate, por um assumpto que está íóra delle ; mas SOl1 forçado 8, assim
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fazer porque a critica irreductivel, incansável do Exm. Sr. Dr. An
drade Figueira a isso me obriga.

S. Ex., na ultima sessão, ainda se referiu a dous artigos do Pro
jecto, que já se acham sob a guarida da votação desta illustre com
missão.

E' preciso, pois, que eu também olhe para esses dous pontos e
venha dizer que, na minha opinião, a Commissão andou muito corre
ctamente, obedeceu aos mais sãos princípios. Refiro-me aos arts. 24 e
58 do Projecto.

O art. 24 dispõe: (M) -- " As sociedades organisadas como pessoas
jurídicas teem existencia distincta da dos socios que as compõem.
Aquellas que não tiverem personalidade jurídica serão regidas pelas
disposições do livro III da Parte Especial deste Codigo, relativas á socie
dade, valendo apenas como contractos entre os socios ; e os actos jurj
clicos praticados em nome dellas obrigarão pessoalmente o seu autor em
relação a terceiro. Havendo mais de um autor, a responsabilidade será
solidária, salvo o direito regressivo contra os demais socios para a de
vida indemnisação.

Affirma S. Ex. que esta posição contraria princípiosfirmados em
direito e que foi uma infelicidade não ter a commissão acceitado a Sua
correccão.

Acho, ao contrario, que foi uma felicidade não se ter intercalado
a disposição, que vinha se pór em contraste manifesto com todo o resto
da doutrina de que o Projecto se fez eco e que é a dominante nos
centros de alta cultura juridica.

Ou a Commissão havia de acceitar o substitutivo integralmente,
ou havia de rejeítal-o: acceitar uma parte, partindo S. Ex. de ponto
de vista inteiramente diverso do meu, seria introduzir aqui, pode-se
dizer, uma mal arranjada coberta de retalhos.

Agora direi algumas palavras para mostrar que este principio aqui
consignado, no art. 24 é correcto, é perfeito em face da logica e tem
por si as autoridades mais competentes.

Entende-se actualmente por sociedade um conjunto de pessoas,
que unem os seus esforços para a consecussão de um fim commum. Este
fim pódeser lucrativo ou meramente ideal e dahi a distincção de socie
dades de fins lucrativos e sociedades de fins ideaes.

Estas ultimas são, na doutrina franceza, chamadas geralmente as
sociações e a doutrina francesa teve necessidade de soccorrer-se a uma
technologia nova, em virtude dos dispositivos do seu Codigo, que de al
guma forma são constrangedores.

O Código havia acceito uma noção estreita e hoje falsa, suppondo
que toda sociedade era um contracto, que tinha por fim a obtenção de
um lucro.

Hoje o conceito de sociedade que nos offerecem quer os tratadis
tas que reflectem as mais sólidas conquistas da scienciu, quer os

c. C.- VOI. UI 3i
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codigos mais recentes e de mais nomeada como o Federal Suisso das
obrigações e o Allemão, é o que acabo de apresentar.

Uma vez const.tu.da a socedade, pergunta-se: por isto só tor
nou-se um" entidade jur.dica que vem entrar no funccionamento da
vida do direito? A esse respeito exstem tres systemas: o primeiro, é o
da I bsrdade corporativa brilhantemente sustentado por Troplong.lI1ais
tarde, porém, a jurisprudcncia francesa voltou sobre si mesma e viu
que o grande jurista não tinha sinão desenvolvido esforço rhetcr.co onde
devia ter desdobrado principies de direito e hoje os modernos tratadis
tas francezes como Baudry, Lancantinerie, Huc e Laurent reconhecem
que em face do Codigo as associações, em regra, não podem ser socie
dades jurídicas. Ooutro systema exige para todos os casos a concessão
do poder publ.co partindo do falso supposto de que a pessoa jurídica é
uma creação da lei, é uma ficção da doutrina e sendo assim só é possi
vel acquisição da personalidade por interferencia do poder publico.

Entre esses dous sysiemas um terceiro existe postulando a inter
venção somente para determinados CaSOS quando ha necessidade de
garantir melhor os interesses da collecrividade. Este terceiro systema
estabelece que as sociedades podem se organizar como pessoas juridicas
desde que o queiram, submettendo-se apenas a certos preceitos espe
cificados na lei. Para as sociedades a que a pouco me referi, sociedades
que envolvem interesses de ordem publica de cena gravidade, cujo func
cionamento póde acarretar pel':gos á collcctrv.dade si não obedecer a
certas regras, exige-se a concessão do poder publico que age no ca
racter de fiscal do bem commum. E' o que estabelece o art. 23 com
relação aos montepros, ás sociedades de seguros mutuos e as que se
destinarem ao fornecimento de generos alimentares. Para que as outras
sociedades se constituam como pessoas jurid.cas, nada mais se requer
sinão que, por um processo qualquer, se manfestern ao mundo das re
lações [ur.dicas, surjam da sombra dos actos de caracter privado para
a claridade da vida deante do publico.

A porta por onde po.lem surgir daquella sombra para esta clari
dade,por cujo transito se podem transformar de simples contractos em
pessoas juridicas é o registro; e foi o que pediu o Projecto. Toda e qual
quer sociedade que se queira estabelecer como pessoa [uridíca não pre
cisa de outra cousa. Basta que se faça inscrever.

. O SR. ANDRADE FIGUEtRA - A nossa divergencia é esta: eu su-
jeito todas as soe edades jurídicas ao reg.stro ,

O SR. CLOVIS BevILAQUA - Este systema, Sr. Presidente, é ao
mesmo tempo garantidor dos interesses mais palpitantes da sociedade
e é liberal tanto quanto é possível sel-o sem imprudoncia.

O SR. ANDRADE FWUEiRA - Presta-se muito á fraude.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA -Apezar, porém, desta facilidade do Pro

jecto, pôde e ha de acontecer naturalmente que muitas sociedades não



se registrem e continuem como contractos , Emquanto a sociedade não
se registrar ha de ser forçosamente um simples contracto entre as par
tes emquanto assim for será uma sociedade desconhecida do publico e
dahi se affirmar em dro.to que os sócios não são solidariamente respon
saveis pelas div das da soe edade civil, ao passo que o são nas com
merciaes quando estas nãosao sociedades de capitaes ,

A razão desta differença acreditava Pothier que provinha de se
rem mais fortes os interesses commerciaes e por isso exigirem a garan
tia excepcional da solidariedade. Porque serão mais valiosos, mais
dignos de attenção da parte do legislador os interesses commerciaes ?
podemos perguntar. O velho jurista não O diz nem poderia dizel-o , Sua
razão, em substancia, é uma petição de principio. A verdadeira razão
por que ha solidariedade entre os membros das sociedades de pessoas
do direito commerc 801 " não ha entre os associados civis é a que nos
offerecem outros jur.sper tos, é que as sociedades civis simples existem
somente entre os socios. Pari' terceiros, para o pnblico, ella não exist~

é como outro contracto qualquer que sómente vale entre as partes. SI
assim e aquella pessóa ou individuo que contractar com terceiro, em
bora se apresentando em nome da sociedade, é o uníco responsável;
e, si forem dous os indivíduos que se apresentarem devem ser con
juntamente responsaveís, mas a conjunção neste caso para maior effí
cacia deve ser de solidariedade.

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que o Projecto estabeleceu o que está
dentro dos princípios e da Ioglca mais rigorosa.'

O SR. ANDRADE FIGUEiRA dá um aparte.

O SR. CLOVIS BEVIr,AQUA - V. Ex. não percebeu; a solidariedade
ahi não é dos socics.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' dos praticantes.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Agora recorro a duas autoridades, a
do Codigo Federal Suisso e a do Cotligo Civil Allemão, Este no art. 54
estabelece (lê): « As associações que não tiverem caracter jurídico
silo regidas por disposições relativas ás sociedades (arts. 705 e seguin
tes). No acto jurídico fe to em nome de tal associação a respeito de ter
ceiro, quem age é pessoalmente responsavol ; si diversos agirem serão
todos solidariamente obrigados »,

Aquelle no art. 7'!7, ai. 2 determina: « Os actos praticados com
terceiros, em nome destas sociedades, obrigam pessoal e solidariamente
os que os praticaram, salvo o seu recurso contra os outros membros
da sociedade. »

Vê, pois, a Commissão qne eu tenho por mim o direito, a logíca e a
autoridade dos mestres E si não tenho a de um mestre dist.ncto, eomo

o Sr. conselheiro Andrade F'gueira, á autoridade de S. Ex. opponho
que supponho não menos valiosas..
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não tem a do nosso Codigo Com
mercial, qne é a que adepto, nem a doutrina francesa corrente.

O SR. CWVIS l3EVILAQUA - A lei de 1893, a quo se refere S. Ex.,
o que fez foi submetter as sociedades civis aos principios commerciaes,
mas só aquellas que se formassem de accordo com a lei commercial ,

Isto também está no nosso codigo (ap(l1·tes). As sociedades sim
ples continuam a se regular pelos princípios antiquados do Codigo
Francez ,

O SR. ANDRADE F,GUEIRA - Eu tornava o principio obrigatorio.

O SR. CLOVIS l3EVILAQUA - O outro ponto, já a meu ver liqui
dado, mas sobre o qual S. Ex. o Sr. conselheiro Andrade Figueira le
vantou duvidas, é o art. 58, n. 2, que trata da immobilisação com
pleta ou temperaria das apolices da divida publica.

S. Ex. argumentou longa e brilhantemente. Toda a sua argumen
tação provou que S. Ex. é profundo conhecedor da nossa legislação,
do que já ostavamos convencidos; que é um habil argumentador, o que
tambem já sabíamos. Mas os argumentos, ora visavam a immobilidade
absoluta, ora a inalienabilidade.

Estando o Projecto collocado no meio desses dois pontos, as séttas
nunca o alvejavam, passavam sempre de lado. .

Assim, a invocação do que ha em nossa legislação a respeito dos
vinculas, não pócle ter proccdencia ; assim a invocação do principio,
nocivo ás relações do commercio, da inalienabilidade absoluta das apo
lices não tinha razão de ser.

E devo dizer de passagem quo S. Ex., appellando para o regula
mento n. 737, na parte em que considera as apólices da divida publica
objecto susceptível de penhora, deixou de se referir ao regulamento de
13 de Fevereiro de 1886, em que se estabelecem novos privilegios em
favor das apólices.

O SR. ANDRADE F,GUEIRA - Mas não as torna inalienaveis. E
depois do regulamento de 1850 ainda vem a lei de 1885 sobre as exe
cuções civeis e depois ainda o decreto do Governo Provisorio mandando
applicar o processo commercial ao cível.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O regulamento n. 9.549, de 1886 é
posterior ao decreto de 1850 e é regulamento dessa lei de 1885 a que
S. Ex. se refere. Dizelle no art. 9': « As apólices da divida publica po
dem ser penhoradas:

1.' Por expressa nomeação dos respectivos possuidores;
2.' Quando, caucionadas, faltarem os possuidores á clausula da

caução;
3.' Quando dadas em garantia do Estado para fiança dos exacto

res e rcsponsaveis da Fazenda Publica (lei de 15 de novembro de 1827,
art. 36, e doc. n. 5.454, de 5 de novembro de 1873, art. 23).
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Paragrapho unico. Não gozam do favor deste artigo as apolices
adquiridas em fraude de credores».

O SR. ANDRADI' FIGUI'IRA - Thlas não póde revogar uma lei; é
inalienavel emquanto o menor é incapaz.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Fiz esta referencia apenas para mos
trar que na exposição feita por S. Ex. havia algumas falhas.

O SR. A"'DRADE FIGUEIRA - Essa não é.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas eu afastarei todas estas consi
derações, porque o pensamento do Projecto, já expliquei, é outro.

Poderia o nosso Codigo Civil considerar as apólices ínalienaveis :
nesse sentido teria encontrado tradição em nossa legislação, 110is as
rendas vitalicias outr'ora eram inalienáveis.

Poderia ter considerado immoveis absolutamente sem receio de
que em nossa legislação antiga faltassem exemplos a cuja sombra. se
acolhesse.

O SR. ANDRADE FIGUEll\A - Si V. Ex. quer andar para traz,
acha muita cousa, mas eu não o acompanho nesse caminho: sou
mais progressista.

OSR. CLOVIS BI'VILAQUA - Mas O Projecto não seguiu nenhum
desses dois caminhos. Considerou as apolices como bens moveis, em
regra, admittíndo, todavia, que assumissem o caracter de immoveis,
em poucos e limitados casos, quando constituíssem o patrimonio de
uma fundação, quando fossem parte do património de um menor,
quando fossem parte de bens dotaes.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Tudo isso não é inalienavel.
O SR. CLOVIS BI'VILAQUA - Nem o estou affinnando, nem o Pro

jecto fallou em inalienabilidade. O Projecto disse que nesses casos as
apólices seriam immobilisadas. Isto quer dizer que as apólices, nas
alludidas hypotheses, só podem ser alienadas mediante as formalidades
prescriptas para as alienações dos immoveis. Única e simplesmente
isso. Assim, por exemplo, diz o Projecto: « Não podem os paes
alienar, hypothecar ou gravar de onus reaes immoveis dos filhos,
etc. )

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' incapacidade de pessoa; não torna
inalienavel.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - V. Ex. insiste na inalienabilidade,
quando de tal se não cogita, quando somente V. Ex. a ella se
referiu!

Si o menor possuir apolices, o pae só poderá alienar quando do
accôrdo com esse dispositivo do art. 474.

O mesmo em relação ao tutor, o mesmo em relação ao marido,
no caso de serem apólices os bens dotaes.
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o pensamento do Projecto é simples, é garantidor de interesses
sacratissimos, e toda a argumentação em contrario desfez-se no
vacuo.

Agora apreciarei ligeiramente as emendas do SI', conselheiro
Andrade Figueira, Serei rapido porque já sobre ellns tive occasião de
manifestar-me ao menos em parte e acho que a Commissão já tem
sobre o assumpto juizo mais ou menos formado.

No art. 100 manda supprímir estas palavras: "Nos actos que
importem extincção de direitos ou creação de obrigações ,»

Disse eu a S. Ex, que esse principio era o do direito romano e
que estava consagrado nos nossos melhores civilistas, como Lafayette,
Ribas e outros,

Copiei a Instítuta do livro 1°, titulo 21, de auctoritate tutorem ,
para ler alguns tópicos importantes à Commissão (lê) :

« Auctoritas autem tutoris in quibusdam causis necessaria pu
pillis est, in çuibusdam non cst necessaria, Ut ecce, si quid dari sibi
stipulentur, non est necessaria tutoris auctoritas ; quod si aliis pupilli
promiüant necessaria est. Namque placuit meliorem quidem suam
conditionem licere eis [acere, etiam sine tutoris auctoriiate ; dete
riorem oero, non aliter quam tutoris auctoritate.»

«Em alguns casos, é necessária aos pupillos a autorização do
tutor, noutros não, Assim. si os pupillos estipulam que se lhes dê
alguma causa, não é necessaria a autorização do tutor; porém, si
promettem a outrem, é necossaria, porque assentou-se (é a traducção
que V. Ex, propõe para o placuic, porque assentou-se em que pu
dessem fazer melhor a sua condição, mesmo sem autorização do tutor,
porém que não a pudessem fazer peior sem essa autorização.»

O SR, ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.

O SR, (;LOVIS BIlVILAQUA - Este principio está consignado nas
Institutas e mais expressamente ainda no Digesto; e resulta mesmo
das Ordenações, Como asseguram os nossos civilistas

Ribas diz: « O menor, menos o infante, pode validamente fazer
quaesquer contractos que somente lhe sejam utcis e que de nenhum
modo lhe possam prejudicar»

O Projecto, pois, não alterou, em cousa alguma, o direito vigente
e não merece por conseguinte as criticas do SI', Dr , Andrade
Figueira.

Quanto á ultima parte, não se explica por que tenha cahido no
desagrado de S. Ex, (Pausa.)

«, .•. e a mulher casada, pelo marido, nos casos em que a
autorização fór necessaria..

Quaesquer que forem os casos em que o marido tenha necessidade
de autorizar a mulher ou esta tenha de dar outorga ao marido, estão
estabelecidos aqui, sem que isto possa trazer prejuizo.
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Já está provideneiado.
O SR CLOVIS BEVILAQUA - Agora ha uma ponderação a fazer e

é que o artigo foi concebido e redigido em referencia a certos incapazes
c hoje o numero destes cresceu; ha os pródigos e fallidos,

Em relação aos prodigos poder-se-ha fazer a remissão para a
Parte Especial, na qual se regulará a sua curadoria; mas em relação
aos fallidos não sei o que se ha de fazer. (Pausa.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - TIa quem os represente.
O SR. CLOVIS BEVICAQUA - Em direito civil?
O SR. ANDRADE 'FIGUEIRA - Os mesmos que representam as

massas, os syndicos.
O SR. CCOVIS BEVICAQUA - Pela actual lei de fallencias, o fal

lido é incapaz exclusivamente, no que diz respeito a interesses, di
reitos e obrigações da massa fa!lida e nós não temos de reformar agora
a legislação commercial ; estamos tratando exclusivamente de reformar
a civil

Ao art. 103 manda S. Ex. que se accrescente : « .•. 0 erro sobre
a natureza de contracto .»

Expliquei, creio que satisfactoriamente, qual o pensamento do
art. 103; mostrei que, no meu modo de ver, se não devia incluir este
caso como de erro simplesmente capaz de tornar annullavel o acto;
que o erro sobre a natureza do contracto era mais fundamental, eli
minava por inteiro a vontade e esta não existindo a nullidade seria
absoluta, não deixaria subsistir o acto,

Isto é O que se chama, na doutrina franceza, acto inexistente,
porque elles lá teem os actos nullos, os annullaveis e os inexistentes.

Mas, si a Commissão entender que assim não é e que ha algum
interesse a resguardar, que ha algum principio de clareza a esta
belecer, com a inclusão desta modalidade de erro, não serei eu quem
se opponha.

Ao art. 105 apresentou S. Ex. uma emenda, que, a meu vér ,
não satisfaz.

O Projecto refere-se a duas hypetheses: li transmissão da von
tade por intermedio de uma pessoa e á transmissão da vontade por
intermedio ele um instrumento material. .

S. Ex. manda substituir estes dous casos pela expressão "inter-
mediados » •

Mas o intermediario quasi sempre ou naturalmente deve ser uma
pessoa, não uma COUSa.

Creio, portanto, que não ha conveniencia na emenda
O SR. TORllES NETO - O Código Allernão não falia em in

strumento.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Falia. Isto aqui é, por assim dizer,
traducção desse Codigo.
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o SR. TORRES NETO ,- Li uma traducção franceza desse codigo
e não vi.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - E' que V. Ex, não leu com attenção,
sinão veria que nesse código no art. 120 se diz: o: Uma declaração de
vontade que foi transmittida inexactamente pela pessoa ou pelo esta
belecimento de que se serviu o declarante, póde ser annullada sob as
mesmas condições que uma declaração viciada por erro segundo o
art. 119. E Saleilles, commentando este artigo, explica: « Quando
uma pessoa se serve de alguem ou de algum instrumento de trans
missão para fazer chegar sua vontade áquelle a quem ella se dirige,
si a vontade fõr transmíttída inexactamente, o caso é quasi identico ao
da transmissão directa , » Veja-se o livro De la declaratum. de »olorué.

Ao art. 106 S. Ex, propõe emenda suppressiva, Não vejo a van
tagem dessa emenda,

O SR, ANDRADE FIGUEIRA - Está deslocada,

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Ha os erros, como disse, radicaes, de
gravidade média e de gravidade leve.

Este, o de gravidade leve, não possue força bastante para poder
auuulJar o contracto ; mas é preciso fallar delJe, por isso quo existe,
pódedar-se e ha necessidade de dizer como se deverá proceder, dada
a hypothese.

Sua Ex. manda eliminar dos arts. 130 e 133 a palavra « chiro
grapharios » .

Não insistirei mais hoje na questão da fraude, cuja noção já dei
em sessão anterior.

Sómente os chirographarios é que podem ter interesse em soe
correr-se da acção pauliana,

Este principio me parece incontestável, e quanto á expressão
« lesivos» S. Ex. suppóz que ella só se poderia referir á lesão, como
uma das modalidades dos vicias que podem inquínar os contractos
commutativos, de vícios de contractos commutativos,

Mas a palavra lesivos significa « offensivos ». Quando dizemos:
lesivos de seus direitos, queremos significar of!'ensivos de seus
direitos,

Do art. '127, manda S. Ex. retirar o final, contido na lettra b,
assim como a ultima alinea do art. 133.

A lettra b do art. 127 diz o seguinte (lJ): Tambem não se con
sideram lesivos dos credores chirographarios, etc., quando os pa
ctuantes tiverem procedido de má fé. Esta presume-se: ... , . , .....

b) quando o preço da cousa transferida pelo deiedor [ôr consi
deraoelmentc inferior ao corrente.

Não comprehendo absolutamente o motivo da emenda de S. Ex.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O artigo é perigoso; provoca uma
nova simulação para impedir que o acto seja annullado ,
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o Sn. CLOVIS BEVILAQUA - Esta disposiçãotem por fito evitar que
as partes se soccorram deste expediente justamente para, através de um
simulado contracto oneroso, fazerem doações.

Parece-me, pois, que S. Ex. não attendeu bem ao pensamento con
tido nesta disposição.

Este dispositivo vem justamente contrariar as simulações.
O artigo em sua lettra b declara que as vendas por preço irrisório

presumem -se doações. S. Ex. diz que uma tal declaração provoca as
simulações, porque, para impedir que o acto seja annullado, ninguém
deixará prova de que vendeu por preço consideravelmente inferior ao
corrente. Pois é justamente o que pretende o Projecto ; quer difficultar
esses contractos em que o onus é uma apparencia enganosa para occultar
a liberalidade fraudulenta.

Por mais quo me esforce não posso comprehender a razão por que
S. Ex. se oppõe a este dispositivo, tão claro e tão justo elle é.

Quanto á segunda alinea do art. '133 observo á Commissão que este
artigo deve ser entendido de accordo com o art. '13'1, que manda pre
sumirem-se fraudatorias dos direitos dos outros credores as gftrantias de
dividas ainda não vencidas que o credor insolvente tiver dado a algum
credor chlrographario.

E' preciso, Sr. Presidente. que haja pelo menos dous credores para
que se dê a fraude nesta hypothese, isto é, que de duas dividas simples
uma se torne garantida em detrimento da outra que permanece tal como
dantes era.

Sem dous credores, pelo menos, é impossível realizar-se a hypo
these; e, entendido assim, parece-me que o pensamento está mais que
claro.

Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as ga
rantias de dividas ainda não vencidas que o devedor insolvente tiver
dado a algum credor chirographario, decreta o art. '!7L E o art. 177
accrescenta: si a fraude for somente essa de conceder garantia a quem
anteriormente não a tinha, a nullidade importará somente na perda
dessa vantagem.

Restabelece-se o statu quo.
la passando, Sr. Presidente, sobre a coacção , De propósito fil-o

porque este pooto foi discutido brilhantemente, com o maximo critério
pelo Exmo. Sr. DI'. Oliveira Figueiredo; mas, como ainda hoje se fallou
em coacção e eu emitti uma proposição que não pude justificar no mo
mento porque não estava com a palavra, volto sobre o caso para
dizer que outr'ora, como diz Savigny, nota B, § '1'14, o edicto estava
concebido assim:

Quodvis rnetusque causa gestmn erit.
iIlais tarde se disse sómente :
Quodmetus causaçestum erit, deixando-se de mencionar a pa

lavra - vis.
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Isto quer dizer que da lei se atastou-a vlolencia-i-na signifieação
restricta do termo para se manter a coacção, isto é, este estado do es
pirito em que a vontade pela acção deprimente de certa emoção perde
a sua energia activa e a sua espontaneidade.

E a palavra «coaccão» não é estranha às fontes romanas como lem
brou o Sr. Dr. Figueiredo e como se vê nas outras expressões: coacta vo
luntas, si metu coactus. . . tamen coactus volui, etc.

(Os Srs . Oliveira Figueiredo, Torres Neto e outros senhores dão
apartes.)

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Sohre as provas, Sr. Presidente,
tambem o Exmo. Sr. Dr. Andrade Figueira dissertou largamente, mas
ainda desta vez sem ter por objectivo o Projecto ,

Não insistirei mais na doutrina relativa à prova.
Já disse o que me parecia sufficiente, tendo de falar perante juristas,

perante homens formados em direito; porém lembrarei em justificativa
do Projecto os principios seguintes:

Quando a lei estabelece para um acto uma determinada fórma, es
tabelece para elle ao mesmo tempo um meio de prova de onde se deve
tirar uma conclusão. '

Toda vez que a lei affirmar que só por um modo, por um dado
meio de prova é possivel provar, permittam-rne o pleonasmo, a exis
te nela de um acto determinou ao mesmo tempo a fórma a que queria
submettel-o.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Ahi ha um sophisma, queira descul
par-me.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA~ Isto é uma conclusão forçada e que re
sulta incontestavelmente dos principios. Si ella estabelece uma fórma ,
pede uma determinada prova para o acto ,

Si ella diz: o contracto de sociedade deve estar sujeito à prova es
cripta, ao mesmo tempo diz: a sociedade só se prova por escripto,

Si em vez disto disser: a sociedade só se prova por escripto, ao
mesmo tempo diz a sociedade esta submett.da à prova escripta ,

O SR. A.NDRADE FIGUEIRA dá um aparte.

O SR. CLÓVIS BEVILAQUA - Desta afflrmação se tira uma outra
conclusão, e é que aquelle direito, aquella lei a quem incumbe deter
minar a forma do acto deve ser competente para determinar a sua prova
ao menos nos casos em que a prova é exigda para que o acto possa sub
sistir juridicamente. (Apartes.) Esta prova é preestabelecida. O 1'1'0

jecto estabeleceu a liberdade de formas. A declaração da vontade se
póde fazer de qualquer modo; porcm , excepcionalmente achou o mesmo
Projecto que era preciso subuieuer à forma escripta alguns actos que
nelles veem indicados, como, por exemplo, são os contractos de soci
edades que obedecem à forma escripta, a doação de imrnoveis que está
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sujeita á escriptuTa publica; a doação que tem por objectocausa móvel
de valor, que está sujeita a escripto particular, e assim por diaute.

Resulta, pois, dos principias firmados no Projecto que ha a liber
dade de fórma e que apenas alguns actos estão sujeitos a uma fórma de
terminada.

Istoposto, parece que o Projecto não precisava mais de estabe
lecer o que se lê no art. 156, isto é, que o instrumento particular feito
e assignado por quem estiver no gozo da livre disposição e adminis
tração de seus bens, e subscripto por duas testemunhas, prova obri
gações convencionaes de qualquer valor, etc.

Mas houve necessidade desta disposição, por duas razões: a pri
meira era firmar o principio de que o escrípto particular era sufficiente
em geral para a prova de qualquer contracto e porqueno direitovigente
havia uma disposção da Ordenação determinando que os contractos
que tivessem por objecto causa móvel e cujo valor excedesse a um
conto de reis só se pudessem provar por escriptura publica.

O Projscto, querendo acabar de vez com este principio firmou a
doutrina estabelecida no art. 173.

E o alvará citado pelo Sr. conselheiro Andrade Figueira não vem
mais do que mostrar que o Projecto se foi prender nas tradições do
nosso direito, pois o alvará permittia que os ccntractos de qualquer
valor se pudessem provar por escripto particular.

O SR. ANDRADÉ FIGUEIRA - Provar, não como fórma ,
O Sa , CLOVIS BEVILAQUA - Sobre o art. 157 nada direi.
Sobre Oart. 165 tambem não íallarei, por isso que é exigencia

excessiva de S. Ex. querer obrigar Ojuiz nacional a conhecer odireito
estrangeiro, e o direito regional, seja estadoal, seja mesmo municipal.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O direito estrangeiro é declarado, no
titulo preliminar, lei nacional no que lhe for applicavel.

O SR. CWVIS BEVILAQUA - Sié direito nacional, então entra na dis
posição do principio do art. 3'.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - Portanto, o artigo é inutil.
O SR. CWVIS BEVILAQUA - Não é inutil, porque toda a vez que

se tiver de appellar para o direito estrangeiro é preciso provar.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Basta citar.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Acitação já é um meio de prova, por

quanto ao juiz nacional não é preciso citar o artigo da lei para que elle
tenha obrigação de o applicar,

S. Ex. faz votos para que a Commissão repilla o capitulo das nul
lidades, substituindo-o pelo que existe no regulamento n , 737, am
pliado c modificado.

Sr. Presidente, o conselho de S. Ex. parece-me dos peíores. Ore
gulamento n. 737 é incontestavelmente uma das nossas melhores leis,
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mas como tudo que é humano tem defeitos. E'. talvez o unico defeito,
mas este grave, no regulamento n. 737, o capitulo referente ás nullí
dades.

Não irei fazer um estudo detalhado disto, a occasião não é oppor
tuna; mas chamarei a attenção da Commissão par~ alguns pontos e ella
formará o seu juizo e vm:á que se !'epellIr ~ste capitulo, o que poderia
fazer induzida pela auto!,dadc muito respeitada do Sr. conselheiro An
drade Figueira, teria feito uma obra detestavel ,

Diz o regulamento n . 737,. a~ts. 684 e seguintes (lf) :
" São nullidades de pleno direito :
§ '1.' Aquellas que a lei formalmente pronuncia em razão de ma

nifesta preterição de solemnidades visível pelo mesmo instrumento ou
por prova lítteral » .

E faz remissão dos arts. 129, § 1', e 125 do Codigo.
Si se tratar de preterição de solemnidades exigidas pelo mesmo in.

strumento, é evidente que estas solernnidades são extrínsecas. Entre
tanto a remissão nos manda para o art. 129, § 10

, no qual se trata de
pesso~s inhabeis para cOlitracUlr. li a incapacidade d~s pessoa.s con
stitue o que se chama solemmdade íntrmseca , Ha, pOIS, uma ImpOS
sibilidado de correlação ...

O SR. ANDRADE FIGUeIRA - Não ha porque accrosconta : ou por
prova offerecida incontmentl.

O SR. CLOVIS BEVU,AQliA - ,., entre o pensamen to manifesto e a
remissão feita pelo artigo.. .. .

A incapacidade das partes, a sua lllaptI~aO para contractar deter
mina não uma nullidade absoluta, mas, Simplesmente, uma nulli
dado 'dependente de rescisão. Ha, pois, .nova contradicção no dispo
sitivo, porque ainda ha pouco fa~lava cvidentemantr, de solemnidadc
extrínseca e inadvertidamente referia-se á mtrmseca, e agora consi
dera a preterição desta como. caso de nullidade de pleno direito,
quando pelos prlncípics em vIgor.e pel? p~'opI'io contexto do Codigo
Cornmercial a preterição de s?lemmelade íntrmseca , a faltil: de capaci
dade da pessoa, determma simplesmente um caso ele rescisão. O pro
prio decreto, no art. 685, o deixa perceber.

Accrescenta o art , 684, § 2':
«Aquellas que, posto não e"yressas na !ei, se subentendem por

ser a solemnidade que se preteriu substancial para a existencia do
contracto c fins da lei, como si o !nstrumento é feito por offlcial pu
blico incompetente; sem data e ~esIgnaçã~ ;10 lagar; sem subscripção
das partes e das testemunhas; nao sendo lido ás partes e testemunhas
antes de assígnado .» .' _

A falta da data, ele designação elo IOjl'ar, a snb.scripÇão das partes
e mesmo, em certos c::,sos ::'.m~ompetencla do. offlcíal é quo são decla
rações e círcums tanclas VISIVOlS pelo mesmo instrumento - e não as
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referidas no § 1'. E quanto á prova litteral de que trata esse mesmo
§ l' si bastasse para evidenciar a preterição de nma solemnidade, não
poddria, em caso algum, ser critério para determinar seu caracter,
para se reconhecer si é uma solemnidade de pleno direito ou depen
dente de rescisão.

Diz o art. 689 (lê):
«Dá-se a nullidade dependente de rescisão, quando, no contracto

valido na apparencia, ha preterição de solemnidades intrínsecas ... »

Agora volta ás intrínsecas icontinúa a Zé)'). Taes são: i', os
contractos que, segundo o Codigo, são annullaveis (art. 678 e 828) ;
2', os contractos em qne intervem dolo, simulação, fraude, violencia,
erro (arts. 129, § 4,', 220 o 777, § 3' - Couigo).

Tinha dito o regulamento, pela remissão do art. 684, § i', qne a
preterição do solemnidade intrínseca era caso de nullidade de pleno
direito, e agora vem affirmar que preterição do solemnidade intrínseca
apenas torna ° acto rescindivel . Como cxtrahir dessa confusão um
systema, eu não sei, O que sei 6 que a theoria das nullidades dos
actos jurídicos tem parecido aos nossos homens de direito um laby
rintho sem fio conductor, porque a base legal sobre que operam é
falsa e deficiente.

(Lendo) "Dá-se a nullidade dependente de rescisão, quando no
contracto valido em apparencia ha preterição de solemnidades intrín
secas; taes são: 1', os contractos que, segundo o Codigo, são annul
laveis ... » Os contractos que, segundo o Codigo, são annuZZaveis.
Attenda a Cornmissão , O Exm, Sr. Dr. Andrade Figueira tinha censu
rado o Projecto, porque usava das expressões «actos nullos e actos
annullaveis» .

E' o proprio regulamento que usa destas expressões, como con
sagradas pelo Codigo Commercial .

« .•• 2', os contractos em que intervem dólo, simulação, fraude,
víolencía , erro. ,,)

Esta nullidade dá-se quando no contracto, válido na apparencia ,
ha preterição de solemnídades intrínsecas, diz o regulamento, e na
sua exemplificação refere-se à fraude, Mas no caso de fraude não ha
absolutamente preterição de solemnidades de especie alguma, nem ex
trinsecas , nem intrínsecas. Não ha preterição de solernnidades extrin
secas, porque o acto se apresenta com todas as condiçõesde validade;
nem de intrínsecas, porque as partes são habeis para contractar ,

E' por um principio outro, um principio superior de moralidade,
direi de justiça, que, em garantia de terceiros, se intervem para de
terminar a nullidado destes actos, e dahi a doutrina que distingue
entro contractos nullos, annullaveis e meramente rescindíveis, sendo
meramente rcscindiveis aquelles que se acham maculados por fraude.

Eu poderei continuar nestas observações, mostrando que ha
complexidade excessiva de difficil applicação nas subdivisões entre



nullidades absolutas e nullidades relativas, combina-se com as dispo
sições dos arts. 684 e 685.

Creio, porém, já ter dito o sufliciente para se ver que o para-
digma não é dos melhores. . '

O SR. ANDllADE FIGUEIRA - Ha alguma causa a modificar; mas
a doutrina é muito boa.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O art. 180 do Projecto dispõe:
«aquelle qne, por acção ou omissão, negligencia ou imprudencia,
offende direito de outrem fica obrigado a reparar o damno causado."

O Sr. conselheiro Andrade Figueira quer que se supprima a ex
pressão "negligencia ou ímprudencia» .

Estas expressões, porém, são indispensaveis para caracterisar a
culpa.

No acto illicito, em direito civil, ha que considerar os delictos
propriamente de direito criminal e os delictos de direito civil.

Os delictos de direito criminal estão fóra de questão; os delictos
de direito civil presuppõem intenção de prejudicar e o damno reali
sado.

Além destes, ha os chamados, a meu ver, impropriamente, quasi
delictos.

Nestes quasi delictos nãoha absolutamente intenção de prejudicar;
são actos praticados por mera imprudencia ou negligencia.

O SR. TORRES NETTO - A vontade sempre actua ,

O SR: CLOVIS BEVILAQUA - Si nós, obedecendo ao criterio do
Sr. Andrade Figueira, eliminassemos esta expressão, teriamos posto de
parte diversos actos, que causam damno, e por isso estão a exigir repa
ração e que, entretanto, não são resultados da vontade, não são acções
ou omissões voluntarias.

Depois, ainda ha uma consideração e é que, no proprio direito cri
minal, estas expressões são empregadas para se distinguir O crime do
loso do crime culposo; e si a Commissao retirasse as duas expressões
«negligencia ou imprudencia» os interpretes talvez suppuzessem que os
crimes culposos estavam fora do dispositivo do Codigo Civil, não davam
lagar á reparação do damno ,

Quanto ao art. 177, direi que os artigos de uma lei devem ser lidos
e entendidos, não destacadamente; porém em face do conjuncto dos
differentes principias determinadores da systematisação ,

Quem ler, mesmo sem attender a mais outras considerações, os
arts. 175 a 177, comprehendo imrnediatamente que o menor de que se
trata aqui é o menor entre 14 e 21 annos, porque o art. 175 diz que as
obrigações contrahidas por menores entre 14 e 21 annos podem ser
annulladas, etc., e o art. 176 continúa com o mesmo pensamento di
zendo que o menor não póde invocar sua idade para eximir-se de uma
obrigação, si dolosamente a occultou, etc.



Evidentemente não se poderia dar o caso de se suppor que um
menor de idade inferior a 14 annos se pudesse apresentar como maior
de 21. .

Por consequencia, é dos menores desta cspecie que se trata.
Mas, se qu.zerem, diga -se mais claramente.
Devo, entretanto, pon.lerar: - ainda que tratasse o Codigo dos

menores de 14 annos, não teria dito uma novidade, maxime em face
do nosso Cod.go Criminal de 1~30, que já invoquei aqui, e que, no
art. 11, dizia que os menores de 1~ annos, os loucos de todo o genero,
os que commetterem crimes violentados por força ou por medo irresis
tíveis e os que cornmetterem crimes casualmente no exercício ou pra
tica de qualquer acto lic.to, feito com attenção ordínaria, posto que não
pudessem ser punidos, estavam obr.gados á satisfação do mal cau
sado.

O Codigo Criminal, assim dispondo, não fez distíncção absoluta
mente entre infantes e impuberes e proximos á puberdade.

Essa distincção fez o Sr. DI'. Andrade Figueira; mas a sua é uma
interpretação que não P0SS0 considerar authentica ,

Portanto, ainda que fosse esta a intenção do Projecto, não merecia
aquellas criticas. Não merecia ainda, porque, si devo responder pelo
damno que um animal da minha propriedade Causa a terceiros, com
maioria de razão deve responder o menor de 12 ou 14 annos pelo
damno de que for causa.

Mas, já o disse, não era esta a intenção do Projecto, que se referia
aos menores entre 14 e 21 .

Pede também S. Ex. que os arts. 181, 182 e 183 se redijam de
accordo com os arts. 18 j 3 e 1814 da Parte Especial.

Já affirmei que estes tres artigos estavam na Parte Especial, por
que o projecto primitivo obedeceu, neste ponto, ao plano á que obe
deceu tambem o legislador allemao : considerou o acto illicitosomente
como causa determinadora de obrigações e, sendo assim, o seu legar
era no livro que trata do direito das obrigações.

A Commissão Revisora, porem, entendeu que, nesta Parte Geral,
se devia dizer alguma causa sobre actos illicitos e não fez mais do que
destacar os artigos de que agora me occupo e collocal-os aqui.

Mas somente por que mudaram de lagar, não é crive!' que se tor
nassem contradictorios estes artigos com aquelles que lhes são comple
mentares.

Aos arts. 191, 193 e 191. manda S. Ex. que se faça uma substi
tuição por outros que apresenta.

Nesta substituição não ha novidade alguma; a emenda é exclusi
vamente de redacção.

O SR. ANDRADE FlGUf'IRA - Ha sua differença,
O SR CWVIS BEVILAQUA - Não ha , Manda que se accrescente

ao art. 199 um paragrapho (lê): Não corre a prescripcão: § 4°.
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«Em favor do credor pignoratício, do mandatario e, em geral, das pes
soas a elles equiparadas por direito, contra o depositante, o devedor,
mandante e pessoas representadas ou sem herdeiros, quanto ao direito
e obrigações relativas aos bens confiados á sua guarda.

S. Ex. reconheceu que em materia de prescripção propriamente
dita, de prescripção extinctiva não se devia fazer questão de boa fé;
a prescripção se dava simplesmente pelo transcurso do tempo. E' ver
dade que nas nossas Ordenações se encontra algumacousa em con
trario, mas porque obedeceram ellas aos principios do direito canonico,
principies depois alterados pela lei da boa razão.

Nos códigos modernos é pensamento dominante que não se attende
á boa ou má fé em questão de prescrípção extinctiva e ha uma ex
cepção unica talvez, a do Codigo Portuguez que estabelece que, ha
vendo boa fé, a prescripção se realisa no prazo de 20 annos e havendo
má fé ella precisará do decurso de 30 annos , Em geral, porém, se faz
abstracção (h. boa fé.

O SR. ANDRADE FlGUEU\A dá um aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - S. Ex. fez disfincção entre boa fé

geral e especial, que si deve existir nestes contractos, deve existir em
todos os outros. Si o contracto de deposito suppõe boa fé especial,
esta se deve suppor tambem no contracto de mutuo , (Apartes.)

Sr. Presidente, dispositivo semelhante ao da emenda encontro eu
no Codigo Civil Francez, no Italiano' e no Portuguez, mas porque alli
se trata englobadamente da prescripção e da usocapião e o preceito se
refere justamente á usocapião , Eu trouxe unicamente um destes co
digos por ser-me impossível trazertodos .

O Sn, TORRES NETO dá um aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Não affírmei que esses códigos usassem

da palavra usocapião , Trata-se aqui da idéa ,
O art. 2236 do Codigo Civil Francez diz: aquelles quepossuem,

por outrem, nunca prescrccem qualquer que seja o lapso de tempo
'decorrido. Assim o rendeiro, o depositaria, o usufructuario e todos os
que deteem precariamente a cousa elo proprietario não podem pl'e
screoer.

Como se vê, trato-se de usocapião , .. aquelle que possue,
O SR. TOl\llES NETO - Não attendeu aos termos do meu ar

tigo.
O Sn, CLOVIS BEVILAQUA - Corno se trata di, acquisição de um di

reito e na usocapião se exige a boa fé, é natural que o Codigo Civil
Francez se referisse a este caso do deposito e do penhor; mas, tra
tando nós de prescripçao extinctiva, não tínhamos necessidade de co
girar de tal hypotheso , (Apartes.)

Ao art. 200, n. 2, S, Ex. apresenta uma emenda que nos parece
razoável (lê) :



"Contra OS ausentes do Brasil em serviço publico da União, dos
Estados ou dos Municipios .•

O Projecto só tinha feito referencia ao serviço federal e S. Ex.
accrescenta o dos Estados c Municípios. •

Acho acceítavel. .,
Aos arts. 206, 207, 208 e 209 apresenta S. Ex. um substitutivo.

Nesse substitutivo há a condensação da matéria que está no Projecto,
ha além disto um desenvolvimento de idéas nelle contidas e ha final
mente um accrescimo de idéas que alli não existem.

Quanto ao desenvolvimento, acho acceitavel , S. Ex. diz que a
prescripção (lê) interrompida começa a correr de novo da data do
acto que a interrompeu ou do ultimo actopraticado no processo para
a sua interrupção.

Comprehende-se perfeitamente que se ha interrupção é porque a
prescripção recomeça, pois do contrario não haveria distincção entre
interrupção e suspensão.

Mas eu nunca fugirei a um elemento de clareza para a lei. S. Ex.
acha necessário dizer isto em termos precisos? Pois que se diga.

Quanto aos accrescimos, o primeiro consiste em fazer referencia
expressa ás obrigações indivisíveis (lê): A interrupção feita a um dos
herdeiros do devedor solidario não prejudica aos outros herdeiros ou
tleoedores sinão quando se trata de direitos e obriçacões divisiveis.

O Projecto não se havia neste caso referido ás obrigações indiví
siveis por uma razão muito simples: a indivisibilidade é relação obje
ctiva, está na própria prestação e consequentemente não tínhamos ne
cessidade de dizer que a interrupção feita a um dos devedores preju
dicava ou não ao outro. Si a indivisibilidade está na prestação, que
importa que existam para o eífeito dons ou mais devedores? Mas direi
ainda, si S, Ex. acha necessaria mais esta clareza, que julgo redun
dancia, que se faça.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' indispensavel.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Acho redundante, inteiramente ocioso,
perfeitamente dispensável.

A outra alteração é com referencia á interrupção feita ao fiador.
Havia estahe lecido o Projecto que a interrupção em relação ao de
vedor principal prejudica o fiador, mas que, feita a este, não prejudica
ao credor principal.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Ou não deve prejudicar a ninguem
ou deve prejudicar a todos.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Eu examinei diversos cocligos e en
contrei o seguinte: O Codigo Civil Francez, art. 2250; o Italiano, ar
tigo 2132; o Portuguez, art. 556; o Uruguayano, art. 1215; o Me
xicano, art. 1121, díspoem simplesmente em referencia á primeira
parte, interrupção da prescrípcao em relação ao devedor principal.

c. C.- ver, nr 35



- 546-

Mas houve dous escriptores na França que interrogaram: e
si a interrupção se fizer ao fiador?

E discutiram longamente este assumpto. Foram Troplong e Va
zeille. Ambos chegaram á conclusão absurda e foi a consignada na
emenda do Sr. conselheiro Andrade Figueira ...

O SR. ANDRADE FlGUElHA - Mais absurdo é O Projecto, que fi,"
prescrever a obrigação principal e submettel-a ao accessorio ,

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - ... que a interrupção feita ao fiador
prejudicaria tambem O devedor principal.

O SR. ANURADE FIGUEIRA - Isso é logico .
O SI\. CLOVIS BEVILAQUA -- Digo eu que essa soluçao é inaccei

tavel, porque estabelece uma verdadeira inconscquencia. O fiador é
um responsavel secundario, accessorio ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - De uma mesma obrigação. E como a
prescripção tem por fundamento o abandono do credor, interrompida
em relação a um, deve ser também em relação ao outro.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Comprehende-se que a interrupção
feita ao devedor principal prejudique ao devedor accessorio, isto é,
aqueUe devedor que apparece para subsidiariamente solver a obri
gação emquanto eUa existir e ella só póde existir emquanto vincular
juridicamente o devedor principal. O absurdo que imagina S. Ex. não
existe absolutamente, porque a interrupção feita ao fiador não faz com
que subsista a sua obrigação, si acaso tiver desappareoido a obrigação
do principal devedor ..

A obrigação do fiador só existe emquanto existir a obrigação em
relação ao devedor principal. O que o Codigo quer dizer é que esta
interrupção feita perante o fiador não produz effeito, é como se não
tivesse sido feita.

Era escusada uma tal disposição, se realmente, na França, Tro
plong e depois Vazeillo não tivessem discutido este assumpto e che
gado á solução injustificavel, hoje adoptada pelo Sr. conselheiro Andrade
Figueira.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não são só esses, ha outros muitos.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - E foi talvez por isso que alguns co
digos providenciaram no sentido de afastar terminantemente a possi
bilidade dessa solução. Por esse mesmo caminho seguiu o Projecto.
Como alguem poderia, induzido por essas autoridades, acceítar tambem
a possibilidade da interrupção feita ao fiador, produzindo a con
servação da obrigação, pareceu conveniente fazer-se a declaração de
que isto se não podia dar.

E assim fez tendo sido precedido pelo Codigo Federal Suisso das
Obrigações onde se diz: art. 155 (U) « A prescripção interrompida a
respeito do devedor principal o é igualmente contra o fiador; mas a
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prescripÇão interrompida a respeito do fiador, não o é da mesma
fórma contra o deve~c:r principal." .

E pelo COdIgO Civil Argentmo, art. 3.997, onde se lê (Lê): « A
acçãO proposta contra o devedor principal ou o reconhecimento da
sua obrigação, interrompe a prescripção contra o fiador; porém, a
acção proposta contra o fiador ou o seu reconhecimento da divida, não
interrompe a prescripção da obrigação principal".

A emenda ao art. 114 é insignificante; S. Ex. manda supprimir,
mas, nem procurou examinar bem qual a intenção do Projecto,

Oprojecto primitivo, nessa parte, dizia- os notários. E se tivesse
conservado esta redacção, talvez o art. 214, n. 3, fosse melhor com
prehendido. Mas, esses offíciaes publíccs devem ser outros que não os
indicados no art. 212.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Officiaes do juizo.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Melhor seria ou restabelecera redacção

do projccto primitivo ou accrescentar alguma cousa tendente a es
clarecer melhor.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - São os tabelliães ?

. O SR. CLOVIS BEVILAQUA - São.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Só adivinhando. Mas, não vejo razão

para estabelecer prescripção diversa para os tabelliães e ofâciaes do
juizo.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - S. Ex. manda eliminar o art. 215,
porque acha muito curto o prazo desta prescrípção,

Eu encontrei em alguns codigos prazos ainda mais curtos.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA E mais longos em outros.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A tendencia do direito moderno é
justam.ente esta de restringir os. prazos, .qu~ são hoje consider3'd?s
excessIvamente longos, da prescnpcão exnncnva. E essa tendencia Já
se manifestaem nosso Codigo Commercial, onde o prazo geral da pre
scripçãO é muito menor do que DO direito civil. O prazo da prescripção
geral do Codigo Federal suisso é de 10 annos apenas.

Quando se discutiu isto, de outra vez, afflrrnei que, quanto á se..
gunda parte do artigo, houve intenção do Projecto de generalisar
principio já existente em nosso direito.

Eu me referia a dous casos principalmente.
Sabe S. Ex. que o direito de pedir a restituição in integrum se

extingue quatro annos depois da menoridade, ou depois de cessar a
incapacidade, e sabe tambern S. Ex. que o direito, que assistia á
mulher ou a seus herdeiros,para reivindicar bens alienados pelomarido
á concubina, se extingue quatro annos depois da dissolução do ca
samento.
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() Projecto, pois, não fez mais .do que ge~er~lisar a outros casos
c!fliIlcapacidade, est~ que encontrei em nosso direito,

S. Ex. pede a eliminação do n. 6, do art. 216.
No projecto prirp.Jtivo,.não havia uma disposição correspondente.

Isto é accrescimo da Commissão e acho que ella teve suas razões e
poderosas para fazel-o ; não me cabe, porém, agora desenvolver esta
defeza, maximé, quando a hora já está a se extinguir e eu tenho ne
cessidade de dizer alguma cousa mais sobre um ponto muito inte
ressante, que deixei de lado. Quero me referir ás acções populares.
O Sr. Dr. Andrade Figueira insistiu na necessidade de se manter este
instituto, que já desappareceu por inteiro, por completo, da organisação
jurídica moderna.

Quando se discutiu este assumpto, pela primeira vez, affirmei isto
'esoccorri-me da auctoridade de alguns escriptores, entre os estran
geiros Mayns e Mancini, e entre os nacionaes, João Monteiro.

Hoje, Sr. Presidente, eu queria invocar ainda duas auctoridades
__ a de um romanista, que é o Sr. Goudsmit « Curso da Pandectas »,
vol. 1', § 90. Diz elle : (lt!)

« Sob o ponto de vista da capacidade requerida para intental-as,
as acções se dividem em actiones prioaue e actionespopulares. As se
gundas, que resultam de c~ntravenções ou disposições edictadas no
interesse geral, podem ser intentadas por quem quer que não tenha
sido especialmente privado dessa faculdade (D. 47,23, fr. 1).

A acção popular tem isto de particular: aquelle que a intenta
com exito adquire em nome privado, bem que não tenha sido pes
soalmente lesado, o montante da multa inlligida ao contraventor.»

Depoisde citar as fontes em apoio do que affírma, accrcscenta em
nota este pandectista: "Em nosso direito moderno, a maior parte
dos objectos que entravam no circulo das acções populares são da
competencia da policia".

O outro oscriptor é Matiorolo "Direito Judiciario Civil", voI. 1",
n. 32. Eis o que se lê ahi: "A acção popular é definida pelo juris
consulto Paulo - ea qucc suum jus populi tuetur. (D. de pop.
actionibus, pr. 1). li' o producto logico e necessario do sentimento
fortissimo que os romanos tinham do seu direito, pelo qual os parti
culares podiam levantar-se, promover e sustentar O juizo como tutores
e vingadores da ínobservancia das leis e das providencias que mi
rassem directamente a defeza da ordem e do interesse publicos.

A característica comrnum a todas as acções populares era que
quilibet ex populo (salvo alguma excepção) podia intentai-a, e que
todas tinham o seu fundamento no interesse publico, ainda qne, em
certos casos, pudessem também reverter em vantagem particular do
autor.

adireito moderno do continente europeu, attenda a Commissão,
em reqra, não admiue as acções populares. A popularis accusatio e a
acçãopenal tendente a obter a condemnaçâo do culpado á pena pe-
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untaria sÃO CONTRARIAS AO PRINCIPIO FUNDAMENTAL no .NOSSO DIREITO,

~EGUNDO o QUAL A ACÇÃO PENAL Ih ]'iSSENCIALMENTE PUBLICA, nU:VB SER

EXERCITADA EXCLUSIVAMENn: PELO l\lINIS1'ERIO PUBLICO. E também na
esphera do direito puramente civil o Estado moderno, na sua evolução
historica, veio se formando de modo basta!lte diverso do Est~do antigo,
de sorte que, SI entre os romanos todo o cidadão era parte integrante
do Estado, cuja representação assumia em muitos casos, promovendo
as acções relativas á communidade, hoje o Estado constitue uma pessoa
inteiramente distincta da dos individuos que o compoem, e o exercício
das acções civis que lhe competem é reservado a funccionarios ade
quadamente delegados para reivindicar e defender os seus direitos."

Diante de afflrmações tão categorias de auctoridades tão con
spicuas, creio que não preciso accrescentar de meu, tão insignificante,
como sou (não apoiados ge,'aes), pensamento algum.

Sr. Presidente, ainda tenho necessidade talvez de fazer consi
derações em referencia a outros oradores, aos Srs. Drs, Coelho Ro
drigues e Torres Neto.

O SR. 'I'onass NETO - Omeu libello é muito grande; V. Ex. deve
contrarial-o por negação.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Em relação ao Sr. Dr. Torres Neto não
tenho realmente mais que accroscentar, além das ponderações, que já
fiz em sessão anterior.

O seu substitutivo, a meti ver, consagra principias inacceitaveis,
por serem de doutrina condemnavel.

S. Ex., falIando das testemunhas, exclue os cégos em geral sem
fazer distincção de casos em que se tem de recorrer ao sentido que lhes
falta.

O SR. TORRES NETO..,.. Testemunha nos instrumentos, não no
processo. Eis o caso.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - S. Ex. exclue também as mulheres.
NãO sei porque as mulheres não podem ser testemunhas nos actos

juridicos? !
Exclue aquelIe a quem fór prohibido relativamente a cada um dos

actos juridicos; mantem a mesma doutrina sobre actos illicítos e actos
jurídicos, que eu já affirmei e provei ser improcedente e contraria aos
principias hoje correntes.

S. Ex. acabou ha pouco de censurar a redacção do Projecto e
ha de perdoar-me que lhe diga que a sua 6 muito defeituosa ...

Por exemplo, diz S. Ex. (lê): são nullas as escripturas que não
tiverem a designação do tempo e do lagar em que são feitas, os no
mes das partes, ou dos seus representantes, ctc.; a leitura ás partes e
testemunhas; e o reqistro das procurações ou dos documentos que
provem se>' habilo represeniarue necessario, como opae.
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Isto é, são nullas as escripturas que não tiverem a leitura ás
partes e testemuhas e o registro das procurações. Não posso entender
o que isto significa.

Adiante diz (M): Os instrumentos particulares podem ser' escri
ptos em qualquer lingua; mas, escriptos em lin,qua estrançeira,
DEVEM DEVIDAMENTE SER TRADUZIDOS para poderem ser apresentados em
juizo. Não é precisamente uma bolleza este macio de dizer.

OSR. TORRES NETTO - Ponto de que V, Ex. não tratou,
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A nullidade é absoluta nos casos em

que se declara o acto nullo (continúa lendo), excluido o de ser o
agente incapaz relativamente. Neste caso, a nullidade é relatica.
Assim tambem é relatioa nos casos em que o acto é annullavel.

Isto, creio eu, não se percebe bem.
O SR. TORRES NETO - Mas, veja que tratando das nullidades

digo quaes os incapazes relativos.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - (Lendo) : São pessoas responsaoeis o

pae, a mãe, etc.: _2° o 3IAUIDú PELA ~WLlJ8f1. eQ)r QUEM.Y1VER. Sejaou
não sua legitima esposa? poderá perguntar um malicioso,

Mais adiante (lendo): Os donos de estalagens, de hospedana e
deposiiarios gemes.

Mas, são responsaveis simplesmente por isto, por serem donosde
hospedarias e estalagens?

Parece-me que ou isto não está direito, ou será um modo exqui
sito de fechar as hospedarias e depositas geraes.

Vê a Commissao que também o substitutivo de S, Ex, tem graves
defeitos de fórma e de fundo que reclamam cuidadoso exame, minu
ciosa correcçao, o que importaria renovar a discussão, recomeçar o
trabalho que vae caminho do seu termo,

Se houvesse tempo, eu estudaria mais a questão sob o ponto de
vista da doutrina que é o que importa,.muito embora sob essa relação
corno em relação á forma a Commissão tenha a necessaria compe
tencia para apresentar um trabalho escoimado de quaesquer defeitos.

Deixo, Sr. presidente, de responder a algumas criticas de outros
preopinantes, porque espero que V. Ex. na occasião da votação me
permittírá fazer ainda algumas considerações indispensaveis.

Tenho concluido,
O SR. PRESIDENTE - O Sr. relator quer a palavra?

o !Sr. Frederico JBorg'es - Penso, SI', presidente, que
depois das considerações adduzidas por parte daquelles que apresen
taram emendas ao Projecto que estudamos, assim como depois das
considerações do digno autor do Projecto sobre as emendas e substitu
tivos apresentados, eu ou teria de abundar nas mesmas considerações
feitas pelos diversos illustros preopinantes, nada adiantando e sendo
mesmo preterição demasiada de minha parte .(não apoiado), ou teria



- 551-

sntão de sustentar os que pretenderam emendar o Projecto ou ainda
estaria como em quasi tudo estou de accôrdo com o digno autor
sendo, portando, forçado a reproduzir pallidamente e em pura perda
os argumentos que elle tão brilhantemente expendeu. Assim reservo-me
para apresentar á digna Commissão o meu trabalho escripto, prece
dendo as diversas emendas e substitutivos que foram apresentados
com alguns estudos e considerações para de alguma fórma encaminhar
a 'votação.

Se na occasião desta se tornar necessario algum esclarecimento
em sustentação das idéas por mim emittidas, dal-o-ei ,

A' vista do que acabo de declarar, V. Ex. me dará um praso
rasoavel para organisar as emendas que são numerosas e sobre ellas
emittir meu parecer, sem prejuizo da discussão.

O SR. PRESIDENTE - De quantos dias precisa V. Ex.?
O SR. FREDERICO BORGES - Cinco dias serão bastantes.
O SR. PRESIDENTE - Então V. Ex. apresentará seu parecer na

segunda-feira para ser votado na quarta. Está encerrada a discussão.

Termina a reunião ás 6 horas da tarde.

DISCUSSÃO DA PAR1J.YE 'ESPECIAL

Arts. 218 a 411

22- REUNIÃO EM 8 DE NOVEMBRO DE 1901

( Presideneia do "r. J. J. Seabra ;

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os
Srs , Seabra, F. Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domin
gues, Anizio de Abreu, Frederico Borges, Tavares de Lyra, Camillo
de Hollanda, Teixeira de Sá, Sylvio Roméro, José Monjardim, Oliveira
Figueiredo, Sá Freire, Benedicto de Souza, Hermenegildo de Moraes,
Alencar Guimarães e Hivadavia Corrêa (18).

Faltam, com causa participada, os Srs. Araujo Góes, Alfredo
Pinto e Azevedo Marques (3).

Dos convidados pela cornmissão, comparecem os Srs. Clovis Be
vilaqua, Coelho Rodrigues, Andrade Figueira, Alencar Araripe, M.
F. Correia, Gabriel Ferreira, Solidonio Leite, Carlos Perdigão, Fabio
Leal e Salvador Muniz.

E' lida e sem debate approvadaa acta da reunião anterior.
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ORDEM DO DIA

Discussão do parecer do Sr. Anizio de Abreu sobre os arts. 218 a
411 da Parte Especial do-Projecto ,

São lidas e apoiadas, entrando em discussão com o Projecto, as
seguintes

El'IIENDAS

Emenda additiva:
Art.- Os casamentos religiosamente celebrados até a publicação

deste codigo produzirão effeitos civis, si forem dados ao registro a que
se refere o art. 2M, dentro dos seis mezes que se seguirem á mesma
publicação.

Sala da Commissão, 8 de novembro de 1901- jliJ. F. Correia-
F. Tolentino.

o art. 2'18 substitua-se pelo seguinte:
« As promessas de casamento, que serão feitas por escriptura

publica, não produzem a obrigação legal de contrahil-o , Não são,
porém, nullas as penas convencionaes estabelecidas para O caso de
rompimento da dita escríptura, as quaes serão applicadas ao promit
tente causador do rompimento. A acção para este fim prescreve por
um anno.:

Si não passar, substitua-se o art. 218 pelo seguinte;
« Ficam abolidos os esponsaes ». - J1![. F. Correia.- F. To

Ientino .

Onde convier:
u Art. 1.' Dissolve-se o casamento:
1.' pela morte de um dos conjuges;
2.' pela sentença que decretar a sua nullidade, nos termos da

leO"islaçãO em vigor;
o 3.' pelo divorcio.

Art. 2.' O divorcio terá logar:
1.', por mutuo consentimento;
2.', por causa determinada.
Art. 3." As causas determinadas são absolutas ou relativas:
§ '1.' São causas absolutas:
1..' O adultério de um dos conjugas, salvo:
a) si o réo for a mulher e tiver sido violentada;
b) si o autor houver concorrido para que o réo comettesse o

crime;
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c) si depois do conhecimento do crime o conjuge innocente hou
ver cohahítado com o culpado.

2.' Sevicias, injurias graves e, em regra, todo o crime praticado
por um conjuge contra o outro.

3.'0 abandono da mulher pelo marido e do marido pela mulher
durante dous annos consecutivos e a ausencía, não motivada, de um
dos conjuges por mais de tres annos, sem dar noticias de si.

§ 2.' São causas relativas:
1.' A demencia ou loucura irremediavel de um dos conjuges;
2.a A recusa pelo marido de concorrer para o sustento e ma-

nutenção da mulher, dispondo de meios para íazel-o ;
3.' A condemnação de um dos conjuges a 10 annos ou mais de

prisão.
Art. 4.' As causas absolutas, uma vez provadas, determinam a

dissolução do casamento; as causas relativas, porém, só determinarão
a sentença de dissolução, quando o juiz pelas provas e circumstancias
do facto adquirir a profunda convicção de que é impossivel a cohabi
tação conjugal. Sem essa convicção, o juiz limitar-se-ha a proferir a
separação dos corpos.

Art. 5.' Si dous annos depois da separação dos corpos insistirem
os conjugas, ou um delles, no pedido de divorcio, o juiz decretal-o-ha
com a prova unica de que durante aquelle tempo não houve entre os
conjugas reconciliação, mesmo temporária.

Art. 6.' O processo de divorcio por mutuo consentimento será o
mesmo estabelecido no art. 85 e seus paragraphos, e arts. 86 e 87 do
decreto n. 181, de 24 de janeiro de 1890, comprehendendo-se entre
aquellas disposições a administração do dote, quando os conjuges dí
vorciados tiverem filhos communs.

Art. 7.' O processo de divorcio por causa determinada será ordi
nario , perante o juiz do domicilio conjugal, considerado o pedido de
valor inestimavel para determinação da competencía jurisdiccional e
com appellação necessária ela sentença que o decretar.

Àt-t , 8.' A acção de divorcio só compete aos conjuges e extin
gue-se pela morte ele um ele qualquer delles..

Art. 9.' Quando a mulher for autora, si tiver receio de ameaças
ou violencías do marido, poderá pedir, como preliminar da acção de
divorcio, o seu deposito em casa de pessoa de sua confiança, bastando
para isso uma petição por elIa assígnada, ou por alguem a seu rogo, si
não souber ou não puder assignar.

Al"t. 10. Concedidoo divorcio litigioso, o juiz procederá á par
tilha dos bens do casal em tres partes, si houver filhos, tocando a estes
uma parte e as outras duas aos conjuges. Si não houver filhos, a par
ttlha será em partes iguaes.

Art. 11. Si o casal não tiver bens communs, mas haveres em
separado por escríptura ante-nupcial, ao conjuge innocente compe-
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tirá a administração delles, ainda que sejam bens dotaes, para sustento
e educação dos filhos, a quem POI' morte daquelle conjuge-passará o
dote integralmente.

Art. 12. Si o casal não tiver bens sob qualquer titulo em ordem
a prover á subsistencia e educação dos filhos e o marido for o culpado,
a sentença fixará a quantia com que este contribuirá, mensalmente;
para aquelle fim.

Art. 13. Si o conjuge culpado houver sido dotado pelo conjuge
innocente e o casal não tiver filhos, o dote reverterá integralmente ao
dotador.

Art. 14. No divorcio litigioso, ao conjuge innocente pertencerá
a posse dos filhos, salvo si a culpada for a mãe, porque ainda neste
caso poderá conservai-os comsigo até a idade de cinco annos.

Art. 15. Fica, entretanto, salvo aos conjuges, ainda mesmo no
divorcio litigioso, concordarem particularmente sobre a posse dos
filhos, como lhes parecer melhor em beneficio delles,

Art. 16. A mulher divorciada só poderá contrahir nOVO casa
mento dez mezes depois de cessada a cohabitação com o ex-marido.

Art. 17. Os filhos nascidos do casal até dez mezes depois de ces
sada a cohahitação serão considerados filhos legitimos e a respeito de
sua educação e manutenção prevalecerá o que para estes fica estatuido.

Sala das Commíssões, 8 de novembro de 1901 . ...:.. Anizio de
Abreu. - Fausto Cardoso."

Emendas aos capitulos VI e VII do Titulo lI! do Livro I da Parte
Especial:

«Cap. VI. - Art. 389.- Substitua-se a redacção do artigo pela
do art. 367 do Projecto Bevilaqua- ou altere-se a remissão feita ao
art. 346 para Oart. 348.

Ao paragrapho uníco do art. 389.-Supprima-se.
Cap. VII. - Arts. 392 e 393.- Supprimam-se.-- Fabio Leai i-«

F. Tolentino.
O> !Sr. »r. F. Oorreia-Sr. Presidente, a !Ilustre Com

missão vae tomar em consideração 194 dos principaes artigos do
Projecto de Codigo, referentes á formação da família, á sua manu
tenção, á sua firmeza.

Esta e a reunião seguinte da Commissão devem ser especial
mente occupadas por aquelles que, como eu, entram nas escaramuças,
e devem por prudencia ensarilhar a arma menos aguerrida nos
grandes combates (não apoiados); e bem assim elevem servir para se
ir desbravando o caminho menos aspero no percurso destes 194 ar
tigos.

As porfiadas pelejas qne se teem de travar hão de ser prova
velmente feridas pelos veteranos da sciencia, depois da votação da
mataria encerrada, porqu~ convem que não sejam interrompidas.
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Quando se pousa o espírito sobre o grave assumpto ora sujeito
á apreciação da Commissão, occorre naturalmente a idéa de estudar
o meio sobre o qual a nova legislação terá de ser applicada.

Não se póde esquecer, neste momento, o conselho do sabio legis
lador Solon, que declarou que não dava aos athenienses as leis me
lhores em absoluto, sinão as mais accornmodadas á occasião ,

Este mesmo principio vejo escripto no parecer do erudito relator,
quando lembra que o direito constituído deve ser opportuno.

A minha conformidade de pensar com esta consideração está
igualmente escripta em um livro que corre impresso, onde se leem
estas palavras: um dos grandes toques da sabedoria legislativa é fazer
a lei opportuna .

Com effeito, é preciso que o legislador não erre no diagnostico
para acertar na therapeutica ,

Qual é, senhores, a situação em que nos encontramos com re
lação aos assumptos melindrosos sobre que esta illustre corporação
tem de se pronunciar 'I

Não possodeixar de pedir, antes de tudo, esclarecimentos á esta
tistica demographica; e ella descobre do modo mais saliente que o
numero de solteiros, em idade nubil, principalmente nesta cidade,
é fora de todas as proporções.

Pedirei também auxilio á estatística criminal; e não posso sinão
recordar com tristeza que não é para consolar o numero dos abortos
provocados.

Deverei ainda passar, embora ligeiramente, a vista indignada
sobre o quadro sombrio das esterilisações voluntarias por meios pro
fissionaes, em officinas que não podem ser acolhidas por uma assembléa
como esta sinão com o maior descontentamento.

Recorrendo á estatistica judiciaria, podemos, porventura, ficar
tranquillos quanto aos processos de divorcio que se agitam em toda
a União?

Pedirei licença para lembrar que em municipio não muito afas
tado os casamentos são celebrados pelos juizes de paz. Entraram
estes em exercício, mas o Tribunal da Relação, em ultima instancia,
annullou-Ihes a eleição. Tinham elles celebrado casamento; e logo
alguns dos que o contrahiram vieram requerer a nullidade pelo facto
da incompetencia dos juizes.

Ninguem supponha que, assim descortinando o quadro que a il
lustrada Commissão vae examinar, entre siquer em meu pensamento a
remota idéa de denegrir a minha patria.

E' hem o contrario. Entendo que para com o viajante a quem se
adverte do tremedal por onde transita e em que póde vir a ser sepul
tado pratica-se acto Iouvavel.

Lembro-me, senhores, do que Franqueville, em seu livro - As
Instituições de lnqlaterra -, referindo-se a uma lei, por força da qual
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as sentenças de morte, proferidas depois de meio-dia, não eram exe
quiveis, observa em nota que naquelle tempo jantava-se cedo na In
glaterra.

UMA voz - E bebia-se muito, como sempre ..

O SR. M. F. CORREIA - Quando um povo tem a alta compre
hensão dos seus deveres que o leva a providenciar contra os proprios
defeitos annuncia que o futuro lhe reserva, por sua correcção, o papel
que ora representa o Império Britannico ,

Descripta assim a situação sobre que os illustres representantes da
Nação teem de dar um voto esclarecido, e do transcendente alcance,
perguntarei: o que cumpre em taes círcunstancins ?

Deveremos deixar que vogue o batel sobre o dorso das ondas até
que se despedace nos parceis de algum mar ignoto?

Deveremos reduzir o casamento a um acto tão leve e rapido como
o toque da abelha para sugar o mel das flores? Ou o patriotismo acon
selha que se revista de energia, de vitalidade, de firmeza, o vinculo
matrimonial?

A minha reflexão, o meu estudo sobre os graves assumptos que
interessam ao futuro da nacionalidade brasileira.jnduzem-me a abraçar
este conselho e com elIe conformar-me.

Quando tive a honra de collaborar na feitura das leis, a dous cri
terios sujeitava os projectos trazidos á minha deliberação. Fortalecia o
projecto a integridade da Nação, a primeira das necessidades politicas,
aquella a que todas se subordinam?

Acceitava-o com calor.
Contribuía elle pelo lado economíco para que o pão não escas-

seasse na habitação do pobre?
Defendia-o sem hesitar.

O SR. VERGNE DE ABREU - Mas o homem não vive só de pão.
O SR. M. F. CORREIA - O lado moral rosalta da concurrencía

destes dous conceitos: o civismo dilata-se, não se encolhe.
Occorre-me a propósito uma observação.
Vi com satisfação que o programna do futuro Presidente da

Bepubíca contém a affirrnação da integridade nacional, e do modo
resoluto que convem, pois foi o unico assumpto duas vezes repetido
nesse programma .

Não se presuma, pelas considerações que tenho de fazer, que sou
infenso ao principio do casamento civil consagrado na Constituição.

Si posso considerar que foi com alguma precipitação decretada a
separação entre a Igreja e o Estado, reconheço que era consequencia
inscrever-se o casamento civil como artigo fundamental da Consti
tuição ; e recordo-me de que um paiz onde foi e ó preponderante o
partido catholico, a Belgica, consagra na Constituição artigo seme
lhante.
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Mas, ~ara bem apreciar a corrente das idéas, a marcha que ~Ilas

teem seguido, lembrarei que em 1847 celebrou-se em Petropobs o
casamento de uma senhora, que professava a religião protestante, com
um portuguez catholico romano, sendo celebrante o pastor da religião
evangelica.

Por rIlotivo que não vem a pello referir, discutiu-se a validade
deste casamento.

OGoverno teve de sujeitar a questão ao Conselho de Estado.
Foi relator do parecer da secção de justiça o illustre brasileiro

Sr. Euzebio de Queiroz.
A secção apresentou em 1856 um projecto de lei contendo este

art. 10
: a os casamentos entre pessoas que não professarem a re

ligião catholica serão feitos por contracto civil, podendo seguir-se
o religioso .»

O Governo demorou-se no estudo da questão, e só na sessão da Ca
mara dos Deputados de 19 de julho de 1858, apresentou a proposta
cujo art. 10 é : « os casamentos entre pessoas que não professarem a
religião catholica serão feitos por contracto civil, podendo seguir-se
o acto religioso, si este não tiver sido celebrado antes."

Como rosolveu o Poder Legislativo?
Pela lei n . 1.144, de 11 de setembro de 1861, a qual não ad

mittiu outro casamento sinão o religioso, de accordo com a religião dos
contrahentes.

Dirigindo cu os negócios ecclesiasticos, dependentes do Ministério
do Imperío, para facilitar o serviço, tive de publicar em 1869 tres
livros sobre o assumpto, aos quaes a imprensa deu valor maior do que
teem ; c apartei-me dos proceres do mel! partido.

No primeiro volume escrevi:

u. A lei n . 1.144, querendo salvar a necessidade do
acto religioso, mesmo no çasamento acatholico, não reco
nheceu effeitos civis sinão nos que forem celebrados por pas
tores das religiões respectivas, legalmente habilitados.

Quando, pois, não houver esse pastor, o acto não póde
ser validamente celebrado.

Assim, ou ha de encher-se o paiz de ministros de re
ligiões dífferentes das do Estado, com os inconvenientes que
dahi resultam, ou não se poderá em alguns casos celebrar
regularmente o casamento de acatholicos ,

Em vez de favorecer-se em tal caso, o casamento por
acto civil, preferiu-se tomar necessarios no Imperio O exer

, cicio de differentes ritos e a existencia de grande numero de
, pregadores de religiões que se acham em hostilidade COm

a igreja catholica ,
Deveremos, porém, collocar em toda a parte onde se

encontrem pessoas de religião differente da do Estado o respe-
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ctivo pastor ao lado do parocho catholico ? Devemos ter mi
nistros elas religiões toleradas em todos os pontos onde ha
um tabellíão e um juiz?

Não se conclua daqui que devem fechar-se as portas do
imperio aos ministros das religiões toleradas.

Mas é necessário que elles não justifiquem a sua vinda
com as prescripções ela lei; que não alleguem ser indispen
savel em muitos casos a sua presença para que o paiz colha
o grande beneficio que resulta ela existencia de famílias regu
lares; e que, ainda quando julguem dever abandonar O
Drasil, os acatholicos não fiquem inhibidos de contrahir
casamentos validos.

E poderá o mais fervoroso catholico ter du vidas em ada
ptar o casamento por acto civil em substituição da lei
n. 1.i44?

Um dos mais eminentes catholicos do Império, o illus
irado Dr , Braz Florentino Henriques de Souza, diz em suá
obra « O casamento civil e o casamento reliqioso»:

« Todos os escriptores, theologos ou publicistas, são
concordes em dar de barato aos soberanos temporaes o di
reito de regular como lhes approuver, já quanto aos effeitos,
e já mesmo quanto ao caracter e á forma, os casamentos
daquelles dentre os seus sub ditos que não professam a ver
dadeira religião, a religião catholica ,

A vantagem do casamento por acto civil neste caso
é manifesta:

Porque pôde ser celebrado em todo caso, haja ou não
pastor da respectiva religião;

Porque dispensa a existencia no Império de grande
numero de ministros de religiões differentes da do Estado;

Porque será celebrado com mais cuidado e validade
pela immediata responsabilidade das autoridades que nelle
intervierem » •

Isto mostra, senhores, como marcha o espírito humano na apre
ciação das questões, quão varias são as épocas e quão diversas as
soluções.

Em 1861, nenhum casamento era válido sinão o religioso. Agora
somente o civil.

Professando eu a doutrina de que cumpre dar ao solemne acto
do matrimonio toda a publicidade, toda a importancia, procurei firmar
em solidas bases esta união, examinei a parte do Codigo em discussão
para ver em que pontos me conformava com as idéas propostas e de
que disposições discordava.

Deverei dizer em honra do illustre autor do Projecto que, lendo
a sua brilhante exposição sobre esta parte, nella encontrei mais uma
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demonstração dos seus talentos, de que aqui tem dado novas provas.
(Apoiados. )

Da mesma fórma, li com a merecida attenção o trabalho do eru
dito relator, e vou dizer que juizo formei.

Fiquei satisfeito, si me permittem dizer assim, vendo que o nobre
autor do Projecto e a Commissão Revisora firmavam os grandes prin
cipios pelos quaes tenho constantemente combatido.

O nobre autor do'Projecto quer, e com sobeja razão: 1°, que o
casamento seja feito com a maxima publicidade; 2°, que o vinculo
matrimonial seja indissoluvel; 3°, que os filhos, ainda espurios, sejam
legitimados por subsequente matrimonio ,

Não ha, realmente, debaixo do sol justiça maior do que a de
attender aos innocentes, quando se perdóa a falta dos culpados.

VOZES - Muito bem.
O SR. M. F. CORREIA - E' consequencia, que me vejo, com

pezar, forçado a não acompanhar o illustre ,relator quando entendeu
dever divergir do nobre autor do Projecto, para suster a dissolubi
lidade do vinculo matrimonial.

Não foi S. Ex. o autor da idéa, foi um illustre Deputado por
S. Paulo; mas, S. Ex. referindo-se a essa emenda, disse: acceitamos
a emenda.

O SR. ANlZIO DE A.BREU - Eu seria autor ...
O SR. PRESIDENTE - Os apartes não são permittidos.
O SR. !lI. F. CORREIA - Eu desejava ardentemente que S. Ex.

dissesse : não aeeeitamos a emenda.
Antes, porém, de entrar na parte relativa á dissolução do vin

culo matrimonial, permitta a illustre Commissão que justifique duas
das emendas que tive a honra de offerecer, referentes á questão dos
esponsaos.

A disposição proposta pela Commissão Revisora, mais ou menos
corforme á offerecida pelo illustrado autor do Projecto, é :

I, Art. 218. As promessas de casamento não produzem
obrigação legal de contrahir matrimonio , Si, porém, a parte
promíttente se arrepender, sem culpa da outra, será obri
gada a restituir as prendas recebidas e indemnízal-a do que
tiver despendido na previsão do casamento. "

O abalizado Sr. relator descarregou metralhadora sobre esta dis
posição.

Eis como se enuncia:
. Em vez do autor do Projecto banir do corpo do direito patrío o

instituto obsoleto dos esponsaes, arrancou-o do olvido em que o soter
rára o desuso, galvanisou-o, deu-lhe vida, embora artificial e mes
quinha. .. Nesta parte o Codigo é um retrocesso.v
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. "0 tambem da disposição do art , 218; mas, por outros
DIVlr]

motivos 'os illustres senhores, que ~e teem .ouvido podem julgar ~o
Já o de pensar acerca da umão conjugal : quero-a for~e, ':'1

me:, mo dma fortaleza. e .nã? posso concordar em que est~ primeiro
gOlosa, u seja assim, nao direi, como o nobre relator, mesquinho e ar
.a t;arte s certamente menos conforme ao fim a que viso.

tiflcíal, n:a 218 procura de preferencia, se posso assim dizer, attender

I
OI ar t~rcantil da questão, e ouso enunciar esta proposição porque,

ao ac o n: 6 12 se lê :
no art. 22 ,n. ,

« Não póde contrahir casamento o viuvo ou viuva que
tiver filho do conjuge fallecido, emquanto não fizer inventario
dos bens do casal. »

E
'pl·eocupação. que não sei si qualifico bem de mercantil, , .'sta .

S COELIÍORODRlGUES - Em vez de dizer « mercantil" devia
O u·

dizer « tutelar", _ . ,
O Su. PUESIDENTE - Os apartes não sao permittidos.

O
S M. F. COR1\EIA - Outras disposições, não a de condemnar o

n. e mais effícazes podem ser tomadas, para que o viuvo que
casamen~~:ahir segundas nupcias faça o inventario e dê aos filhos do prí
quer con triroonio o que lhes pertence.
melro roa ,.

O S1\. ANIZIO DE ABREU - E uma garantia para a prole.

M. F. COlmEIA - Não estou combatendo as medidas que ten
O S~~ firo' estou apontando preferencias, Disse em principio que,

dem a es das l~is, não esqueço os interesses economicos.
no exaroe

O S1\ P1\ESIDENTE - Peço a V, Ex. que reduza as suas observa-
_ q'ue J'á está com tres quartos de hora.

çoes, por
O SR. Nr. F. COR1\EIA - Então prefiro não fallar. Truncar o meu

to não posso.
pensamen

S PRESIDENTE - Perdão; o que desejo é que V. Ex. não
, 0d 1\'s apartes, porque eHes, pelo Regimeuto, não são permittidos.

atten a ao
SR M, F. COltREIA - Então peço ao~ Srs. M~mbros da Commis-

_ O ão tOll1em por falta de deferencia o deixar os apartes sem
sao que n
resposta. . t' I' . imeiro h IC o dizia desejo que o con racto esponsa IClO, pnmeiro : a uarte. °it üção da família, seja forte; e com pezar li que o nobre re
de cons I ~dera esta ídéa como fructo de rudeza e barbaria.
Iator ~O~Slo illustre relator vê rudeza e barbaria, vejo eu respeito ao

. . nc cda dignidade e da honra da familia. Ou não cogite a lei de
prmclplO OU dê-lhes a gravidade que devem ter.
esponsaes,



A lei de 6 de outubro de 178t, citada no parecer do nobre re
lator e inspirada nas doutrinas do Concilio Tridentino , merece elo
gios no que determina quanto aos esponsaes.
. Com o correr dos tempos, observou o illustre relator, na propria

AIIemanha, onde a instituição dos esponsaes tinha mais firmeza, foi ella
decahindo, e hoje apenas figura no seu codigo como cousa de pouca
monta. Si de mim dependesse, o acto dos esponsaes teria na lei a gra
vidade que meu espirito lhe assignala, Não me contento com as no
ticias de pedido de casamento que as folhas costumam dar: « O Sr. A.
tratou casamento com a senhorita F .»

O facto, senhores, é que o pedido de casamento, uma vez feito,
estabelece taes relações de intimidade que os que prezam a honra da
família não pódem encaral-o levianamente. Nesta parte não tenho
senão que louvar o parecer do iIlustre relator que escreveu palavras
dignas de ficarem gravadas na memória dos Srs, Membros da Com
missão•

. Diz elle :

« Sias promessas de casamento, quer com a sua primi
tiva rudeza, como uma convenção especial, como um verda
deiro contracto ou como um antigo uso que tinha por fim
facilitar e regularizar esta situação delicada que precede,
naturalmente, os casamentos, estas entrevistas, estas relações
de intimidade, pelas quaes os futuros conjuges procuravam
se conhecer, se apreciar e ver si lhes convinha a união defi
nitiva, especie de tirocinio legal, destinado a prevenir os pe
rigos e males de casamentos levianos e precipitados, mas, em
todo caso, previstas e reguladas por lei, juridicamente ga
rantidas, capazes de produzir effeitosvalidos, por si, directa
mente, não existem mais - é innegavel que, hoje como hon
tem, ha pedidos de casamento, entrevistas, intimidades,
promessas, consentimentos dados de uma e outra parte antes
da união solemne e.decisiva que só faz o casamento. "

Folgo vendo a minha opinião assim amparada por um [uríscon
sulto da elevação do nobre Deputado pelo Piauhy.

Escreveu ainda S. Ex., que o regimen do silencio vale mais do quo
a disposição do Codigo. Concordo, o é por isto mesmo que, começando
a analyzar O artigo sobre esponsaes, disse que tambem deIle divergia.

EIl1 minha opinião, a q;uestão dos esponsaes deve ser collocada na
altura que lhe conferiu a lei de 6 de outubro de i 784.

A emenda que apresentei tem por fim dar ao pedido formal de ca
samento, que traz as consequencias com tanta delicadeza expostas pelo
honrado relator, as garantias necessarías para resalva e resguardo da
dignidade das famílias, de modo que, si vier o rompimento, si vier o que
chamarei divorcio preliminar, essa dignidade,não soITra.. ,

c. c. -< Vo1. ITr 3ó
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N'iO é possível, senhores, prescrever que estes contractos especia
lissimos tragam como forçada consequencia O casamento.

A emenda que offereci diz também que a promessa de casamento
não produz a ourigaç,'io legal de contrahir o matrimonío . Nem outra
cousa a razão indica. Quem não se lembrará de um facto que contristou
toda esta população e que ia enchendo de profundissimo desgosto uma
respeitável familia? ,

Um polaco, chefe de quadrilha, vivendo na abastança que o roubo
lhe proporcionava, moço de boas maneiras e de distincção physica,
estava para casal' com uma gentil patricia nossa quando se descobriu
a verdade, graças a um habil delegado de policia, infelizmente já fal
lecido. Poderia acaso seguir-se o ajustado casamento?

O Prejecto adm.tre o rompimento do casamento mesmo no acto de
ser celebrado; e com todo fundamento.

Admitte ainda a retratação, o que não pôde ser condemnado, Si,
pois, no momento de celebrar-se definitivamente o casamento é e deve
ser pr-rmittido o arrependimento de qualquer dos contrahentes, corno
não incluir a mesma idéa eu, relação aos esponsaes ?

No que divirjo é quanto ás penas estabelecidas para o promettente
que se arrepende sem culpa do outro.

Não me contento com a indemnização da despesa que a parte não
culpada houver feito.

Este é um ponto minimo para mim.
Para tomar-se effectiva essa indemnização quando se julgar dever

roclamal-a, bastam os principios geraes do direito.
Pretendo que na esc!',ptura de esponsaes se consignem penas de

outro alcance que garantam li seriedade do ajuste do casamento.
São ricos os promittentes ? Estipulem-se multas valiosas para o

que romper sem culpa da outra parte; appl.cando-se a ímportancia a
estabelecimento de caridade,

São estes os proposltos determinantes da minha emenda.
Si não prevalecerem, si taes princípios forem, nos termos do pa

recer, reputados obsoletos; si cu for collocado entre os atrasados leu
vadores do tempo passado, então declarem-se abolidas na lei as pro
messas de casamento, corno para tal caso proponho na segunda emenda.
Sejam ellas factos privados que, como diz o Codigo do Chile, as leis
submeuem inteiramente á honra e á consciencia dos individues .

. Em apoio da ap nlão que adepta, o nobre relator transcreve a
opinião do jurisconsulto, aliás distincto, Laurent, que chega a ver causa
illicitana promessa de casamento.

Di" clie :

« Si a promessa de casamento é nulla, 'a mesma couss
se da com a clausula que é estipulada para assegurar-lhe a
execução. A promessa de casamento não é sómente nulla, é
inexiateate po!' ter iuna causa íllicita. »
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E' ir muito longe. Até onde a prevenção pódearrastar um espi
rito Iucido !

NãO concordo com o íllustre relator quando observa que as pro
messas de casamento estão expressamente revogadas porque a lei do
casamento civil nellas não falla, .

Si não me engano, vós mesmos, Srs, Membros da Commissão, já
votastes que a lei geral não traz como consequencia a revogação da lei
especial.

Apresento emenda suppressíva, porque o silencio não basta. Ma
lei vigente regulando especialmente as promessas de casamento.

a Codigo cala-se ; a ella não faz referencia. Não se póde consi
deral-a revogada.

E' chegado o momento de tratar da questão do divorcio, tão eser
gicamentequalificada pelo nobre Sr. Clovis Bevilaqua, de tormentosa.

O Sr. Presidente - Para simplificar este assumpto estou
resolvido a propôr uma preliminar á Cornmissão, isto é, si ella acceita
ou não o divorcio, para não se perder tempo em uma discussão es
teril.

Si a Commissão em principio, adopta o divorcio, comprehende-se
que as emendas a respelto são cabíveis.

Si não adepta, nesse caso só pôde emendar aquillo que esté no
Projecto,

Não posso fazer esta consulta hoje, porque a Commíssão não está
plena; entretanto, previno a V. Ex. que na segunda-feira pretendo
fazer esta consulta á Commissão.

a SR. M. Ir, CORREIA-Si V.Ex. me permitte um juizo sobre a
resolução que acaba de tomar, direi que a acato, que achoconveniente
que a Commlssão decida logo a tormentosa questão do divorcio.

O Sr. Anizio de Abreu (pela ordem)-Sr. Presidente,
a idéa que V. Ex. acaba de aventar, de propõr á Commissão a prelimi
nar de acceitar ou não em principio o divorcio, não me parece justa,
porque da discussão é que se evidenciará a necessidade ou não de
adoptar este princil,lio.

A decisão preliminarevita a discussão da qual póde resultar a
adopção do principio do divorcio, podendo as opiniões dissentirem
quanto aos casos e á applicação pratica. Não me parece, pois, justo o
principio que V. Ex. quer estabelecer, e que, além disso, abre uma ex
cepção, quando muitos outros institutos de igual importancía e de
igual natureza estão comprehendidos no Codigoe aosquaes certamente
V. Ex. não quererá applicar o mesmo criterio.

O 15'·, Presl<lente - V. Ex. poderia perfeitamente azuar
dar, para fazer estas observações, a OCC{\Sião em que eu.dirigisse aOcon
sulta á Commlssão ,
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ElI apenas preveni de que isto seria objecto preliminar, na pro
xima reunião, quando estivessem reunidos os 21 membros.

Continúa com a palavra o Sr. conselheiro Correia.

O Sr. l1>.1L F. Corre;", _ Effectivamente a questão do di
vorcio é tormentosa p'lrll a grande maioria dos brasileiros que pro
fessam uma religião que condemna a dissolubilidade do vinculo matrí
monial, e não por frageís motivos, sinão por considerações de maxima
relevancia ; é tormentosa porque as famílias não podem depositar per
feita confiança na união conjugal, é tormentosa para os que, como eu,
desejam ver esta Patria engrandecida, á sombra de instituições as mais
respeitaveis e dignas.

Eu disse que é tormentosa a questão para a maioria dosbrasileiros
que abraçam a religião catholica, e por motivos da maior monta.
. Demontra-o a magistral Encyclicade Leão XUl, o pontiflce actual,
Arcanum d~vinre sapiensue, que passo a ler, solicitando a benévola
attenção da illustrada Commissão :

« Com difâculdade se poderão enumerar todas as conse
quencias funestas do divorcio.

As allianças matrimoniaes ficam instaveis.; amortecido o
affecto mútuo, perniciosamente incitada a infidelidade, com
promettídas a protecção e educação dos filhos, elle proporciona.
óccasiões de dissolução da sociedade domestica; semeia os
germens da discorriia no seio das familias ; diminue e aviltá a
dignidade da mulher, porque ella corre o perigo de ser aban
donada depois de ter servido ás paixões do homem.

E como, para perder as famílias e esgotar a riqueza
dos Estados, nada concorre mais que a corrupção dos costu
mes, todos vêem claramente que o divorcio é, sobretudo, o
inimigo da,prosperidade das famílias e dos povos, uma vez que
brota dos depravados costumes das nações e escancara.iat
testa-o a experiencia, larga porta a uma depravação ainda
mais profunda na vida privada e publica.

Reconhece quetaes males muito se aggravam quem
considera que não haverá freio bastante forte que possa con
ter, nos limites assignados e previstos, a faculdade do divor
cio já concedida.

Grande é de certo a força do exemplo, maior .ainda a
das paixões; com estes incitamentos deve acontecer que a
serpe libidinosa do divorcio invada' maior numero de almas
de dia para dia, como.peste contagiosa, ou represa das aguas
que, rompidos os diques, tudq inundam, Tudo isto é de certo
claro por si mesmo; entretanto mais claro se torna com a
lembrança do passado. »



Com effeito, senhores, o passado mostrh que emquanto dominam
os costumesausterosnínguem se lembra do divorcio.

Durou a instituição em Roma 320.annos, sem que um só facto de
divorcio se verificasse. Tácito disse .que quando os costumes austeros
se aniquilaram os divórcios começaram a apparecer ; e S. Jeronymo
refere o facto de uma mulher delle conhecida que tinha casado vinte e
tres vezes.

Notae ainda uma vez, senhores, como marcham as idéas, como se
succedem e se differenciam ,

Renovo esta observação para lembrar como já no regimen repu
blicano se tem avançado e recuado na questão do divorcio.
. Na Camara dos Deputados não foi approvada a medida do divorcio
incluída, para casos muito especíaes, ~o projecto de codigo criminal
que, sem ella, foi enviado ao Senado.

NoSenado, em 1896, discutiu-se também um projecto que esta
belecia o divorcio, ainda restrictamente, e só ao conjuge innocente
permíttindo contrahir novas nupcias.

Agora pretende-se que se dê Um passodecisivo ... e tormentoso.
Não vou, Sr. Presidente, apresentar todas as considerações que"

matéria me suggere; poderia estender-me demasiado.
Para expol-as resumidamente, peçopermissãoele ler o que sobre

() grave assumpto expéndi em duas conferencias populares.
. Não poderiadiiel' as minhas idéas em menor numero de palavras.

Na conferencia de 2~ de abril de 1898, apreciando proposições do
sabio Lévasseur em sua obra - O ensino primaria nos paizes civili
zados, exprimia-me deste modo:

"Si não é fácil a organização da boa escola, muitos em
baraços rodeiam a da família exemplar.

A indissolubilidade é a condição mais favoravel á união,
mais refreadora das paixões, mais garantidora da prole, que,
fraca, necessite. do amparo da autoridade. Si a Indíssolubili
dade se mantem sustentada sempre pelo affecto primitivo, a
,jamilia realiza plenamente o seu destino.

Entretanto, quantas vezes falham as esperanças reci
procas? Entãoo laçotorna-seduro e chegaa ser insupportavel
Ondedevia dominar o affecto impera a indifferença, a tyrania
ou o odío, E' quando apparece a dolorosa questão de saber
de que modo convem se effectue legalmentea terminação de
uma situação torturante; Pede-se a solução pelo divorcio.
Sem desconhecer a superioridade da união lida, e a impos
sibilidade de cohibira illicita, olhando só ao que mais importa
á sociedade inteira, cheio de pezar pela sorte infeliz, sobre
tudo do conjuge isento de culpa, sou forçado a contrariar
aquellasolução. Si erro.valha-me o consolo deque nas ques-
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tões que interessam á patria, para mim insubstituivel, busco
conseguir o bom, visando ao optimo ; e, quando constran
gido a optar entre males, prefiro o menor» .

Tive de voltar ao assumpto na conferencia de 23 de outubro do
mesmo armo de 1898.

"Pela união, o homem e a mulher completam-se de
ante da natureza. Essa uniãodeveimportar ao mesmo tempo
um vinculo moral; isto colloca em plano inferior 'I união 11
licita.

Qual o maisacertado meio do realizai-a legalmente, em
presença dos supremos interesses emjogo? A monogamia,
a polygamía ou a polyandria ?

Em matéria do ordem social tomos que concordar com
.uma norma para a solução, preferir dos males o menor; em
outros termos, adoptar o alvitre melhor. Obem absoluto não
é fructo da terra; não o consente a contingencia humana.

A mulher, atirando-se lascivanos braços de muitosho
mens; ohomem embevecido em umharém,são factos que não
se podem abafar, masque fazem desbotar o suavesentimento
do amor, tão melindroso e susceptivel ; e em um e em outro
caso a prefereneía surge: procurar o equilíbrio, a igualdade
para tal affecto é correr atordoadamente sob a fascinação de
uma chlmera.

A preferencía estabelece e justifica a monogamia.
A monogamia é, com eííeito, o elemento mais seguro

para a boa organização social; e o viver em communidade
impõe-se pela lei natural da divisão do trabalho, pela neces
sidade do mutuo auxilio. Ointeresse da sociedade, a harmo
nia na multiplicidade que a constitue, entram por muito na
resolução sobre o alcance do vinculo da união.

Condemnaes a polygamía que assenta sobre a perío
dica successão de marido e mulher? Estabeleceis a índisso
lubilidade do vinculo, repellís o divorcio; e tal é, em verdade,
o que, no meu conceito, mais importaá sociedade, o que ma
les menores acarreta. E a solidez da família é índispensavel
para manter a do edifício social.

Não houvesse contrastes, e a solução seria uma só.
Imaginai uma uniãoconjugal em todos os pontos igual

e afortunada; uma família ligada por intimos affectos, paes
solícitos, filhos extremosos, a virtude pairando no lar. Gene
ralizai-a. Na collectivldade, assim formada, acaso despontaria
a suggestão do divorcio?

Por desventura, a realidade está.longe' de ser sempre
essaro contraste ahi está, e deplorável. AQ lado da família
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exemplar, outra minada pela índifferença, ou, o que peior é,
pela d scordia, si não pela tra'ção, pelo odio, O dever ahi
succumbe ante a vehemencia irreducrivel das paixões.

Como resolver a difliculdade ? Dissolver em nome da
lei. essa familia desgraçada, autorizando marido e mulher a
contrahirem novas nupcias ? Mas, e eis o ponto magno su
jeito aos legisladores, corno encarar a sorte de filhas c filhos
aíllictos? Hepartil-os? Deixal-os sob a protccção de um só
como si a morte houvesse ferido o outro? Mas a fam.l.a é um
conjuncto que, em regra, não deve ser desunido. Si ha novas
legitimas nupc as, ella passa integralmente. Sem desappare
cerem, nos casamentos dos viuvos os inconvenientes são então
menores.

Objectarão, porém: si reconheceis que cessou ou defor
mou-se o sentimento que havia determinado o matrimonio e
que a separação acautella a prole contra o escandalo corrupto
dos máos exemplos, podeis impedir uniões illicitas dos con
juges desavindos ? Infelizmente, não, Ainda os contrastes,
pois, si conjugas ha feridos pelo infortunio da separação que
sabem respeitar o proprio decoro, outros atiram-se desen
voltos ao caminho da perdição Mas aqui, ainda um" vez,
valem mais os costumes que as leis, Si a sociedade não se in
clinar compadecida para O~ prime.ros e nãotiver reprovação
severa para os outros, caber-lhé-ha a responsabilidade pela
immoralidade triurnphante que, afrouxando as másculas
energias dos povos, entrega-os pr.meiro á oppressão, depois
á conquista. A história suffraga esia observação.

A união do homem e da mulher para a formação da
famla não é contracto que só interesse aos que o celebram;
é acto de tanta ímponencia que a religião, com annuencia
e applauscs dos crentes, nelle intervem.

Em summa, acceita a monogama como a união legal,
cumpre não tergiversar deante de suas logcas consequencías;
si a discórdia alça, indomável, o collo e o deturpa e perverte,
.dê-se simplesmente a separação, e como doloroso remedio :
dos males o menor". .

O que de preferenc.a eu deveria lêr, Sr. Presidente. seriam as
palavras que o illustre Sr. Dr. Clovis escreveu no seu bello trabalho
de introducção, Não o faço porque a Cornmissão conhece essas paginas
preciosas e vigorosos que o talento do autor tanto realçou.

Terminei a primeira daquellas conferenc as dizendo : cSi estou
em erro valha o amor da patria que me inspira », S rva-me lambem
o amor filial pela patria de broquei perante a Commissão .

Passo a justificar a minha "monda add.tiva, para a qual ouso so-
licitara benevolencia da Commíssão, .



Os nossos maiores, profundamente adhesos á religião que profes
savam, reservavam o dia mais sagrado para a concessão de indultos e
perdões, .

Nesse dia usava amplamente o Imperador da piedosa faculdade
que a Constituição de 1824, lhe conferia, como hoje a Constituição
Republicana confere ao Presidente que della tem usado nos dias fes
tivos da Republica, e tambem para indultar o crime de deserção.

São actos que a opinião reverente acata, como applaudiu o de
amnístia que o Congresso votou.

Ora, si se trata não de um crime, mas de falta explicavel pela
ígnorancía, teimosia ou espirito sectario dos paes que teem recusado
acceitar o casamento civil imposto pela Constituição, julgando tudo
feito com o casamento religioso; si este facto não póde ser classificado
delicto, embora fira com a quebra de bastardia a prole innocente ; si
esta é merecedora da protecção da autoridade; si assupplicas dos in
nocentes são bem acolhidas no.céo, e não podem deixar do sei-o em
uma assembléa de legisladores, reserve-se a memoravel data da pro
mulgação do codigo civil para assignalar-se mais, e de modo que ca
ptive os corações bem formados, indultando os filhos provindos desses
casamentos religiosamente celebrados, victimas, não culpados, sobre
os quaes é justo se estender misericordiosamente o manto da legiti
midade.

E' o que em emenda proponho. .
Não se toca no casamentocivil, que continúa como lei da Repu

blica, não se infringe a Constituição; dá-se-lhe a execução que resulta
do conjuncto de seus artigos. E nãoha amnístia que valha a que
abrange victimas de culpas que não são suas.

Nem é incondicional a emenda. Para que os casamentos religio
samente celebradosaté o dia da publicação do codigoproduzam effeítos
civis, é mister que os levem no registro no prazo de seis mezes.

Approvando a emenda additiva que o interesse nacional inspi
rou-me, as bençãos do céo, e as de nossos concidadãos cahirão sobre
vós. (Muito bem, muito bem).

o Sr. Alenea1' Araripe - Sr. Presidente, não vou
discutir as materiascontidas nos diversos artigos do parecer; vou
enunciar uma opinião e pedir a V. Ex. que, sendo possível.Taça con
signai-a na acta.

Sou inteiramente adverso ao divorcio com a dissolução do vinculo
matrimonial.

.Vejo que o parecer accoita emenda admittindo o divorcio com a
dissolução do casamento, o qual considero perpetuo, qualquer que seja
a formula por que se o contraia, sendo, aliás, certo que entre nós o
casamento sempre foi acto civil, embora antes da nova legislação do
nosso regimen democratíco fosse semelhante acto realizado perante o
sacerdote catholico, porquanto da lei civil tirava O casamento a sua



força e suas consequenciasie é contra essa emenda que venho pro
nunciar-me, porque a considero. inconveniente aos interesses da socie
dade em geral, como um grande mal para a moral publica e tranquil-
lidade e socego das famílias. .

Si fôr possivel consignar na acta esse meu modo de pensar, cu
agradecerei a V. Ex. esta complacencía para commigo.

O SR. PRESIDENTE - Constará da acta,
O SR. ALENCAR ARARIPE - Si os convidados tivessem direito de

voto, aguardaria a ocoasíão da votação para manifestar a minha
opinião na questão do divorcio, mas como assim não acontece, apro
veito esta opportunidade para fazer a presente declaração.

O SR. PRESIDENTE - A Commissão tem muito em conta a opinião
abalizada de V. Ex. e agradece o ter comparecido. .

O SlI. ALENCAlI AlIARIPE _ Todos nós já temos opinião firmada
sobre um assumpto de vital interesse para a sociedade, e a Com
missão acaba do ouvir o bellissimo discurso que proflcientemente pro
feriu o nosso amigo conselheiro Correia. Mais considerações que eu
agora fizesse seriam em pura perda de tempo c, portanto, limito-me ao
pedido que ílz. .

o Sr. Presidente - A declaração do SI'. conselheiro
Araripe será consignada na acta, Si ninguém mais quer usar da pa
lavra, darei a palavra ao relator. (Pausa.)

Tem a palavra o Sr. relator.

o Sr. Anizio de Abreu_ Sr. Presidente;' terei de res
ponder ás considerações apresentadas pelo SI'. conselheiro Correia e
homologadas pelo Sr. conselheiro Araripe, quanto á idéa do divorcio.
Sei, porém, que muitos outros oradores terão de combater essa
mesma idéa.

Ora, responder hoje a uns para deixar- sem resposta outros, não
vale a pena. Esgotemos o assumpto, appareçam todas as opiniões e
todos os argumentos e então responderei a todos ao mesmo tempo;
mesmo porque no parecer ha outras questões importantes e complexas,
que naturalmente serão discutidas.

Este precedente, que tem sido até hoje seguido, acho que deve
continuar, si não quizermos eternizar a discussão.

.Em todo o caso, si ninguém mais quizer apresentar idéas ou
emendas ao Projecto, eu responderei desde já ás considerações do
Sr. conselheiro Correia, quer quanto a promessas de casamento, quer
quanto ao divorcio.

O ;Sr. Andrade Figueira - (') leu com profundo pezar
todo-o titulo em discussão que trata de direitos de familía,

(') Este discurso não foi r~visto pelo orador.



· Pretendia discutir segundo o methodo que se tem imposto, fa
zendo considerações geraessobre o titulo e guardando as observações
especiaes mais detalhadas para as discussões posteriores, mas é obri
gado a modificar este plano, em vista da preliminar que acaba de ser
annunciada, I':, como isso terá lugar na proxima sessão, não quer
perder a occasião de adduzir considerações no sentido, não de escla
recer a Commissão, mas de resalvar a responsabilidade de sua opinião.

Sempre que empregai' esta expressão «o divorcio» entenda-se
«em:' dissolução do »inculo » porque, quando tratar do simples di
vorcio corno separação de thorum, empregará a palavra" separação»
OU" desquite» ou outra equivalente.

Mas a questão do divorcio é uma consequencía fatal do casa
mento civil.

Com effcito, ella não tem apparccido sinão nos paizes que pro
screveram a solemuidade religiosa e estabeleceram o casamento civil
obrigatorio.

Assim foi em França, onde o Codigo Civil estabeleceu o casamento
civil obrigatorio em 1804, o que só foi abolido em 1819; e, apezar de
reiteradas tentativas para restabelecer o divorcio, o bom senso publico
e os sentimentos profundamente conservadores da sociedade franceza
repelliram essas tentativas, até que em 1878, por proposta de um tenaz
judeu, conseguiu triumphar por uma lei que tema!liproduzidopes
símos effeitos ti que se tem tratado de modificar sem nunca conse
guir-se um leito de repouso para os interesses da Iamilia e da socíe
dado, que deve repousar nessa união legal do casamento e da familia,

Esta questão é muito complexa e não póde discutil-a em toda a
sua amplitude.

A questão do divorcio renascerá emquanto o casamento civil fôr
obrigatorio.

A Hespanha, paiz tambem de raça latina e cuja legislação in
fluiu muito sobre a brasileira porque as primitivas collecções de leis
portuguezas foram copiadas das leis das Siete Partidas, do rei Affonso,
o Sabío, que governou mesmo em Portugal durante 80 annos e foi
sob o dominio de um dos reis desse paiz que se fez essa ultima col
lecção, que rege no Brasil, a Ilespanha - repete - em principies do
seculo XVII experimentou essa mesma tormenta que o Brasil está
experimentando.

Proclamada a Republica, em pouco tempo estabeleceu-se o casa
mento civil obrigatorío.

Planearam o divorcio c, mais do que isso, tornar sem effeito os
casamentos feitos perante a Igreja. .

Restabeleceu-se a ordem ou a desordem, como se queira, com a
restauração da monarchia, C os politicos hespanhoes julgaram dever
tomar o compromisso de legitimar os casamentos feitos illogalmente,
emquanto vigorou o casamento civil obrígatorío•.
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Esses casamentosfeitos illegalmente eram numerosos.
Alli deu-se a mesma cousa que se verificou aqui na Capital, na

catholica Minas, em S. Paulo, em toda a parte, emfim, onde nu
merosos casamentos foram celebrados perante a Igreja, abando
nando-se o civil,

Mas O legislador hespanhol foi além: estabeleceu que, da data da
nova lei em deante, o casamento seria celebrado por duas formas, so
gundo a vontade dos conjuges : ou perante a Igreja, segundo as dis
posições desta, que tinham sido adoptadas por lei e vigoravam como
legislação dopaíz, ou perante o official do registro civil, o que consti
tuia o casamento, impropriamente chamado civil; e esta legislação, com
modificações apropriadas, passou para o Codigo Hespanhol, o qual hoje
admitte as duas fórmas de casamento.

Assim se tem conseguido impedir alli o divorcio, não que não
cppareçam tentativas; mas, como o casamento é celebrado segundo a
fôrma que os conjugesescolhem, os paes, na sua maioria, escolhem a
da Igreja, e esta não admitte o divorcio; a questão n1\O tem tido o in
teresse pratico que poderia ter em outros paizes.

Vejamos agora quanto a nós - diz o orador.
Primeiro que tudo, em boa e rigorosaanalyse, não é verdade que o

casamentocivil fosse estabelecido no Brasil por um decreto do Governo
Provisorio e adoptado pela Constituição da Hepublica, porque o casa
mento que sempre existiu aqui, segundo as prescripções da Igreja, foi
em todoo tempo regulado pela lei civil.

O orador chamacasamento civil o casamento que é regulado pelas
leis Civis e celebrado pela autoridade que o poder Civil indica.

Ora, os casamentosno Brasil sempre se acharam nesta categoria;
foram sempre celebradosem virtude das disposições do Concilio Tri
dentino, que estabeleciaregras que a constituição do arcebispado da
Bahia transcreveu e adoptou nas dlílerentes dioceses do Brasil, porque
então as poucas que existiam eram suflraganeas do arcebispado da
Bahia.

Ora, a Igreja, até a palavra do seu Divino Mestre, considerou o
casamento debaixo de um duplo ponto de vista, como sacramento da
Igreja e foi isto que deu realce a essa instituição, que tinha chegado ao
ultimo gráo de aviltamente no mundo antigo, a ponto de, como disse
Juvenal, as mulheres, em Roma, contarem os annos pelosmaridos que
tinham; e, além disso, a Igreja considerou o casamento como uma as
sociação de affeíções, de interesses,de relaçõessociaese até de relações
moraes. E' um pontode vistamuito largo, como são todasas instituições
da divina religião.

Ora, como tal, como contracto, a Igreja é a primeira que ensina e
ha poucos annos ainda o Papa: Leão XlII expedia uma encyclica ma
gnifica dizendo que, como contracto, a lei civil tem todo o imperio para
regulal-o e a Igreja não tem outro dever sinao obedecera essasprescri-
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pções, uma vez que nãoattentem contra os princípios que ella manda
respeitar, da instituição, como um dogma; .

Além disso, é sabido, pelas theorias dos jurisconsultos e até do
grande Savigny, que o casamento. tem relações tão intimamente enla
çadas com as proprias relações jurídicas que é Impossível fazer a selecção.

E', portanto, o casamento uma instituição, é um dogma, é uma
instituição [uridica, é uma instituição moral, e é, sobretudo, uma in-
stituição social. .

.Diz -- social - porque, sem o casamento, não ha família, sem fa
mília não ha população, sem população não ha soberania, não ha Estado,
não ha exercito, não ha armada.

Portanto,· é preciso recorrer ao casamento para manter a perpetui
dade de raça e esta perpetuidade, diz a physíologia moderna, que tem
apurado este capitulo, está mais garantida com a monogamia catholica
do que com a promiscuidade dos sexos, com os amores livres, com o di
vorcio, com essas poJygamias disfarçadas, que não são simultaneas, mas
são successivas.

Está provado que a mulher que só tem um marido é mais fecunda
do que aquella que tem muitos, e que o homem que tem uma só mulher
procréa e educa os filhosmelhormente do que aquelles que teern muitas.

Assim parece, porque nos. paizes onde se verifica a monogamia a
respectiva população cresce, duplica; e nos paizes que ainda admittem
a polygamia, ou simultanea ou disfarçada, a população conserva-se es
tacionaria ou decresce, comoacontecenos paizesmusulmanos,.nos paizes
do Oriente em geral.

A indissolubilidade do casamento, consagrado como sacramento,
está fóra de questão; como instituição moral, está claro que as relações
dos conjuges serão tanto mais moralizadas quanto maior ·fôr o respeito
que um possa ter para com o outro, a mutua affeição ,

Ora, esta estima e afleição, esta communhão é maior na monogamia
que na polygamia. . ....

Admittido o divorcio, ahi vem a polygamia successiva ,
Como instituição social, a physiologia demonstra que é mais util,

mas este ponto sociologiconão nos compete discutir, porque pertenceria
mais a um congresso de socíologos.

Devemos considerar a questão sob a. face jurídica, e sob este as
pecto não ha duvida que o casamento, quando as partes o contractam,
é.perpetuo.

Mesmo nos paízes que admiuem o divorcio, o casamento é contra
hído, na intenção das partes, com intuito da perpetuidade. Nesses
mesmos paízos, si vingasse a emenda do iIlustre relator, seria BUnOO
casamento que dois indivíduos de sexos differentes contrahissem por
dous ou tres annos, porque o casamento é contrahido sempre com a in
tenção de perpetuidade.

O contracto que assim fizessem seria tudo, menos casamento.



oSR. COELHO RODRIGUES - Locação de serviços.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mesmo quando ha Odivorcio, o ca

samento é celebrado na intenção da perpetuidade, e é issoo que lhe dá
algum respeito e mesmo pôde gerar alguma affeição ,

Ora, o que a lei veda aos conjuges estipular como condição de sua
união, a lei do divorcio vem conceder depois, permittindo quê elles se
declarem saciados de viver juntos, quando ha entre ellesincompatibili
dade de humores. (Riso.)

Sempre ouviu dizer que dous iguaes não fazem liga, de modo que
suppunha que quanto mais desiguaes melhorfariam. Mas os partidarios
do divorcio dizem que não. (Apartes.)

A phrase aqui é - mutuo consentimento.

O SR. ANIZIO DE ABREU - Oprojecto não admitte o mútuo consen
timento. A emenda que V. Ex. está discutindo, que foi apresentada,
não falla nelle.
. OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Discute o artigomais radical que dís-

solve o vinculo.
O SR. ANIZIO DE ABREU -' dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA -Falla desses doutores'do divorcio, ou

melhor,dessesfranco-atiradores do casamento. Emthese ha de discutir.
a Projecto e a emenda de S. Ex., porque não vem aqui para outra
cousa,

Estapassando pelospontos mais geraes.
Foi apanhadodesurpresa e oseu discursode hojeseria sobreoutra

cousa; mas, precisa discutir este ponto que se vae votar e dar-lhe
desde já os seus golpes.

Como dizia, é o mutuo consentimento. .
Ora, neste mutuo consentimento, ou haja incompatibilidade de

humores, ou dê-se o caso que se der, porque S. Ex. suppõe que as
causas que consigna não envolvem esta e o orador affirma que en
volvem, S. Ex. contempla as sevicias e injurias graves.

Si .o marido esbordoar a mulher todos os dias, virá logo o desejo
por parte della de dissolver o vinculo e. tudo se reduz a esta incompa
tibilidade de humores.

S. Ex. porém, falla em igualdade, estabelecendo o caso do aduí
terio ; mas, si abrir esta lei verá que está de accordo coma lei penal.
(Apartes. )

Que é adultério por parte do. marido? E' ter concubina teúda e
manteúda ; e o que é o adulteriopor parte da mulher? E' incorrer em
infidelidade.

Eis ahi a desigualdade (Apartes). S. Ex. deixa o marido livre aos
ventos e a pobre mulher encarcerada.

O SR. ANlZIO DE A.uREU dá um aparte,
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. O Sn, ANDRADE. FIGUEIRA - Mostra. que não póde estabelecer a
Igualdade. O divorcio começa pela separação, e nesta. o que se dá?
A mulher sáe do domicilio conjugal e é mettida em uma casa de onde
não póde sahir.

Eisa desigualdade.
S. ex. quer comparar,quer estabelecer umaigualdade impossivel,

contrariaá natureza das causas. Pcrgunta: o adulteriocommettido pelo
homem tem a gravidade do commettido pela mulher?

O SR. ANIZIO DE AREU - Esta hypothese está aventada no parecer
e discutida,

O Sn. A~DRADE FIGUEIl\A - Mas S.Ex. nãofoi ao amago daquestão
e não pódc estabelecer esta igualdade (Apartes.) S. Ex. esqueceu as
palavras com que o illustre Montesquieu, no seu Espiritos das leis, dis
cutindoo assumpto, diz que não é possível cquiparar as situações em
honra da mulher, porque a que commette este delicio pratica um acto
de impudor muitomais grave do que o commettido pelo marido adul
tero, acto de impudor que a torna imprópria para todoo sentimento
elevado.

A propria natureza fez com que esse dolicto deixasse em seu corpo
os signaesque não deixa no corpodo homem.

E, por ultimo, vao dar aomaridofilhos quo hão de ter o seu nome,
que hão de ser sustentados por elle, ao passo que o delicio do marido
não produztaes eílcitos,

Não ha contestar. Hauma separação profundaentre o delicto de um
e odelicto de outro.

. O SR. ANIZIO DE ÂUREU - Tem sidomuito contestado e varies povos
teem acceitade no pé de igualdade em que eu colloco.

O Sn. ANDUADE FIGUEIRA - Quer fazer iguaes duas classes díffo
rentes, quandoa verdadeira igualdadeconsiste em tratar desigualmente
a seres desiguaos. ..

Outro caso é o de sevicia e injuria grave. ,
Isto é delicto eminentemente masculino, mesmo porque nenhum

marido, si fosse seviciado, viria queixar-se. Sómesmo a mulher, victima
das sevicias, vae queixar-se do marido..

Outro caso é o abandono do lar domestico durante deus annos,
. Outro delicto masculino, porque, quandoa mulher abandona o ma

rido, o Codigo arma o marido do direito de ir buscal-a e fazel-a voltar
ao domínio conjugal. Sóo marido pódo abandonar a casa.

Eis a igualdade que se oííerece, (Pausa.)
O Sn. ANIZIO DE ABREU-O Projecto de Codigo Civil não dá esse

direito,
O Sn. ANDRADE'FIGUEIRA - Dá e não pódedeixar de dar.
Não se lembra agora em que artigo, mas leu isso. (Dfpois de con

sultar o Projecto.)
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'Aqui está o art. 30i :

«A obrigação de sustentar a mulher cessa para o marido
quando ella se ausenta, sem justo motivo, da habitação con
jugal e recusa voltar. Neste caso, o juiz póde, segundo as
circumstancias, ordenar, em proveito do marido e dos filhos,
o sequestro temporario dos rendimentos da mulher. »

E, ainda ha outro mais positivo. Mas essa igualdade é uma meu
tira, não ha, não pode haver. Cada sexo tem as suas virtudes, a sua
superioridade, os seus defeitos,

O nobre autor do Projecto íncommodou-se com uma palavra de
que aqui se serviu e que consignou em uma emenda- poder marital
- dizendo que isso é duro.

Acha o orador que as senhoras gostam muita da palavra; as ita
lianas até dizem - maritar-se.

O SR. SYLVlO RmlERO - E ô portuguez velho - maridar-se.
O SR. A1<DRADE FIGUEIRA - Esta igualdade não pôde-dar-se. o

quando se désse seria toda em prejuízo das mulheres, porque ellas,
que hoje se distinguem, e é essa uma das vantagens que teem sobre os
homens, pelas suas quali ladesaffectivas, se tornariam umas meçéras,
que poderiam seviciar os maridos.

Isto seria um presente de gregos: convertel-as de anjos, que são,
em demonios, para castigo da outra metade do genero humano. (Riso.)

Emprega esta linguagem, não para fazer rir; mas, porque está
convencido disso.

Profundamente catholíco como é, fórma da unidade da especie
humana o juizo que deve formar.

Não ha duvida que a mulher distingue-se do homem pela maior
sensibilidade. Essa qualidade a torna susceptivel dos sentimentos os
mais sublimes; não ha duvida de que cllas são mais capazes desses
sentimentos do que o homem; mas, no fundo, são susceptíveis dos
mesmos vicias e defeitos do homem, porque ambos são feitos do mesmo
barro, pelo mesmo divino oleiro.

E' asim quc na occasião da revolução as maiores virtudes foram
praticadas pelas mulheres, assim como os maiorescrimes,

Mme Holand teve a coragem de dizer aos seus juizes, quando le
ram a sua sentença de morte: « Tenho muita satisfacão em ser con
dcmnada, porque vou reunir-me aos meus amigos, que vós acabais de
assassinar »,

Isto dizia em relação aos girondinos e para dizer isto, em um
tribunal, ao ouvir a sua sentença de morte, é precisoser uma heroína.

Os senhores Membros da Commissão conhecem a historie de Maria
Anronietta. (Apartes). ,

Emfim, não ha duvida que é preciso tratal-as coma attcnção a quo
teem direito, mas não OS,é'reV1JI' rOll,k"lé<lll " proposíto de Codígo.
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E' preciso acabar com essa evasiva de divorcios e igualdade de
sexos; está claro que o divorcio só pôde prejudicar a parte mais fraca,
que é a mulher.

Isto é claro, não carece de demonstração.
Para toda a mulher intelligente, a instituição é detestável.

.Mas, como dizia, esta peste de divorcio, fundada ou não fundada,
justificada ou não justificada, é uma consequencía forçosa do casa
mento civil.

. Não ha duvida que os sectarios do casamento civil empregam toda
esta sorte de argumentos, de que o orador acaba de se valer e de mui
tos outros que, em uma discussão regular, podem ser allegados,

Dizem os que combatem o divorcio que elle é contrario á índole
da instituição, que desde que o divorcio vigora, bem longe de ser um
progresso, é um regresso, porque" humanidade começou pela polyga
mia simultanea, depois passou á successiva, depois á monogamia dis
solnvel e assim tem marchado até chegar a este gráo de perfeição da
monogamia calholica '-- um homem para uma mulher para toda a vida
na terra; dizem mais que a dissolução desorganiza a familia, enfra
quece o sentimento de paternidade, prejudica a educação dos filhos,'
faz mal á economia social, etc.

Mas, emflm, não quer entrar em toda esta argumentação, muito.
procedente, que se faz contra o divorcio; quer atar-se á these que
estabeleceu a principio. .

Desde que ao casamento se tira o caracter religioso, que lhe g"
rante a perpetuidade; desde que o casamento civil é reduzido a um
contracto synallagmatico, o divorcio é uma consequencía forçosa, não
ha maneira de conter os espíritos.

Assim.' como o casamento é formado pelo consentimento das
partes, é desfeito poresse mesmo consentimento e dahi vem que, em
um paiz profundamente catholico, como é o Brasil, estabelecido que
foi o casamento civil, não ha um anno no qual o Parlamento
não se tenha occupado desta renovação incessante de projectos de
divorcies,

No Senado j:1 foram rejeitados dous; na Camara foram rejeitados
dóus e acceito um, mas que não o foi pelo Senado.

Mas não é sómente debaixo desta fôrma brutal do divorcio; a
questão tem-se renovado debaixo de outra face. .

Como nem toda a população obedeceu ao casamento civil, insti
tuido pelo Governo Provisorio c adoptado pela Constituição e tem con
tinuado a casar-se perante a Igreja, abandonando o civil, apparecem
ahi todos os annos projectos querendo extinguir este resquicio de
casamento da Igreja, de casamento ecclesiastico, como chamam; e
então vem essa decantada questão que tem occupado todos os annos a
attenção da Camara e que o anno passado a occupou durante trés 01I

quatro. meses, de estabelecer a precedencia do casamento civil, o que
quer dizer ~ proscreve, o casamento religioso.
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Ora, realmente, é galante que um Estado que se proclamou leigo,
se preoccupe com um casamento perfeitamente nullo aos olhos da lei,
que particulares celebram entre si á face da Igreja!

Uma questão muito simples, deante dos principios constituclonaes,
tem sido objecto de cogitações incessantes!

Mas isto o que quer dizer? Todos esses que votam por essa me
dida, votam pelo divorcio.

Como o divorcio tem sido francamente repellido, querem chegar
ao mesmo caminho, ann ullando esta tiririca, que ficou atraz, do ca
samento religioso.

Mas, a questão é sempre a mesma, é a questão do divorcio.
Assim será emquanto o casamento civil for obrigatorio.
Dir-se-á, porém, como?
Muito simplesmente; resulta da natureza das cousas.
Não ha duvida que o contracto é feito na intenção da perpe

tuidade. Mas, primeiro que tudo, o que são contractos perpetues, per
ante o direito civil ?

Escoimado o casamento do caracter religioso, moral, sociologico,
que somente poderia sustentar a sua indissolubilidade, não ha duvida
que os contractos perpetuas, que se fazem, são resoluveis, mudadas as
círcumstancias, quando a intenção, que presidiu á sua formação, vem
a desapparacer .

Tudo é voluvel.mutavel ; dividas perpetuas se resgatam, quando
o devedor quer; tudo acompanha as círcumstancias.

Quando um contracto se faz, é perpetuo na intenção; mas, si as
circumstancias deixam de ser perpetuas, desapparece a perpetuidade.

Neste ponto, a argumentação dos franco-atiradores é perfeitamente
procedente. I

Elles, porém, vão adeante : dizem que a humanidade tende até
para os amores livres, que o casamento é uma instituição caduca, ha de
acabar!

A opinião mais moderna, que está surgindo agora, mas que ha de
fazer carreira, porqlle essas idéas falsas fazem carreira, é a de que os
amores livres são o ideal da humanidade, que o casamento é uma insti
tuição caduca.

O casamento, segundo as idéas catholicas e segundo as idéas do
direito romano, é - viri e mulieris conjunctio individuam oiue con
suetudinem continens.

Isto é realmente uma idéa antiga, o que não quer dizer que não
seja verdadeira; pelo contrario, quanto mais o mundo caminha, mais
verdadeiras as idéas se tornam, porque ellas são o segredo da prospe
ridade das nações.

Em todos os paizes, em que o casamento é instituição separada,
vê-se a prosperidade; começam os divorcios, começa a dissolução, a
desmoralização, o enfraquecimento (Apartes).

Não quer apurar estes pontos que ainda hão de vir á discussão.
c. 0.- Vai. rn 37
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Está fallando incidentemente para preparar as causas para a vo
tação preliminar.

a SR. PRESIDENTE - Si ella se der, porque a Commissão póde
recusar.

a SR. ANDRADE FIGUEII\A - Estava no ponto de vista do divorcio
e dizia que o casamento civil traz naturalmente o desapparecimento da
perpetuidade.

Esses e outros motivos sociológicos são estranhos á legislação; mas
os homens são tão imperfeitos que não é difficil achar motivo para au
torizar esses abusos.

Esta instituição, por exemplo, de bater-se em duello é profun
damente viciosa; mas tem suas vantagens, porque contém os calu
mniadoros, e o divorcio póde ter suas vantagens praticas.

Elles não deixam de allegar isto e, sobretudo, a infelicidade de um~
casal que só tem remedio na sepultura, como si todos os males desta
vida pudessem ter remédio em outro logar. Não comprehende outro.

Já no tempo da abolição, diziam na Carnara os abolicionistas:
"Pois você quer que o ultimo escravo que entre para a sepultura seja
o ulti~o captívo ? »

« Mas isto é assim - respondia - se fizerem a abolição, o ultimo
escravo morto será o ultimo captivo. »

a mesmo se dá com estes casaes infelizes. Podem ser cem, mil ou
mesmo mais; mas o que é isso para quinze milhões?

Não ha duvida que ha estes casos infelizes, sobretudo em relação
ás mulheres, de quem tem mais compaixão, porque, em regra, os ho
mens são os culpados; mas, ha a obrigação moral e jurídica de suppor
tar estes inconvenientes, porque isto é um tributo que se paga á so
ciedade que dá tantas vantagens aos que a compõem, e não é muito
que um ou outro casal s~fra.. _. ._

Estes males de ordinário sao passageiros e com a resignaçao se
corrigem, ou, ao menos, se attenuam .

Emfim, a todas ás razões que o orador adduz, os sectarios do casa
mento civil obrigatório, 08 divorcistas, podem oppór as suas razões; mas
ha uma que não poderão nunca oppõr, é que, dada ao casamento civil
a feição que deve ter, porque é um facto social jurídico, religioso e mo
ral, dada a consagração religiosa, nem mais se discute o divorcio, col
loca-se o legislador em um ponto irreductivel.

Agora a questão pratica.
Como chegar a estabelecer o casamento civil e consagrar o reli

gioso ?
Perfeitamente, o facto está consagrado na Hespanha .
Estabeleça-se o casamento civil escoimado de defeitos para se

approxima~ o mais J?~ssi~~l do~ costumes e.tradições do povo, porgue
naquella lei do Conc~11O Tridentino era considerado o casamento civil
lei vigente no Imperío,
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Ha ainda a resolução de 3 de novembro de 1827, mandando que
as dispesições do Concilio Tridentino e outras fossem observadas como
leis do Império, de. modo que o casamento celebrado no Brasil, pela
Igreja, era regulado pela lei civil.

Era celebrado pelosecclesiasticos, porque a população era catholica
c, em vez do Estado mandar fazer isto por outras autoridades que não
davam as mesmas garantias, entregou ao clero e deu-lhe autoridade de
cele'l\rar casamento sem a licença dos bispos, o que quebrou a doutrina
ecclesiastica.

Pensa que se procedeu muito sensatamente, porque o paiz não
tinha, como não tem hoje, pessoas no interior mais habilitadas do que
o clero para receber a declaração dos conjuges.

Vê ahi officiaes do registro, a quem se dá poderes para fazer ca
samentos.

Sãojuizes casamenteiros contra os quaes a unica pena que se im
põe é a de 20$ a 200$ de multa, como si não fosse facil a qualquer
nubente pagar esta multa e escapar pelas malhas da lei.

Mas o legislador fez bem, o que não quer dizer que lhe fosse in
diffcrente o casamento pelo clero.

O legislador de 1827, corno os outros, nunca abandonou a idéa de
dar ao casamento á consagração religiosa e foi assim que, por uma ou
tra lei, pela de 1827, que mandou observar o Concilio Tridentino, corno
lei do Imperio, estabeleceram-se regras semelhantes e ordenou-se que
o casamento dos acatholicos fosse reconhecido e consagrado por urna
autoridade ecclesiastica da sua seita.

Nunca tirou o caracter religioso ao casamento.
Em todas as religiões e em todos os povos tem se procurado col

locar esse contracto, base da sociedade, debaixo da proteção da reli
gião.

Os povos teem comprehendido instinctivamente que, sem essa con
sagração, a idéa de perpetuidade seria um joguete nas mãos das pai
xões dos homens. Só conservado ao casamento esse caracter religioso
é que se resguarda a creação do homem, seu destino e o das gera
ções, conservando essa perpetuidade que as leis civis não podem dar.

Deslocado dessa base, o casamento civil será sempre um joguete
nas mãos das paixões dos homens.

Convirá então proscrever o casamento civil?
De fórma alguma. Não se estabeleceria, diz o orador, por seu

voto; mas, enfim, está regulado, já vem desde Felippe III, do legisla
dor de 1827, foi consagrado com forma exclusiva por um decreto do
Governo Provisório, depois sanccionadopela Constituição da Republica;
que continue o casamento civil. Não vê, porém, que a Constituição ou
qualquer outra lei obrigue o legislador, no Codigo Civil, onde o as
sumpto deve ficar definitivameute regulado, a ser exclusivista e não
permuta o casamento civil para os que não teem religião, para os que
querem o divorcio, para os que querem hostilizar a Igreja e qualquer
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culto, Pfll'D, os livres pensadores, para os sectários das doutrinas mate
rialistas, egoístas na moral e sectarios do despotismo em politica .

Para esses seja essa a fórma ; mas, ao lado desses, seja o legislador
condescendeu te, reconhecendo o casamento religioso, isto é, adopte ,
como fórma de casamento, não Só Ocivil, mas lambem o religioso,
feito, não já exclusivamente perante o clero catholico, mas perante o
sacerdote de qualquer seita christã, embora seguindo as prescripçocs
da lei civil, como aconteceu sempre,

Apenas se modifica a fórma do contracto, Em vez de ser feito por
uma fórma exclusiva, como é a do casamento civil, póde ter outra
fórma, ser feito perante a Igreja Catholica ou perante qualquer mi
nistro das seitas dissidentes.

Estes, como officiaes do registro, serão obrigados a abrir assen
tamentos e communicar ao registro geral os assentos que fizerem de
casamentos, como de baptisados e outros actos que praticarem.

Assim se concilia e isto é o antimural do divorcio.
Isto que propõe é o que ha de mais liberal e de mais consentaneo

com o regimen, é deixar ás partes a liberdade de escolherem de entre
as duas fórmas a que mais lhes agradar.

A lei civil predominará, porclue o sacerdote fará o casamento
regulado pela lei civil.

Já Leão XIll o disse claramente nessa oncyclica memol'avel, a
que ha pouco se referiu:

c A Igreja não pócle abandonar o casamento, porque é um sacra
mento; ella póde, porém, e está prompta a receber os regulamentos
que a lei civil quizcr impor ao contracto. Sómente como ao dogma
repugna a solubilidade, as leis civis se hão de conformar nessa parte .»

Tanto isto está nas intenções da Igreja, que vae apontar um facto
singular na historia .

Vós sabeis que a Séde Apostolica tem sido intratavel nesta ma
teria de casamento e com razão.

E' assim que cortou relações com a França, por causa da lei do
casamento civil, e é assim que cortou relações com a Austria, quando
allí se estabeleceu a lei do casamento civil.

O SR. VERGNE DE ABREU - Mas não com a Beigíca.

OSR. ANDRADE FIGUlmlA - O caso da Bélgica é differonte,

O SR. VEl\GNE DE Amam - Nem com o Brasil; houve accom
modação.

O SR, ANDRADE FIGUEIRA - Quem cortou foi o Brasil, separando a
Igreja do Estado e depois mandando um ministro que o orador não sabe
o que vae fazer perante um Papa com quem o Brasil cortara relações.

Quem fezmau papel?
Deixa a resposta aos que o escutam neste momento.
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Desde que a lei prohibíu - diz o orador - que tivessemos al-
liança, não tinha o Brdsil que mandar ministro. .

Si perguntardes aos diversos ministros que lá teem ido, o que é
que eUes teem feito, eUes não poderão dizer, porque não teem feito
nada. .

Um deUes andou espalhando papagaios. (Riso.)
Na Europa os papagaios são aves raras e, quando apanham

algum, ficam encantados.
Um desses ministros levou um papagaio, que foi muito admirado,

e então mandou buscar uma carregação, fazendo .a distribuição a
granél. Isto é historico.

Quanto á Bélgica, é verdade que o Papa não cortou; mas porque?
Porque o Papa governa mais a Bélgica do que o proprio rei da

Bélgica.
V. Ex. sabe que ha alli um partido catholico, que tem governado

a Bélgica quasi que constantemente, com poucas interrupções, desde
1830. Esse partido é poderosissimo.

O SR. VERGNE DE ABREU - O clero já governa; não quer go-
vernar pelo casamento. ..

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Qual o paíz do mundo onde o Papa
tem mais influencia do que na Belgica ?

O clero todo é nomeado pelo Papa, os rescriptos do Papa teem
execução sem o beneplacito regia; o clero da Belgica gosa do singular
privilegio de não pagar imposto ao Estado, é um Estado no Estado .

Já vê que o Papa não póde fazer questão de casamento, porque
sabe que o casamento, entregue, como está, ao clero catholico, está

. em bóas mãos,
O SR. VERGNE DE ABREU dá um aparte.
O SR. ANDRADE F,GUEIRA - Perdoe-me V. Ex.; mas, na Belgica,

ha o casamento perante a Igreja e desde que o clero.. pela sua orga
nização, gosa de prestigio extraordinario no animo da população, o
Papa não tinha motivos para fazer questão.

UMA voz - Então, o povo brasileiro não tem esse mesmo senti
mento religioso?

O SR. ANDRADE F,GUEIRA - Tem.
O povo do interior do paiz não sabe si isto é Hepublica, não sabe

quem é Presidente da Republica; mas sabe quemé a Virgem Maria,
Jesus Christo, conhece todos os Santos da Igreja, pois foi educado na
religião catholica.

O povo brasileiro é tão catholico como o belga; mas, lá ha ver
dadeira consciencia, dada a educação quo receberam do catholícismo
hespanhol.

Na Belgica, até o sentimento catholico é sentimento político, por
que a grande parte da população segue o estandarte catholico quo ...
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o SR. COELHO RODRIGUES - E está quasi sempre com o governo.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' gente que tem juizo. (Riso.)
Bem; mas, já não é sem tempo; vae fechar o parenthesis a que

o obrigou o illustre preopinante.
Como dizia, a Santa Sé tem sido intratavel nesta questão; abriu

apenas uma excepçao em relação á Hespanha ,
E' o caso da peccadora do Evangelho; a Hespanha amou muito a

Santa Sé.. _
A Hespanha fez ver ao Papa que a sua tradição catholica, nunca

desmentida, tinha sido interrompida por aquelle furacão da Repuhlica
que, felizmente para elles, durou pouco; mas, emfim, deixou vestígios
e entre estes a lei do casamento civil; porém, que ella tinha conci
liado as cousas, admittindo as duas formas do casamento com os
mesmos elfeitos, regidos pela mesma lei civil e o Papa, em vista destas
razões, não interrompeu relações.

O que o orador quer para o Brasil, onde o povo é, na sua grande
maioria, catholico, é esta liberdade de casamento perante a Igreja, de
accordo com as prescripções da lei civil, com a obrigação de se lançar
no registro civil o acto do casamento.

Yae mais longe o honrado preopinante que fallou em primeiro
logar; lembrou-se de uma medida referente á concurrencia de sa
cerdotes de religiões dissidentes no Brasil.

Não aeha inconveniencia nesta concurrencia, sobretudo, si elles
não vierem sós, si puderem lambem se casar.

Elles também podem ter igual faculdade, os seus casamentos re
gulados pela lei civil, com a obrigação de fazerem as declarações com
petentes para o registro.

IstO"'é que é liberdade; isto é que é democracia. Fóra daqui, só a
intolerancia ou só o divorcio como consequencia de tudo.

Aqui já havia o registro civil, no tempo da monarchia.
Os padres eram obrigados a remetter e remettiam com pontua

lidade os assentos de casamento, que celebravam, para O registro.
E si o registro então funccionou melhor do que hoje, é porque os

padres se encarregavam desta missão.

O SR. YERGNE DE ABREU - E tinham nisto interesse.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E que tivessem? Isto era licito e

permittido pela lei da Igreja.
Oxalá que houvesse um pessoal habilitado em todo o paiz para a

pratica destes actos.
O SR. YERGNE DE ABREU dá outro aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA VY. EEx. não organizaram cousa
alguma; YY. EEx. desorganizaram tudo. (Riso.)

O orador diz que conhece o interior do paiz, onde não ha pessoas
hahilitadas para estas cousas, senão o vigario ,
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Quando viajou no interior (ainda hoje é assim), havia o vigario,
depois o sachristão, que ajudava a missa, tocava sino (riso), era
mestre-escola, agente do correio, lia as gazetas que chegavam, em
reunião, á porta de uma pharmacia ou loja.

Mas, si os senhores nomearem o sachristão para o cargo de oflicial
de registro, não tiram a cousa da Igreja; e assim a mesma intolerancia,
que os leva a separar o padre destas cousas, os levará a separar o 80
christão e lá se vae mais um homem habilitado para offícial do registro.

Os mais são matutos, tabaréos, ou que melhor nome tenham.

O SR. JULIO SANTOS dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Está enganado; chegam apenas os

especuladores (riso), chegam apenas esses francos atiradores de casa
mentos. (Hilaridade).

O SR. VERGNE DE ABREU dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Estou convencido de que todos

aquelles que pregam o divorcio no Brasil são especuladores, (Riso.)
O SR. VERGNE DE ABREU -- Protesto.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não precisa fazer protesto; vae

explicar-se.
V. Ex. não é um especulador vulgar (riso); V. Ex. é um espe-

culador scientifíco das theorias do progresso. (Hilaridade.) .
V. Ex. é divorcista por amor da especulação philosophica, como

outros são divorcistas por especulação pecuniária.
Eis ahi .
Acredita que o nobre preopinante está satisfeito. (Biso.)
O SR. VERGNI!: DE ABREU - Continúo a protestar.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Emfim, é difflcil manter o sério,
quando se trata de casamento civil. (Riso.)

O casamento, como Christo instituiu, é que é uma cousa séria,
elevada.

Jesus Christo ensinou que o casamento deve ser indissoluvel e
que, não sendo isto, não vale nada.

Mas, dizia, quando foi interrompido, que o que se pretende actual
mente é ridiculo.

O Projecto mesmo não occulta, como que quer fazer sobresahir o
ridículo, e veja-se a forma com que quiz imitar a religião catholíca.

Começa-se por declarar qual o fim do casamento - é um con
tracto sinalagmatico, estabelecendo certa commnnhão de interesses;
emfim, essas filigranas, que ha de discutir por miudo.

Mas, vae passar ao acto.
O nubente diz: « Eu 11. recebo a vós por minha legitima mulher,

emg','anto viyermos ». E esta diz: « Eu 11.... recebo a vós por meu
legitimo marido, emquanto vivermos."
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Repetida a formula pelo segundo contrahente, o presidente res
ponderá de pé (parece que até este momento devia estar sentado),
como num trio bufo (riso): «E eu F.... como juiz, vos reconheço e
declaro legitimamente casados, desde este momento." (Apartes).

Ha de discutir este ponto; mas, quer mostrar o ridículo.
O Juiz diz: «..... desde este momento" não diz « . •. por

toda a vida."
Entretanto, os contrahentes disseram: "..... emquanto vi

vermos." (Apartes.)
ElIe diz: "Veremos, o mais ficará para depois." (Riso)
Já vêem que não se podia traduzir a face comica da cousa de ma

neira mais expressiva.
Ahi ficou o divorcio - si é pm'a toda a vida, veremos.
Si se queria dar alguma seriedade, fallasse em nome da lei. Desde

que ba sentimento da perpetuidade, ha a seriedade.
O SR. COELHO RODRIGUES - Estava implícito - omquanto fossem

vivos.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - lilas o juiz não queria compro

metter-se ,
OSR. COELHO RODHlGUES - Tarnbem Opadre não se compro

mette.
O SR, ANDRADE FlGUEIl\A - Mas o padre não precisa accres

contar nada, porque a Igreja representa na terra a perpetuidade.
O nobre preopínante com o seu aparte recorda uma outra phrase

que vê no Projecto ; recorda este exame na capacidade do marido, si
tem molestia incutavel, naturalmente a impotencia, que é a molestia
mais incuravel, e o exame para saber se a bacia da mulher tem capa
cidade para os fins do matrimonio,

Isto ahi vem. Sãocousas que ficam subentendidas e não precisam
ser postas na lei, porque s6 trazem o ridículo.

Está claro que ninguem vae casal' sua filha sem proceder a essa
investigação.

O SR. COELHO RODRIGUES - A Igreja póz na lei della,
OSR. ANDRADE FIGUEIRA - A Igreja põe em outros termos, não

falla em molestia incurável. E si falia em incapacidade physica, não diz
que, antes do casamento, se ha de mandar examinar a bacia e passar
attestado de medico, etc.

O SR. COELHO RODIUGUES _ Isto não está lá.

OSIL ANDRADE FIGUEIRA - Está « lesão que determine perigo de
vida.» A incapacidade da mulher é essa,

S6 faltava dizer corno se havia de fazer o exame.
Ocaracter materialista da lei se revela a cada virgula. O interesse

material é evidente, basta dizer que se prohibe a um homem casal', só
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porque não fez inventario do seu casal, e converte-se isto em impe
dimento do casamento, podendo este ser annullado. E, si não fôr an
nullado, perde duas terças partes dos bens, só ficando com a terça e
perde mais, ipso jure, o usofructo de todos os bens dos filhos, sem
dependencia de sentença, só pelo simples facto de ter violado essa lei.

Uma outra mais original:
Temos uma Ordenação que prohibe a viu va quinquagenaria, a

mulher que não pôde mais ter filhos, communicar com o marido, em
segundas nupcias, duas terças partes dos seus bens.

E' uma lei anomala, que o orador acceitará porque já esta estabe
lecida, mas que é contraria aos princípios geraes, á liberdade civil.

Até certo ponto se justifica, como correctivo contra as es
peculações daquelles que, não podendo formar família, vão atraz dos
bens das viuvas quinquagenarias.

Mas, o Projecto põe a barra adeantc ; não só a viuva quin
quagenaria não poderá casar, como no caso já apontado, mas, tambem,
no caso de ter um pae, um irmão, qualquer herdeiro.

A Ordenação dizia «descendentes" e o Projecto estendeu e diz
« herdeiros" . .

Não é só a viuva quínquagenaria ; é também o viuvo sexagenário
c O orador, como sexagenario, protesta. (Biso.)

Em relação ao homem, não h'a limite de idade; a sciencia me
dica demonstra que ó prolífico até 70 annos; portanto, cessa a razão da
lei. Em segundo logar, é um mal, porque prohibe a esse pobre homem,
que ainda podia casar-se com uma rapariga de 15 annos, beno
ficial-a.

Inhibe-se que estes pobres não tenham a liberdade de dispor do
C?Ue é seu, para beneficiar herdeiros a quem talvez não queiram
deixar a sua herança!

Qual a razão jurídica de equiparar-se o varão sexagenario á
mulher quinquagenaria?

Vae concluir, acreditando que a discussão continuará.

O SR. PRESIDENTE - Peço a V. Ex. o especial obsequio de trazer
as suas emendas; ainda tem tempo até segunda-feira.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Issoé um dever de consciencia,porque
não podia estar aqui assistindo á discussão do casamento civil sem con
signar emenda, que ficará como protesto.

Fallou sem esperar, sem querer, forçado poh. necessidade de oífe
recer umas tantas considerações sobre a preliminar que se vae ventilar
e parece que disse bastante para tornar claro que, sem alargar a idéa
do casamento civil, aquelles que o adaptam não se libertarão desta mor
rinha do divorcio; porque, adaptado o casamento civil obrigatório, ex
clusivamente, não ha maneira de evitar que o divorcio queira rom
per-lhe as malhas. (Muito bem; muito bem).
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o Sr. Presidente _ Fica adiada a discussão. A ordem do
dia para aproxima reuaião , dia 11, seguuda-feira, é a continuação da
discussão do parecer do Sr. Anizio de Abreu sobre os arts. 218 a 411
da Parte Especial do Projecto ,

Termina a reunião ãs 6 horas da tarde.

23' REUNIÃO EM 11 DE NOVEMBRO DE 1901

(Presidencia do Sr. Seabra)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os
Srs. Seabra, F. Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domingues,
Anizio de Abreu, Frederico Borges, Camillo de Hollanda, Araujo Góes,
José Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Hermenegíldo de
Moraes, Alencar Guimarães e Rivadavia Corrêa (15).

Faltam, com causa participada, os Srs , Tavares de Lyra, Teixeira
de Sá, Sylvio Roméro, AzevedoMarques, Alfredo Pinto e Benedicto de
Souza (6).

Dos convidados pela Commissão, comparecem os Srs. Clovis Bevi
laqua, Coelho Hodrigues, Andrade Figueira, Alencar Araripe, Lima
Drummond, M. F. Correia, Salvador Moniz, Solidonio Leite, Torres
Neto, Carlos Perdigão e Fabio Leal.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.
Vem á Mesa e é mandado a imprimir para a votação o parecer

do Sr. Frederico Borges sobre as emendas apresentadas aos arts. 97 a
'll17 da Parte Geral.

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão doparecer do SI'. Aniziode Abreu sobre
o « direito de familia » - Parte Especial, arts. 218 a 41J .

São lidas e postas em discussão com o parecer as seguintes

EMENDAS

No art. 221, onde se diz: dous meses seguintes, diga-se: tres
mezes seguintes.

No art. 243, substituam-se as palavras:- e as testemunhas serâo
tres ou quatro si un: ou ambos os contraherues não souberem escrever
- pelas seguintp.s: - Si um ou ambos os contrahentes não souberem
escrever, o casamento se realizará na casa das audiencias, e na presença
de quatro testemunhas, salvo o caso do art. 252 (molestia grave).

No art. 266, supprima-se : - ou diplomatico .. , ou legação.
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o art. 329: Supprima-se.
No art. 396, n. 4, onde se diz: dous, diga-se: quatro.
Sala da Commissão, 1'1 de novembro de 1901. - M. F. Correia.

- F. Tolentino.

Emendas ao L. l' da Parte Especial

Ao art. 226, ns. 3 e 5 - Refundam-se nos seguintes termos: o
adoptante com o conjuge do adoptado e este com o conjuge do adoptante
ou com O filho sobrevindo a este ou a mãe adoptiva.

N. 10 Supprima-se: não é impedimento e está satisfeito com a
exigenciado art. 219, § 4.

N. 12 Supprima-se e bem assim as referencias a elle feitas nos
arts. 272, 287 e 328.

N. 14. Supprima-sc e as referencias dos arts. 272, 289 e 328.
N. 15. Supprima-se e bem assim as referencias a elle feitas nos

artigos seguintes.
Aos arts. 231 e 232: Supprimam-se.
No art. 235 inclua-se o agente do Ministério Publico como pessoa

competente para oppor impedimentos ao casamento, comoé competente
para promover a sua annullação.

No art. 240, em vez de a má fé não sepresume - diga-se: pre
sume-se a boafé, etc.

No art. 247, suppríma-se do termo do casamento a declaração
obriqaioria dos filhos havidos antes, deixando-a livre ás partes con
tractantes.

No art. 249, supprímam-se as ultimas palavras ou o legal estabele-
cido no Tit. 3', etc.

Supprima-se o art. 251.
No art. 257, elimine-se o n. 3.
No art. 274, supprimam-se as ultimas palavras - ou por seus her

deiros até o fim.
No art. 275, eliminem-se as palavras -antes de annullado,
No art. 278, supprima-se o final - salva a disposição do art. 328,

n. 2.
Si passar O art. 284, que é de processo, em vez de - acção SU1n

maria, diga-se - acçãoordinaria, na qual será nomeado curador que
o defenda.

Art. 287. Substitua-se pelo seguinte: o viuvo ou viuva, com
filhos do conjuge fallecido, que se casar antes de fazer inventario do
casal e dar partilha aos herdeiros, perderá o direito ao usofructo dos
bens dos mesmos filhos.

Arts. 288 e 289: Supprimam-se.
Art. 290. Substitua-se a penalidade ligeira alli designada para

infracções aliás graves pela penalidade em que o réo pode incorrer com-
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minada no Codigo Penal em processo criminal, a que deverá ser sub
mettido, accrescentando-so a perda do empreQo e multa de 100$ a
500$000. o

No art. 291, em vez de - na mesma multa - diga-se - nas
mesmas penas.

No art. 302, n. 1, em vez de - communs - diga-se - do casal
- e accrescente-se no final- qualquer que seja o ,'e.qimen dos bens
do casamento.

Art. 305. SupJ2.rima-se. .. .,.
No art. 317,11. o, accrescente-se no fun- e não sejam unmooeis.
No art. 318 elimine-se - o n. 7 do artigo antecedente.
No art. 320, paragrapho unico, in fine, em vez de - communs

-- diga-se - do casal, si passar tal qual.
No art. 327, em vez de - prohibitiva ou imperatioa ---: diga-se

- rigorosamente obriqatoria.
Art. 328. Substitua-se a ultima parte desde as palavras - ex

cepto para - pelo seguinte:
Paragrapho unico. A viuva maior de 50 annos, que tenha des

cendentes successiveis, não poderá communicar com o marido as duas
terças partes dos bens que possuía ao tempo em que concertou de se
recasar, nem alheaI-os, por qualquer titulo. .

No art. 310 accrescente-se- e em geral todos os actos para que
a não habilite lei expressa ou o contracto anti-nupcial.

No art. 3'1 '1, em vez de - tombem - diga-se -- assim.
No n , '1, em vez de - salvo si o regimen (01' o da separação

diga-se - qualquer que seja o regimen.
No n. 2, supprimam-se as palavras -mantida a clausula, .. até

o fim.
Art. 320. Substitua-se pelo seguinte: A' mulher compete a di

recção e a administração do casal quando o marido for judicialmente
declarado interdicto, ou, mediante autorização judicial, estiver ausente
em legar remoto ou não sabido, ou encarcerado por mais de dous annos.

Paragrapho unico. Para alienação dos immoveis do casal é indís
pensavel autorização especial do juiz.

Art. 323. Substitua-se por este: Os actos da mulher, autorizados
pelo marido, obrigam todos os bens do casal, qualquer que seja o re
gimen matrimonial.

Arts. 326" 320 e 331. Substituam-se pelos seguintes:
Art. Os nubentos podem contractar como lhes aprouver sobre o re

gímen de seus bens na sociedade conjugal.
§ 1. o Taes convenções deverão ser celebradas antes de effectuado

o casamento e na constancia deste nãopoderão ser revogadas, alteradas
ou modificadas.

§ 2. o Não terão validade si não forem celebrados por oscriptura
publica e ficarão sem eífeíto, si não se segnir o casamento.
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§ 3." Si forem declaratorios ou limitativos da communhão legal, não
valerão sem que se especifiquem expressamente quaes os bens presentes
ou futuros ; serão incluídos nella, e si forem exclusivos da communhão ,
não valerão sem expressa exclusão da communhao e sem estimação.

§ 4." Não produzirão effeito para com terceiros sinão depois de
lançados no Registro Geral do domicilio dos conjuges.

No art. 332, accrescentcm-se-aos bens-direitos e obrigações.
No art. 333, n. 3, elimine-se a ultima parte-bem assim os her

dados etc. até O fim.
No art. 337 substituam-se as palavras-não poderá mais ... até

o fimpelas seguintes: cessará a responsahidade de cada um dos conjuges
para com os credores do outro por divida por este contrahida ,

Art. 338. Supprima-sc.
Substituam-se os arts. 339, 340, 341 e 342 pelos seguintes:
Art. Noregimen da communhão parcial ou limitada, entender-se-hão

comprehendidos nesta os bens especificados no contracto antínupcíal,
os quaes se regerão pelas mesmas regras dispostas para a communhão
universal. .

Art. Os bens exceptuados da communhão pactícia seguirão as leis
do regimen ou regimens que os conjuges houverem adaptado.

Art. 3/f5. Supprima-se ,
Art. 346. Accrescente-se no fim: não sendo immoveis.
Art. 3/.8. Supprima-se ,
Art. 355. Supprima-se, bem como os de ns , 356 e 357.
No art. 360, substituam-se as ultimas palavras - da separaçâo

- por estas outras - da communhão.
Arts. 386, 387 e 388. Substituam-se pelo seguinte:
Art. Si O marido, como procurador constituído para adminis-

trar os bens paraphernaes ou particulares da mulher, for dispensado
por clausula expressa de prestar-Ihe contas, será somente obrigado a
restituir os fructos existentes ao tempo em que lhe for retirada a pro
curação ou se dissolver a sociedade conjugal.

Art. 389. Substitua-se o primeiro periodo pelo seguinte: Qualquer
que seja o regimen dos bens de casamento, etc.

No art. 393, supprimam-se as ultimas palavras: qualquer que
seja o reg'imen matrimonial.

Art. 396. Supprimam-se os ns. 3 e <\, e bem assim os subse
quentes artigos, que tratam do processo do divorcio por mutuo con
sentimento .

No art. 405, supprimam-se as palavras: mas não restabelecer o ,
reqimen. dos bens, etc., até o fim.

Rio, 11 de novembro de 1901.- A. Figuei1'Ct.- F. Toleruino .

Ar\. 226. Depois do n , 8, accrescente-se outro para incluir:
« Os que, por qualquer motivo, não forem capazes de dar consenti
mento ou não puderem manífestal-o de modo inequivoco ,»
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Art. 246. Em vez de E ou F como juiz, diga-se: E ou F, em
nome da lei.

Art. 247. Substitua-se pelo art. 229 do projecto primitivo.
Art. 229 do projecto primitivo:
Em seguida, o omcial escreverá no livro do registro o termo do

acto, no qual, .além dos diz~res necessários para a doseripção de quanto
houver occorrido, se mencronarão:

1o o regimen do casamento;
2', o nome da testemunha que o assignar a rogo do contrahente

que não souber ou não puder fazel-o.
Art. 281, n. 3: Supprimam-se as palavras: incuravelou-di

zendo-se ; molestia grave e transmissioel,
Art. 377. Diga-se: o regimen da communhao universal importa

comrnunicação de todos os bens presentes e futuros dos conjuges e as
suas dividas passivas, feitas as excepções constantes dos artigos se
guiutes. - Clovis Bevilaqua. - Sá Peixoto.

o @r. Coelho Rodrig'ues (') - Começa dizendo que o
curso da discussão, havida na sexta-feira ultima, leva-o a mudar o
plano, que havia traçado ás observações que vae fazer.

E' assim que se vê obrigado a tomar em consideração, antes de
tudo, o casamento civil e a lei que o decretou, e foi quasi toda conso
lidada no Projecto em discussão, para responder ás criticas respe
ctivas, feitas pelo Sr. Conselheiro Andrade Figueira, porque foi o re
dactor da mesma lei.

Para isso vae recordar a sua historia , e as circumstancías em
que acceítou aqueIla incumbencia do então Ministro da Justiça do Go
verno Provisorio ,

Expostas uma e outra, mostra quanto se aproveitou da expe
riencia da Igreja Catholica sobre o casamento, e quanto procurou fazer
menos sensivel á transição daqueIla reforma, que esboçou, receiando
vel-a sahir das mãos de um positivista radical.

Esta escola, então dominante, ficou tão pouco satisfeita com o
seu trabalho, que, um mez depois de iniciada a execução do casa
mento civil, promoveu a promulgação do decreto n. 521, de 26 de
junho, que revogou o paragrapho unico do art. 108 do decreton.181
de 24 de janeiro de 1890, pelo qual se perrnittiam aos nubentes ~
cerimonias da sua religião, antes ou depois do acto civil.

Observa que, ao entregar o projecto ao Ministro, ponderou-lhe o
perigo que corria a Republica incipiente, affrontando os habitos e os
sentimentos do povo e a incompatibilidade da nova instituição com a
religião offícíal, que ensinava, como dogma, que o matrimonio era
essencialmente um dos seus sacramentos.

(') Este discurso não foi revisto pelo orador,



Pensou que isto bastasse para, ao menos, adiar a reforma por lhe
parecer também ímpraticavel e inopportuna a aboliçãodaquella religião
que não obstante, poucos dias depois foi abolida, com sciencia, pa
cien'cia e applauso de muitos dos seus mais distinctos prelados, segundo
as noticias que recebeu em Poços de Caldas, onde então se achava
doente.

Isto posto, pergunta o orador, como se poderia manter o matri
monio sacramento, como base da família legitima, depois de legalmente
abolida a religião, que o consagrava, e o que podiam fazer os simples
fieis contra esta abolição, quando os chefes espirituaes a acceitaram,
sem se insurgirem contra os seus pastores, antes de se revoltarem
contra o seu Governo?

Este, por consequencía, depoisde expedir o decreto n. 119 A, de 7
de janeiro de 1890, que aboliu a religião official, de accórdo com os .
nossos bispos, tinha não só o direito como o dever de instituir e re
gular o casamento civil, como base, que ficou sendo, da constituição
da familia, que foi e ha de ser sempre a base das sociedades civis e
politícas, porque os seus elementos não são os individuas isolados e
incompletos, como orgãosda espécie, mas as familias, E como operou
o Governo esta reforma? Com espirito conservador e respeitando quanto
possivel as tradições do passado.

Para provai-o, o orador passa em revista summaria as disposições
sobre as formalidades preliminares, os impedimentos e a fórma da ce
lebração do casamento, mostrando quanto se approximam, quando se
não confundem, com as da Igreja Catholíca e, portanto, com os habitas
e com os sentimentos no nosso povo.

Nos impedimentos encontra-se a distincção tradicional dos deri
mentes e dos simplesmente ímpedíentes, nos §§ 1 a 8 e nos outros do
art. 7' do decreto n, 181, correspondentes ao art. 226 do Projecto,
que, todavia, afastou-se daquelle e infelizmente em alguns pontos,
como por exemplo em um dos criticados pelo illustre preopinante, o da
annullação do casamento do viuvo ou viuva com filhos, que se casa
outra vez, antes de fazer o inventario do primeiro casal,

As penas do decreto n. 181 eram menos severas do que as das
Ords, e até do que as do Cod. Crim, do Império para os sonegados, e
sempre pecuniárias, como passa a demonstrar, citando o art. 99 do
mesmo decreto.

Esta malsinada lei acabou o legitimismo cruel da lei de 2 de se
tembro de 184>7, no art. 7', § 1', combinado com o art. 8' e com o
art. 18 ; reconheceu direitos preciosos da mulher, até então descurados
ou preteridos, no mesmo art. 18 e nos arts. 60 e 94>.

A solemnidade com que ella revestiu o casamento, em vez de me
recer a qualificação que lhe deu o illustre preopinante, deve ser consi
derada VaI' todo bom catholico uma feliz imitação das tradições da
Igreja e dos costumes do nosso povo: o que se prova comparando as
duas fôrmas que elle recorda na occasíão.
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Considera, pois, justificada a opportunidade e a eonveniencia da
instituição do casamento civil: o que concede seja questionavel, a este
respeito, é a sua legitimidade, por ter sido decretada por um Governo
Provisorio, na imminencia de uma Constituinte que devia representar
um paiz quasi todo catholico. Entretanto, até nisto, a Constituição veio
dar razão áquelle Governo, si não houver alguma excepção peremptoria
contra a primeira eleição da Ilepublica, a qual, ao menos, na sua Pro
víncia, foi séria e livre, do que póde dar testemunho pessoal.

Vae agora tratar do casamento em si mesmo e sente nesta matéria
achar-se em divergencia com quasi todos os preopinantes, porque não
Oconsidera contracto, nem acto religioso, nem acto civil, mas um facto
juridico necessario á conservação e ao aperfeiçoamento da espécie e um
acto natural, que precedeu a todas as leis e religiões positivas, e que
ha de subsistir, com ellas ou sem ellas e apezar dellas, emquanto a
humanidade existir.

Deste ponto de vista, o casamento natural é O concubinato mono
gamíco ; o factor necessario das familías, que são os elementos de toda
a sociedade civil ou política, e que se formam de dous individues de
sexo differente, como uma necessidade natural da sua vida de nutrição
e de relação.

Todos os fundadores de religião e de governo foram humanamente
posteriores a este facto, e somente puderam sel-o, aproveitando-se
delle como o melhor meio de conseguirem seus fins moraes ou polí
ticos.

Dahi a disputa constante das religiões e dos governos para mono
polizar o grande elemento da vida social e por meio delle dominarem o
seu rival, com prejuizo da paz publica e do socego domestico.

E' tempo de cessar esta lucra inglória e fatal, porque, si os dous
rivaes promovem o bem da humanidade, como pretendem, devem
convir ambos que o ideal desta é uma mulher para cada homem, e
um marido para cada mulher e que este ideal é confirmado pela na
tureza, que produz com igualdade os dous sexos, que faz do amor o
movel da sua união, e que paz o cíume ao lado do amor, para que o
marido e a mulher queiram ter cada um a cada outro conjugo e' como
seu, e seu com exclusão de todos os outros individuos do outro
sexo.

Este argumento a priori do concubinato monogamico, como es
tado natural do homem e da mulher, é confirmado pela experiencia
dos povos mais proliíícos, que são exactamente aquelles em que elle
prevalece contra a polygamía, apesar desta parecer mais favorável á
propagação da espocie, pelo exemplo de outros anirnaes-inferiores,
que só podem viver aos 'p~res; pelas origens do !!OSsO direito e pelo
bem que faz á ordem política e á communhão social que todo o filho
tenha um pae conhecido e que todo pae reconheça seus filhos.

Os bastardos, os vulgo qucesiti, abandonados em geral aos cui
dados da sociedade, são onus que esta soflre sem dever carregar com
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a culpa dos paes desalmados, que não podem pretender o direito de
lançar sobre ella o fr,:cto. da s~a concupiscencia, quan.do não dos seus
crimes, e não ha maior mcentrvo para este do que dispensar o autor
dos onus da paternidade e de cuidar da mulher que fez mãe.

E' certo que em direito o que não se prova não existe e que,
portanto, o legislador não póde autorizar a investigação da paterni
dade sem um facto que lhe sirva de base, o que nem sempre é facil;
mas por isso mesmo elle deve repellir comoabsurdas todas as restrí
cções ao casamento, isto é, a união de dous sexos, em idade nubil,
que forem fundadas em motivos de ordem süperíor.

Estará neste caso, pergunta o orador, a crença religiosa dos nu
bentes, ou a preferencia que elles deem a uma cerimonia religiosa,
sobre outra civil, ou vice cersa, para manifestarem a intenção de
casar-se?

Pensa que não, e dahi conclue que nem o clero se deve insurgir
contra o casamentocivil, nem o Governo contra O religioso, maximé
em um paiz, onde elle pretende ser o representante de um povo
sempre fiel a uma religião, que foi offícial até pouco tempo e em
cuja abolição legal podemosdizer que elle não teve a menor parte.

De tudo isto conclue que bem fez o Codigo Civil Hespanhol con
sagrando, ao mesmo tempo, o casamento civil e religioso, embora re
stringisse a prova delle á certidão do registro civil no art. 53; mas
pensa que podemos e devemos fazer mais.

Em sua opinião, o Codigo Civil deveria limitar-se a definir as
condições de nubilidade e os impedimentos c, justificada a exístencia
da primeira e ausencia dos segundos, admittir ao Registro Civil os
casamentos feitos, não só perante o pretor, como os celebrados perante
os chefes da religião de um ou de ambos os nubentes, com duas ou
quatro testemunhas, conforme o caso, que assignem o termo de re
gistro, com os mesmos nubentes.

E faria mais: admiuirla ao registro as uniões espontaneas, de
mais de um anno, entre um homem e uma mulher desimpedidos e
nubens, que justificassem estes factos perante a autoridade civil,
porque, de facto e de direito, quem faz o casamento são os contra
hentes e não o juiz, ou o sacerdote, como provam o direito canoníco e
o próprio decreto n , 181, no art. 28.

A essas disposições addicionaria outra igual á do art. 53 do
Codigo Civil Hespanhol, concebida mais ou menos nestes termos:

« Os casamentos celebrados antes da execução deste Codigo se
provarão pelos meios estabelecidos nas leis anteriores. Os contrahidos
depois só se provarão pelas certidões do Registro Civil, salvo si os
livros destes não tiverem existido ou si houverem desapparecído, ou si
se suscitar contenda perante os tribunaes, em cujos casos será admis
siveltoda espécie de provas. "

Regulados desse modo, todos os casamentos seriam civis, isto é,
conformes ao direito civil, 'como eram as tres espécies reconhecidas

c. C.- ver, nr 3$



pela nossa legislação anterior ao decreto n , 18I: a dos catholícos, a
dos casamentos mixtos e a dos acatholicos, regulada pela lei n. 1.144,
de li de setembro de I 861 .

Os factos naturaes são a primeira base das relações jurídicas, que
os suppõem preexistentes,corno as leis positivas suppõern essas relações
e a necessidade natural satisfaz-se com um homem para cada mulher e
uma mulher para cada homem, apezar do que muitos dizem, porque
eUes não escrevem a sua história commum.

A polygamia, em regra, assenta sobre factos anormaes, como o
infanticidio dos meninos hebreus , no Egypto, o morticinio dos homens
nas guerras, ou mesmo a politica dos vencedores, para dominarem o
paiz conquistado, como a dos árabes, por exemplo.

O marido polygamo deixa forçosamente de ter com os filhos de
suas muitas mulheres o cuidado que teria com os de uma só.

Dahi, a preponderancia da mãe na direcção dos filhos, donde
surgiu naturalmente a hypothese do matriarcado primitivo que é sus
tentada por MOl'gan, Mac-Lennan, Baechoffen e Kowaleski : mas o
orador prefere a do patriarchado, com Aristóteles na sua Política,
Platão nas suas Leis, entre os antigos, e com Maine, Darwín e Le Bon,
citados por Cogliolo. Isto é mais conforme á superioridade natural do
homem, e a natureza merece mais fé do que os suppostos testemunhos
prehistoricos e divulgados modernamente.

Disse que o casamento, considerado em si mesmo, não era um
contracto, nem um acto puramente religioso ou civil; mas um facto
natural e necessario á conservação e ao aperfeiçoamento da espécie, e
vae provai-o com o nosso próprio direito, a começar das definições que
deUe deram Modestino na L. l' Dig. de Rit. Napt , (23,2) as Inst , de
Justiniano no § 1° do tit. 9° do L. 1° e a x (Decretai) do L. 2, T. 23,
C. '1 I, que reproduz a da Inst. com o accrescimo da palavra legitima.

Passa depois a examinar o § 2° da Ord., L. 4,0, tit. 46 e outras dis
posições da compilação Philippina e do nosso direito moderno, para
provar o que disse, observando de passagem que nenhum", definição
do casamento o comprehendeu tanto de accôrdo com a natureza, como
a do jurisconsulto pagão: nem mesmo a do direito canonico.

Depoisde provar que o casamento não é um contracto, deduz dahi
cue nem mesmo o civil deve ser dlssoluvel , porque a dissclubílidade
do vinculo é contraria aos fins essenciaes do acto:

NM conhece lei positiva que admitta o casamento durante
certo tempo e o qne fosse contrahido com prazo fixo não poderia estabe
lecer a communhão da vida nem garantir os direitos da prole.

Esta ó parte principal na questão e é principio geral de direito
que ninguem póde mudar de vontade em prejuízo dos outros. (L. 75,
D. de R. J.)

Já concordou com o divorcio em dons casos, pela mesma razão
porque Moyséso tolerou; por causa da dureza do coração dos homens
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e induzido por dous textos concordes do Evangelho de S. Matheus,
mas nunca o admittiu nem mesmo em beneficio da fé, pelo chamado
privilegio Paullno, por fundar-se no cal" da 1a Ep. aos corinthios ,

'. Hojp;'porém, pensa que não se deve admittil-o em caso algum,
porque i, nossa jurisprudencia é tão relaxada em relação á validade do
casamento quanto severa com os filhos que não nascem delle ,

E cita factos em seu apoio.
Dado, porém, que admittisse o divorcio por adultério, não distin

guiria entre o do homem e o da mulher, porque, sejam quaes forem as
differenças do resultado, o facto em si é o mesmo, e o dever de fideli
dade é o mesmo para ambosos conjuges. (Muito bem, muito bem.)

, o Sr. Fausto Oardoso - Diz que é a primeira vez que
comparece ás sessões da comrnissão do Codigo Civil; é para defender a
emenda que apresentou ao Codigo; emenda que faz objecto de um
projecto que dorme na pasta da Commíssão respectiva do Senado c
que constitue matéria de um outro que está sendo discutido na Camara
dos Deputados da Republica Argentina e, segundo dizem os jornaes
platinas, será em breve lei daquelle paiz,

Sua emenda destaca a clausula do mutuo consentimento.
Ocasamento tem tres aspectos: o biologico, o legal e o jurídico.
O casamento é um phenomeno natural, é um facto biológico, que

se transforma em psychologico,
Duas creaturas que se sentem poderão ser separadas? Impossivel.

Mas as instituições que mais vigor tiveram cabem quando suas raizes
não se nutrem mais nos sentimentos que as faziam viver.

Ocasamento é um contracto que tem suas raizes no sentimento.
Terminado o sentir que uniu os que se casaram, ellesse querem

separar; e a religião, a moral e o direito dizem que não!
Mas o direito pelo processo tem por fim pôr em accôrdo vontades

antagonicas ; mas quando as duas vontades estão de accórdo, quando as
duas vontades querem, o direito não se lhes póde 01'1'61'.

E vós dizeis: vivei ligados.- Tendes filhos, não vospodeis des
iiqar .

Não ha, entretanto, acenas mais cruéis e mais tristes do que as dos
dous que não se querem deante dos filhos.

Quando é o amor que liga os conjuges, não halei que os separo;
mas quando é o odio que os desune, não ha também lei que os ajunte.

Em nome de que condemnar o divorcio, quando o pedir a von
tade do ambos os conjuges? Em nome da tradição? E' querer amarrar
o progresso de uma época ao passado, é querer fazer parar a huma
nidade. O orador vae além: é partidario dos irmãos lilarguerite: A
vontade de um conjuge lhe bastaria para produzir O divorcio.

No divorcio por adultério vê differença notável, e natural, entre o
homem e a mulher. Basta saber que a honra de um. reside na sua
palavra. nasociedade, e da mulher na sua fidelidade no lar.
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Lamenta não ter a favor das suas emendas a opinião do autor do
prejecto, mas tem, ao menos, a satisfação de ter em seu favor o relator
do parecer, cujos altos méritos intellectuaes exalta. (Muito bem;
,nUIW bem.) ..

O §r. Aníimio de .t-~breu começa notando flue -;}. ques-
tão do divorcio tem sobrepujado no debate ás demais deque consta a
parte do Projecto, C011 fiada ao seu estudo, apezar de serem igualmente
importantes.

Grande estranheza lhe tem causado o rumo que tem seguido a
tiiscussão, parecendo aos diversos oradores que toem debatido o as
sumpto, que não estão em face de um direito constituído, mas em
um concilio.

O assumpto tem de ser debatido perante legisladores ordinários
que teem uma Constituição, em que não prevalecem doutrinas reli
giosas. Vae, pois, defender as suas idéas, começando por dar resposta
ao Sr. M. F. Correia.

S. Ex. que declarou ter sido partidario do casamento civil desde
o antigo regimen, estranhou que o relator não concordasse com a in
dissolubilidade do vinculo conjugal, e combateu o divorcio como um
perigo social. .

A surpresa de S. Ex. é que surprehcnde o orador, Oque os autores
ensinam e os exemplos demonstram é que o divorcio é o corollario
logíco do casamento civil, assim como logicoé que o divorcio não po,sa
ser admittido nos paízes onde seja instituição a união da Igreja e do
Estado.

Deu-se isto com o advento dos Bourbons em França quando
victoriosa a reacção, Pela voz de um dos seus oradores a Igreja pediu
a abolição da lei do divorcio, como consequencia de ter o Estado uma
religião que o repellia . .

Tanto é logico este exemplo, como o de Godet, deante de uma
proposta para que se regulamentasse a lei do divorcio, declarando que
achava inutil a proposta por já estar votado o casamento civil.

A Cansara Francesa achou coherente e si, por motivo político ou
de ordem administrativa, fez lima lei especial, adoptou, todavia, os
seus principias.

Assim, repete, o nobre Sr. Correia não foi coberente ,
Demais, e indlssolubilidade, em sua opinião, não é a garantia do

casamento.
O que constitue 6 casamento? O accôrdo de duas vontades. Quwl

o objectivo? A communhão de vidas.
O íllustrado Sr. Coelho Rodrigues disse que não via no casamento

cousa que o revestisse de caracter de contracto , Faltam-lhe os ele
mentos constitutivos deste, disse S. Ex.

O orador encontrou incidentemente um opusculo do qual leu um
trecho á Commlssão .. O autor, commentando a opinião de S. Thomaz,
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diz que o caracter de contracto não pôde ser negado ao casamento,
porque as condições e requisitos daquelle encontram-se neste.

O matrimonio é um contracto social, individual e político.
O illustre Sr. Andrade Figueira esforça-ee para accrescentar:

e religioso, divino. .
Mas em um regimen de plena liberdade de cultos - matéria re

servada ao fõro intimo dos individuas - o casamento tem de ser regu
lado pela lei civil.

O casamento é um contracto sui qeneris, especial, uníco, mas
quem o faz? O elemento que constitue a essencia de todos os contra
ctos, isto é, a vontade.

Em uma sociedade de costumes puros, de paixões completamente
disciplinadas, pôde-se admittir o casamento com esse caracter de per
petuidade que o SI'. Andrade Figueira pensa ser o uníco elemento que
o dignifica, capaz de assegurar-lhe a execução do fim a que se destina.

Infelizmente, porém, a natureza humana não é O que nós quere-
mos que ella seja, mas o que ella é realmente.

Os legisladores não podem moldal-a á feição de calculas, de phan-
tasias. ~

E si nos menores e mais insignificantes actos da vida, não deve
mos perseverar no erro, desde que delle nos apercebemos, não ha mo
tivo para que no acto mais importante da vida, se faça uma excepçao
ao principio geral; abdique-se da faculdade de emendar o erro.

Si o casamento é, como quer a lei, um accôrdo de vontades, está,
como tudo, sujeito ao erro, está subordinado a condições e círcum
stancías que teem, fatalmente, de exercer influencia na sua conti
nuidade.

Não pôde comprehender que duas pessoas que constituiram socie
dade para vida em commum, reconhecendo que falharam os seus in
tuitos e, em vez de traduzir o objectivo que visavam, converteu-se a
sociedade em tormento, em supplicio, não possam díssolvel-a..

Não ha lei, não ha principio de moral que possa impedir a dis
solução de uma sociedade que mentiu aos seus fins.

A um aparte do Sr. Coelho Rodrigues, diz o orador que COmpre
hende o argumento de S. Ex.

Pensa o illustre preopinante que a separação de corpos basta para
satisfazer ás necessidades do casal que, mantendo-se ficticiamente
unido, já cessou, todavia, de existir.

Recorda que o relator desta parte do Codigo Civil Francez de
monstrou brilhante e írrefutavelmente que o divorcio era melhor do
que a simples separação de corpos que, em vez de melhorar o mal,
aggrava-o, .

A vantagem do divorcio está em não ser uma lei de coacção , E'
uma lei voluntaria ; é um remedio para ser usado por quem delle
necessitar.
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oque nobilita,o que dignifica a instituição docasamento nãoé a lei,
porque esta não gera o sentimento, não crêao affecto, não faz o casa
mento que é obra de amor, que só existe emquanto o amor perdura,
que desapparece quando o amor se extingue.

A. base da estabilidade da família está no sentimento affectívo, no
amor, na dignidade do individuo perante si e a sociedade.

A lei não póde manter uma instituição que sedissolveu,
. qual o remédio da lei? Nenhum. porque a separação é apenas um

paliativo,

OSr. Frederico Borges lhe acaba de dizer, que as infelicidades
dos casaes constituem a excepção e não se deve legislar para as ex
cepções.

Estima bastante este aparte, que traduz o único argumento com
que se pretende combater a medida que estádefendendo.

Moral egoistíca esta dos felizes!
Como não curam as leis das excepções ? Oqueé o crime?
Pois não estão cheios os códigos, as constituições de disposições

relativas a casos de excepção ?
As leissão feitas para curar os defeitos socíaes.
Disse o Sr. Correia, na ultima sessão, que a lei do divorcio viria

trazer a dissolução e citou o exemplo de Roma.
A condemnação deste conceito 8!ltá no próprio facto invocado,

está nos 500 annos de lei inerte e que constituem a demonstração de
que, quando della não houvesse necessidade, seria innocua.

Os horrores de Roma foram devidos á dissolução dos costumes, e,
em verdade, quando os costumes são austeros, não ha necessidade do
divorcio.

A lei, porém, não é para os felizes, é para os desgraçados.
O orador entra em longas considerações sobre o caracter contra

ctual do casamento.
Adoptando a emenda do SI'. Adolpho Gordo quiz apenas deduzir

da Constituição o seu logico e inevítavel corollario, pondo de accórdo a
nossa legislação com a daquelles paizes, onde se foram inspirar os legis
ladores constituintes.

Aosque combatem o divorcio, como um perigo social, em nome
da moral, perguntará si são menos moraes a família e a sociedade da
Suíssa, da Ilollanda, da Inglaterra e de outros paizes, do que os de
Portugal e de Hespanha?

Infelizmente o preconceito, a rotina, o habito de respeitar as idéas
feitas e consagradas, o costume de seguir superficialmente a corrente
commum das idéas fazem com que os que seanimam a prégar, com
convicção e coragem, as novas idéas, sejam chamados de utopistas,



Citaria os apóstolos e o exemplo da Igreja si precisasse prov0r
que a dissolubilidade esteve sempre ligada á idéa do casamento. (1VIwto
bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Fica a discussão adiada pela hora.
A ordem do dia para a reunião de quarta-feira, 13, é a mesma de hoje.

Terminam os trabalhos ás 6 horas da tarde.

24' REUNIÃO E;I 13 DE NOVEMBRO DE 1901

(P1'Csidencía do Sr. Seabra)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os
Srs. Seabra, Francisco Tolentíno, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Do
mingues, Anizio de Abreu, Frederico Borges, Camillo de Hollanda,
Teixeira de Sá, Araujo Góes, Sylvio Romero, Monjardím, Sá Freire,
Oliveira Figueiredo, Benedicto de Souza, Hermenegildo de Moraes,
Alencar Guimãraes e Bivadavia Corrêa (18).

Faltam, com causa participada, os Srs. Tavares de Lyra, Azevedo
Marques e Alfrêdo Pinto (3).

Dos convidados pela Commissão, comparecem os 81's. Clovis Be
vilaqua, .Andrade Figueira, Bandeira de Mello, M. F. Correia, Gabriel
Ferreira, Torres Neto, Carlos Perdigão, Fabio Leal, Salvador Moniz,
Solidonio Leite e Lima Drummond , ,

E' lida e sem debate approvada a aeta da reunião anterior .
•

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do parecer do Sr. Anizio de Abreu sobre
os arts. 218 a 411 da Parte Especial.

SãoIiclas e postas em discussão as seguintes .

EMENDAS

Intercalem-se no capitulo 4° os seguintes artigos:
Art. Os filhos naturaes, cuja mãe tiver fallecido, só podem ser

reconhecidos pelo pae, por meio de processo regular e com audiencia
do Ministerio Publico.

Art. O reconhecimento do filho menor, depois do fallecimento
da mãe, não confere ao pae illegitimo o usofructo sobre os bens que o
mesmo possuir por herança de sua mãe ou por donativos de terceiro.
~ Gabriel Ferreira. - F. Tolentino,



Emendas additivas

Accrescente-se ao § 11 do art. 226, alterada a numeração dos
outros paragraphos:

§ 12. O homem, que houver deflorado ou raptado uma mulher,
de qualquer idade, ou tiver convivido com ella, teúda e manteúda ,
sob o mesmo tecto, durante um armo, emquanto não a dotar e reco
nhecer os filhos, que della tiver.

Depois do art. 235, art. 235 A:
O impedimento do § 12 do citado art. 226 só poderá ser opposto

pelas mulheres nelle comprehendidas, ou si forem menores, por seus
curadores, ascendentes, irmãos ou tios, sob cuja protecção estejam
vivendo.

Depois do art. 262:
Art. 262A. Os contrahentes habilitados na conformidade do

cap. deste til. poderão casar-se em qualquer edificio publico, durante
o dia, em presença de quatro testemunhas, lavrando-se, em acto con
tinuo, um termo, em que se declare que estas os ouviram pronunciar
um para o outro e reciprocamente as formulas do art. 245.

§ 1.0 Esse termo deverá ser apresentado com as declarações com
plementares do artigo dentro, de quarenta e oito horas uteis, ao offi
cíal do registro civil, que, depois de lançar nelle a data da apresentação,
lavrará outro, no livro proprio e na presença dos mesmos contrahentes
e testemunhas.

§ 2.° Os termos avulsos serão guardados com os livros corres
pondentes no respectivo archivo ,

Art. 262 B. Aos casaes concubinados, durante mais de um anno,
é permittido, justificando este facto e que são desimpedidos e habeis,
requerer' o registro do mesmo, como se fossem casados, indepen
dentemente das outras formalidades da celebração do casamento.

§ 1.° O requerimento delles não será, porém, registrado antes de
publicado, como os proclamas, e durante o mesmo prazo, dentro do
qual os terceiros interessados poderão oppor ao registro os embargos
que tiverem e que serão processados summaríamente, como os impe
dimentos.

§ 2.° Desprezados afinal os embargos, far-sa-a o registro depois
do qual considerar-se-á legitimado o casal.

Depois do art. 263 - Os casamentos anteriores á execução deste
Codigo se provarão pelos meios então admittidos, Oscontrahidos depois
só se provarão pelas certidões do registro civil, salvo si os livros deste
não houverem existido ou tiverem desapparecido ou si a respeito delle
houver litígio, em cujos casos será admissivel qualquer especíe de
prova.



SUbstitua-se o art. 450pelo seguinte:
Art; Os filhos illegitimos, a que se refere o § 12 do art. 226,

teem acção contra seus paes para o reconhecimento de sua filiação,
assim como:

§ 1°, aquelles que tiverem a posse continua de filho natural do
supposto pae;

§ 2°, os filhos de paes casados, segundo a religião de ambos, ou
sómente de um delles;

§ 3°, os expressamente reconhecidos pelo pae em escripto par
ticular.

Sala das sessões, 13 de novembro de 1901.-A. Coelho Bodri
gues.- F. Tolentino,

o f'Sr.. Gabriel:fi'erreira-Sr. Presidente, serei breve
nas considerações que ouso expcndor sobre a parte do Projecto, que
se acha em discussão. Pouco ou mesmo nada poderão ellas contribuir
para esclarecer o debate, porque não são O resultado de grandes es
tudos, aos quaes estou impossibilitado physicamente de entregar-me
por agora. Fructos immediatos de tal ou qual senso j uridico, que me
coube em partilha, o unico merecimento que lhes póde ser attribuido
é o de serem conformes á verdade das cousas e dos factos.

Começarei assignalando, como circumstancia digna de nota, a de
ter sido sobre o divorcio que primeiro se instituiu O debate, quando a
parte do Projecto em discussão comprehende multiplas e delicadíssimas
questões. Isto prova o grande interesse que tal assumpto vae desper
tando, e o rigor com que se mostram dispostos a pleiteal-o , quer os
partidaríos de sua consagração legal) quer os impugnadores desta
medida.

Entretanto, Sr. Presidente, parece-me que, bem ponderadas as
cousas, esta questão é quasi ociosa, e póde com facilidade ser resol
vida peremptoriamente pelo Codigo. Basta. para isso não fazer violencia
ús leis da natureza, respeitar a opinião e o gosto de todos e não fechar
os olhos it evidencia dos factos que quotidianamente se observa.

Sr. Presidente, a união do homem e da mulher, para satisfação
do goso genesico, é uma necessidade phisiologica inilludivel, e ao
mesmo tempo o meiounico que a natureza instituiu para a propagação
da espécie.

Fará obra imperfeita o legislador que não considerar este facto
por ambos os seus aspectos, e mais imperfeita ainda si não tiver em
vista a diversidade dos sentimentos humanos com relacão á importancia
da cada um delles, . . .

Essa diversidade é quasi infinita; todavia, abstraindo de díífe
renças secundarias, o aggregado humano de ~uQ se compõe a nossa
sociedade póde ser classificado em tres categonas principaes e dis-
tinctas no ponto de vista de que se trata. .



A primeira comprchende os que eu chamarei os religionarios do
dever. Estes vêem no casamentonão só um meio propicio á satisfação
dos gosos sexuaes e da necessidade da reproducção, mas também o
grande ideal de uma perfeita communhão de interesses destinada a
suavisar as agruras da existencia. A esta classe de homenscorresponde
no feminino a das mulheres honestas e puras, aureoladas pelo pudor
virginal ou enobrecidas pela dignidade do seu estado anterior, que
tcem por dogmas a honra e o dever.

A segunda classe compõe-se dos epicuristas e timoratos, que
querem a união com a mulher como uma condição para os seus pra
zeres, que não são inteiramente alheios á idéa de filhos e podem até
desejal-os, mas absolutamente não querem convir em restricções á
sua liberdade, nem assumir as responsabilidades resultantes de laço
indissoluvel. A esta categoria corresponde no feminino a das mulheres
voluvels e faceis, que collocam acima de sua prcpria honra as phan
tasias dos seus caprichose dos seus prazeres.

A terceira classe compõe-se dos celibatários incipientes ou chro
nicos, que absolutamentenão se preoccupam senãocom a satisfação de
seus apetites momentaneos.

A esta classe corresponde a das infelizes mulheres que a fatalidade
do destino transformou em uma quasi mercadoria exposta ao consumo
publico.

Nada mais natural do que estes ires grupos de individuas senti.
rem-se attrahidos pelas relações do aflinidadc em que cada um delles
se acha com o seu correspondente do outro sexo, e dahi tres ordens de
factos, que nem as leis nem a sociedade podemevitar, o do casamento,
o do concubinatoe o das ligações ephemeras,

O Projecto, de accôrdo com o direito actual, só encara de frente o
primeiro desses factos; mas reconhece indírectamente os dous ultimes,
o que se prova com as disposições relativas á legitimação, ,\ filiação
ilIegitima e ao reconhecimento. Eu entendo que seria preferível encarar
de frente a todoselles.

Si tivesse de elaborar um Codigo, eu começaria esta parte com
um capitulo especial que se inscreveria « Daprocreação » ou outro
titulo equivalente, começando por um artigo concebido mais ou menos
nos seguintes termos: « A lei civil só considera legitimaa família con
stítuida por meio do casamento regularmente feito; reconhece, porém,
como um facto a união do homem e da mulher, fóra do casamento, no
interesse exclusivoda prole."

Em seguida trataria do casamento com todas as suas condições e
effeitos em relação ás pessoas dos conjuges, aos filhos e aos bens, depois
trataria do concubinato, e por fim das relaçõesephemeras.

Assim positivamente reconhecidas por leias tres fórmas de allíança
do homem e da mulher, pelas quaes a reproducção se opera, ter-se-ia
estabelecido sobre esta meteria um regímen tão liberal, que a questão



da indíssolubilidade do vinculo conjugal perderia a sua razão de ser,
uma vez que as partes ficavam livres para constituir a familia como
bem lhes agradasse.

Entretanto, si o Projecto não define nem delimita assim ele modo
tão positivo e directo o campo ele acção a que cada um se sente mais
inclinado, todavia o presuppõe aberto, reconhece-o tacitamente, o desde
que regula e garante também os direitosela prole oriunda do concubi
nato ou do amor livre, não sei em nome ele que principio podem os
partidarios do divorcio reclamar contra a indissolubllidade elo vinculo.

Em nome da moral não pôde ser porque da moralse mostram elles
divorciados desde que se dispõem a rompei' com o voto solemne que
fizeram, á sombra do qual se formaram e cresceramesperançase sonhos
de felicidade, que de outro modo não se poderiam realizar.

Em nome do direito tambem não, porque a indissolubilidade do
vinculo foi uma condição livremente acceíta pelos esposos quando si
casaram.

Em nome da sociedade tambem não póde ser, porque ella só tem
a perder com a desmoralização da família, que é a sua base funda
mental mais larga e mais sólida.

Em nome elo bem estar que a leideve garantir a todos ainda menos,
porque a lei não ohriga ninguem a se casar, e nada impede aos divor
ciados ele procurarem fóra do casamento a felicidade que não encon
traram nelle,

Repugna-lhes o concubinato? Acham que este estado importa ou
induz um certo dezar? Mas então não comprehendo como possam
querer reduzir o casamento á condição do concubinato !

Penso como o illustrado Dr. Coelho Rodrigues que, embora o ca
samento tenha uma face contractual, nem por issodeve ser considerado
um contracto na acepçãorigorosa do termo.

O SR. ANIZIO DE ABREU - Nem ninguem o considerou tal.
OSR. GABRIEL FERREIRA - Como não?
O SR. ANIZIO DE ABREU - V. Ex. disse « na rigorosa accepção da

palavra" _De facto ha contracto e contracto.
O SR. GABRIEL FERREIRA - O que principalmente caracteriza o

casamentoé a natureza de um voto reciproco e perpetuo amor, de
mútua e constante dedicação em beneficio elos conjuges e em proveito
dos filhos resultantes da união que voluntariamente contrahiram.

Sr. Presidente, a indíssolubilidade elo vinculo, longe de ser uma
condição absurda como se pretende, tem uma alta signifícação moral e
jurídica, porque é em relação ao homem a garantia suprema de seus
esforços em bem da família, e em relação á mulher o coefflciente da in
tegridade moral e physica, que ella entrega ao marido e que elle jamais
lhe poderá restituir.



ohonrado Sr. Dr. Andrade Figueira, procurando demonstrarque
só a uncção religiosa póde revestir o casamentoda respeitabilidade que
lhe é propria, disse que, uma vez estabelecido o regimen do casamento
civil, o divorcio coma dissolução do vinculo era uma consequencía
logica desse instituto.

O S1\. ANDRADE FIGUEII\A - E' o amor livre.
OSR. GABRIEL FERREII\A - Com o respeito devido à sua alta auto

ridade, S. Ex. permittirá que extranhe sua proposição, porque, si elIa
fosse verdadeira, a logica mandaria também acceitar outras conse
quencías, como o casamento a termo, por um certo espaço de tempo,
o que S. Ex. certamente repellirà.

O nobre relator do parecer, cujo talento tive a fortuna de poder
admirar desde os seus primeiros vôos, fez consistir toda sua argu
mentação a favor do divorcio no elemento da voluntaríedade dos
conjuges.

O casamentose faz por accórdo de vontades, e por accôrdo de
vontades deve dissolver-se.

O SR. ANIZIO DE ABREU -- EntãoV. Ex. não meouviu comattenção.
Eu fiz differença.entre simples contracto consensual e o contracto de
casamento, que deste se ditferoncia por affectar interesses de terceiros,

OSR. GABRIEL FEl\RElRA - Não ouvi o discurso de V. Ex., porque
não estive presente á sessão de hontem, Conheço-o pelo resumo do
Jornal do Commercio e deste foi o que deprehendi, com surpreza,
porque não é verdade que o desaccórdo posterior annulle um acto já
consumado por accõrdo anterior.

Os SRS. AmZIo DE ABREU e GUEDELHA MOURÃO dão apartes.
OSR. GABl\IEL FERREIRA - Então não comprehendo,
O SR. GUEDELHA liIOURÃO - Na verdade não se póde ver o nexo

lógico de S. Ex..

OSr. ANIZIO DE ABREU - Pois eu o estabeleci.
O SR. TEIXEIRA DE SÁ-Acho que o casamento é um contracto ,

mas não concordo com a sua dissolubilidade, porque elle é um con
tracto perpetuo, qualidade que a lei tem poder para dar-lhe. OSr. ta
chygrapho tome nota deste aparte, porque em um jornal já appareceu
o meu nome entre os favoráveis á dissolubilidade. Considero o casa
mento um simples contracto, mas um contracto perpetuo, porque é
uma creação da lei. (Trocam-se oarios apartes. OS,'. Presidente re-
dama attenção.) .

O SR. GABRIEL FERREH\A - Sr. Presidente, o casamento envolve a
idéa de mutuas transigencias e de razoaveís tolerancias.

O individuo que se casa sabendo previamente que se prende por
um laçoindissoluvel, pondera com reflexão as consequencias do passo



que vae dar e predispõe-se desde logo a evitar com seu consorte quaes
quer attríctos que possam tornar ínsupportavcl ou impossível a vida
em commum ,

Exactamente o contrario se verifica no regimen do casamento dis
solúvel, em que os contrahentes calculam desde logo com a faculdade
de desmanchar o laço que as/prende, si as cousas não correrem ao seu
sabor, ou não corresponderem ao idéal de satisfação com que sonharam;
c bem se comprehende quanto isto contribue para dísvirtuar a natu
reza de suas relações intimas.

E' mal pensado, Sr. Presidente, direi mesmo é deshumano, in
sistir-se em querer introduzir em uma instituição tão venerável o
veneno das más intenções preconcebidas, sobretudo quando não se pôde
contestar que a grande maioria da população brasileira, habituada li
harmonia e li paz conjugal, repelle com horror uma tal innovação.

Assim externada minha opinião sobre o divorcio com a franqueza
flue deve haver quando se discutem questões como esta de grande in
f eresse social, passo a ler e a justificar algumas emendas que offcreço li
consideração da illustrada Commissão.

Todas elIas se destinam a acabar com abusos revoltantes commet
tidos com apparoncias legaes, que a observação dos factos e a pratica
do fóro mais de uma vez me toem dado occasíão de conhecer.

Uma diz respeito ao reconhecimento de filhos naturaes sem
audiencia da mãe. Convém que a lei proteja a desgraçada condição
da mulher perdida contra os mal intencionados que lhe reconhecem os
filhos no intuito exclusivo de conserval-a em feroz captíveiro a que ella
se sujeita pelo receio de se ver separada delles.

São mais frequentes do que se suppõe os reconhecimentos feitos
por acto exclusivo do pae verdadeiro ou supposto, ora com o fim de
exercer vinganças contra as infelizes sobre as quaes puseram uma vez
as garras aduncas, ora com o fim de explorar em proveito proprio o
trabalho della e dos filhos.

A outra emenda tem por fim frustrar os intuitos gananciosos dos
que reconhecem eomo seus filhos menores cuja mãe já não existe para
contestar-lhes a qualidade de pac, visando apenas locupletarem-se com
os bens desses menores, para cuja acquisição nem mesmo indirecta-
mente concorreram. ,

A ultima emenda dando li mulher a plenitude do patrio poder
sobre seus filhos havidos de paes incognitos tem igualmente por fim a
protecção legal das infelizes, que accarretam com todos os encargos da
maternidade e que conseguem, sabe Deus com que sacrifícios, crcar os
filhos, contra os que se lembram de tomal-os para seu serviço depois
de creados.

A praxe abusiva, irracional e odiosa, fundada, não em lei, mas
em velhos .avisos absurdos, segundo a qual são considerados orphãos
os filhos das meretrizes para o fim de serem dados li soldada on em
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tutella, tem sido um succedaneo precioso da escravidão, utilizado mui
tas vezes pelos que della se lembram com saudades,

E' certo que o art , ",71 do Projecto diz que o filho illegitimo não
reconhecido, pelo pai fica sob o poder da '?lã; ; mas deixa a porta aberta
para a contmuaç~o d? abuso com a restncçao que faz em seguida, por
que custa pouco justificar que taJ ou tal mulher não tem a capacidade
possivel para criar e educar os filhos. ,

Não contesto a procedencia juridica de tal rcstricção, mas entendo
que, em vez de expressa, ella deve ser subentendida como é a do pa
trio poder do pae legitimo que não se acha em condições de exercei-o.

Terminando, Sr. Presidente, o que por hoje tinha a dizer, agra
deço a V. Ex. e á Commissão a benevolencia com que mais uma vez
me distinguiram. (Muito bem ; muito óem.)

O Sr. Adolpho Gor<10 - SI'. Presidente, por motivos
ponderosos não me foi possivel comparecer ás duas ultimas reuniões
desta Commissão, e não tive, por isso, o prazer do ouvir o brilhantis
simo debate provocado por uma emenda que offereci ao Projecto do
Codigo Civil, relativa ao divorcio.

Não tenho o intuito de justificar longamente, neste momento, essa
emenda, por dons motivos: 1·, porque a questão do divorcio é tão
grave e ao mesmo tempo tão complexa, que no limitadissimo espaço de
tempo em que me 6 licito fallar perante esta illustrada Commissão, ser
me-hia materialmente impossível encarar o assumptosob todas as suas
faces; 2', porque vou fallar perante jurisconsultos que já teem opinião
formada sobre a materia. Quando o Projecto do Codigo for debatido pe
rante a Camara, então justificarei amplamente aquella emenda. Limi
tar-me-hei, hoje, a dar uma ligeira resposta aos illustres impugnadores
da emenda; e compromotto-rne, Sr. Presidente, a resumir de tal modo
as minhas considerações, que abusarei por pouco tempo da preciosa
attencão da illustrada Commissão.

Impugnaram a emenda os illustres jurisconsultos conselheiros M.
F. Correia, Alencar Ararípe, Andrade Figueira e Coelho Rodrigues; e
como não tive a honra de ouvir OS discursos pronunciados por SS. EE,,,
referir-me-hei aos resumos publicados pelo Diario do Conçresso. Si,
porventura, esses resumos não são fieis, o que, de resto, acontece ordi
nariamente, rogo a SS. EEx. a alta fineza de fazerem, llO decurso, das
minhas considerações, as rectiflcações que entenderem convenientes.

Sr. Presidente, o Sr. conselheiro Corroia considerou tormentosa a
questão do divorcio para a maioria dos brasileiros, que professam a r,o
ligião catholica, c, appellando para as lições do passado, ponderou quo,
omquanto dominaram os bons e austeros costumes, ninguem se lem
brou daquella instituição. Para S. Ex.,a instituição do divorcio vacpro
vocar a dissolução dos costumes, e terá consequencias funestas, como o
evidenciaram as palavras da bulla arcanum di vina sapientia do papa
Leão xur,
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NãO posso comprehender, Sr. Presidente, e digo-o com a maior
sinceridade, os motivos que teve o illustre impugnador da emenda
para considerar tormentosa para a maioria dos brasileiros catholícos a
questão do divorcio.

A emenda que apresentei, consagrando essa instituição não affecta
de modo algum o dogma religioso, não impõe odivorcio aos que se acham
casados perante a Igreja Catholica, não determina que os que recebe
rem a benção perante o altar, e que se acham separados, devam con
trahir novo casamento, ficando dissolvido o antigo vinculo, assim como
não obriga os ministros do culto catholico, como os de qualquer outro,
a casarem de novo, os esposos divorciados.

A lei não vae referir-se ao casamento religioso, nem poderá refe
rir-se, attento o regimen do nosso pacto fundamental; vae referir-se
ao casamento civil, determinando que em certos 8 determinados casos
poderá dissolver-se o vinculo dos que se casarem civilmente. Separada
a Igreja do Estado, decretada a liberdade de cultos, e, como conse
quencía, só reconhecido pela Repuhlica o casamento civil, todas e quaes
quor crenças religiosas ficaram estranhas ao Estado, que, por isso
mesmo, nada tem e nada póde ter com o dogma de indissolubilidade
do casamento, e não póde considerar o matr.monio como um sacra
mento, mas como uma convenção ou facto de natureza civil. E permit
Lindo o divorcio em certos e determinados casos, permitte a ruptura,
não <10 vinculo religioso, mas do vinculo civil.

De resto, a lei do divorcio será meramente facultativa; o que quer
dizer' que todos quantos se acham casados perante a Igreja Catholica,
todos quantos respeitam os seus dogmas c acreditam sinceramente em
seus princípios, não serão coagidos a usar daquella lei, e por mais in
felizes que sejam na vida conjugal, mesmo nos casos de adultério, de
tentativa do morte, de sevicia ou injuria grave, de abandono voluntario
do lar, de condemnação do 'marido em qualquer dos casos de Ienocinio
oic., entendendo que o vinculo é sempre indissoluvel, não são obriga
dos a divorciar..se.

Mas si a lei será meramente facultativa, c autorizará em casos
muito graves a ruptura docasamento civilc não do casamento religioso,
si não vae affectar o dogma, espiritual, é mais que evidente que o illus
tre impugnador da emenda n5.0 podia seriamente, considerar tormen
tosa para a maioria dos brasileiros a questão do divorcio !

E como considera a Igreja Catholíca o casamento civil 'I Um ver
dadeiro concubinato, uma união illcg.tima e immoral quo formalmente
condemna de modo que, longe de ter interesse em que se perpetue
essa immoralidadc, deve ter o maxímo interesse em que possa acabar,
em que se possa dissolver esse casamento.

Questão tormentosa para os catholicos brasileiros!
Porque, Sr. Presidente? Porque tormentosa, quando uingem ignora

que a própria Igreja Romana tem decretado verdadeiros divorcies, com
díssolucão do vinculo, cru benoücío de protegidos poderosos!
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o.Sn. GUEDELllA MOURÃO dá um aparte.
O SR. ADOLPllO GORDO - Bem sei que a Igreja não declara dis

solvido o vinculo, mas inexistente, e nullo, por isso, o casamento; mas
é um estratagema, porque mais de uma vez tem decretado verdadeiros
divórcios.

O SR. GUEDELHA MOURÃO - E' bom corrigir a phrase.
O SR. PREslm;NTE - A phrase não é de modo algum oífcnsiva.

Oorador póde prosoguír ,

O SR. ADOLPHO GORDO - Vou justificar as minhas palavras. Éffe
ctivamente, perante as leis da Igreja, não h" divorcio com dissolução do
vinculo, ha casamentos nullos 0 o dogma romano estabelece quatorze
casos de nullidade; erro sobre as qualidades essenciaes da pessoa e con
dição; impotencía; temor o violencia ; rapto; casamento anterior va
lidamente contrahído ; ordens sacras; profissão religiosa; parentesco na
tural, espiritual ou legal; affinidade legitima ou illegitima; clandestini
dade; adulterio e hornicidio; casamento não consummado; differença de
religião e falta do idade, constituem em direito canonico impedimentos
dirimentes ao casamento, que permittem quando este for celebrado, de
claral-o nullo ,

As disposições relativas a esses impedimentos estão em termos tão
vagos, que abrem espaço ao arbítrio, e de tal modo, pondera um os
criptor, que não ha um unico casamento que, embora consurnmado, a
igreja não possa declarar nullo. Esses impedimentos toem servido pane
a Igreja decretar verdadeiros divorcies. iHa diversos apartes, )

Poderia citar varios factos; mas, para não cansar a attenção da illus
trada Commissão, limitar-me-hei a referir o que se deu com a princesa
ele Monaco.

Em setembro de 1869,o príncipe Alberto de rrIonaco casou-se com
lady Hamilton.

Esta senhora não queria, a principio, esse casamento; mas afinal
nelle consentiu, em virtude de solicitações, quer de sua familia, quer
de Napoleão III.

Etfectuado o casamento, ella conviveu durante algum tempo com
o seu esposo, tendo tido um filho.

Pois bem: oito annos depois, lady Hamilton pediu aos tribunaes
ecclesiasticos que declarassem nulio o casamento, e esse casamento foi
declarado nullo i !

Lady Hamilton contrahiu novo casamento.
Houve ou não neste caso urna verdadeira dissolução do vinculo

matrimonial?
O SR. GUEDELllA MOURÃO - Alas, si o casamento estava nullo ?
O SR. ADOLPIIO GORDO -- Sabe V. Ex. qual-foi o fundamento in

vocado pelos tribunaes ecclesiasticos para declararem nullo esse casa
mento? O da oiolencia !
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o SR. GUEDELHA MOURÃO - Si ficou provada a violencia, o casa
mento estava effectivamente nullo.

O SR. ADOLPHO GORDO - Não houve violencia alguma; lady Ha
milton consentiu livremente no casamento, em virtude de pedidos de
sua família e de Napoleão 11l, e .conviveu com o seu esposo.

O GUEDEr,HA MOURÃO - V. Ex. viu o processo?
O SR. ADOLPHO GORDO - Não vi, mas o facto é referido por va

rios escriptores, entre os quaes citarei A. Naquet e Léon Donnat.
Creio, Sr. Presidente, que não preciso commentar esse facto

(Apoiados.) Direi apenas o seguinte: si a Igreja, pelos termos vagos
de suas leis, pode annullar qualquer casamento, embora consumo
mado, e embora delle tenham resultado filhos; si a Igreja já tem, mais
de uma vez, dissolvido o vinculo conjugal, decretando assim verdadei
ros divorcios, como é possivel que uma emenda instituindo o divorcio
civil possa atormentar tanto os catholicos brasileiros? !

E' curioso, Sr. Presidente! A Belgica é um paiz catholico, muito
mais catholico do que o nosso. O clero, que dispõe nesse paíz de uma
força immensa, o clero, que fomentou a revolução de 1830 e que teve
na Constituinte representantes distinctissimos, não revogou, entretanto,
a lei que permittía o divorcio, que já estava em vigor desde muitos
annos.

Depois de 1830, os catholicos constituiram um partido político
fortissimo, que tem estado muitas vezes no poder e - cousa singu
larissima - esse partido não eliminou da legislação do paiz o instituto
do divorcio!

A população da França é catholica, e a França teve necessidade,
em virtude de interesses de ordem elevada, de restabelecer o divorcio.
E' catholica uma parte da população da Suissa, e desde 1874 é per
mittido o divorcio em todo o paiz; é catholica uma parte da população
da Allemanha, e o Codigo Civil Federal instituiu Odivorcio; é catho
lica uma parte da população da Inglaterra, e desde 1857 existe nesse
paiz o divorcio; 10 milhões de catholicos tem a America do Norte, e
todos os Estados desse grande paiz permíttem, em suas leis, o di
vorcio!

Só para os catholicos brasileiros é que é tormentosa a questão
do divorcio civil!

O nobre ímpugnador da emenda, que é um jurisconsulto illus
trado, não podia e não devia invocar aquelle argumento, porque S.
Ex. sabe que no nosso regimen, quando mesmo tormentosa fosse a
questão para os catholicosbrasileiros, ainda assim a accão do lagislador
não poderia ser limitada pelas crenças religiosas, porque o Estado não
póde subordinar as suas leis ás leis da Igreja, não pode, na phrase de
um escriptor, converter um acto de fé em dever civil, sem violar o
grande principio da separação do temporal do espiritual, (Apoiado).

c. C.- VaI. !II 39
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Tambem sou catholíco, SI'. Presidente, estou casadoha 25 annos
e não preciso, nem quero o divorcio para mim; e si, como catholico,
attentas as minhas crenças, posso entender que o vinculo do casa
mento que contrahi perante o altar, é indissoluvel, entretanto, neste
recinto, como legislador de um paiz dominado por um regimen de
completa separação da Igreja do Estado, de ampla liberdade religiosa;
de um paiz cuja ordem politica é dominada pelo principio de secula
rização; de um paizcuja população não é composta apenas de catho
licos romanos, mas tambem de judeus, protestantes e livres pensa
dores, que admittem o divorcio, não posso impõr as minhas crenças a
quem quer que seja, não posso pretender que o dogma seja con
vertido em lei, mas devo attender, pura e simplesmente, para os
elevados interesses do direito. (Apoiados e apartes,)

Do contracto do casamento decorrem direitos e deveres: desde
que um dos conjuges deixa de cumprir as obrigações que lhe com
petem, de modo que a união não só não pode mais attingir o fim para
O qual foi contractada, mas ainda, no dizer de um emérito civilista,
constitue um obstáculo a que os conjuges cumpram o seu destino, o
conjuge lesado deve ter o direito de pedir a dissolução do casamento?
Desde que um casamento está de facto dissolvido, deve o legislador
permittir a ruptura legal?

Eis, Sr. Presidente, as únicas questões que o legisladorbrasileiro
deve estabelecer e resolver. (Muito bem. )

Si infeliz, Sr. Presidente, foi o primeiro argumento invocado
contra O divorcio pelo Sr. conselheiro Correia, ainda mais infeliz foi o
segundo.

Disse S. Ex. que essa instituição vae provocar a dissolução dos
costumes, e ponderou que as lições do passado mostram que, em
quanto dominaram os bons e austeros costumes, ninguém se lembrou
do divorcio. Naturalmente, onde dominam os bons e austeros cos
tumes, onde os casaes vivem unidos e felizes, não ha necessidade do
divorcio, pela mesmarazão pela qual não haverá necessidade de me- '
dicos e de remedios, onde não houver molestias.

Como eu lamento, Sr. Presidente, não ter estado presente á re
união da Commissão em que S. Ex. desenvolveu aquella sua these!
S. Ex. naturalmente demonstrou e demonstrou de um modo cabal
que a sociedade brasileira, por isso mesmo que a nossa legislação
nunca consagrou O verdadeiro instituto do divorcio, é uma sociedade
de anjos, tendo costumes purissimos. S. Ex. naturalmente demonstrou
que nunca se deu no seio de qualquer família brasileira, um desses
factos que tornam impossivel a vida cojugal; nunca houve um adul
terio, nunca um dos conjuges tentou assassinar o outro, nunca
offendeu-o com gravíssima injuria, como nunca se deu um facto de
abandono! E tudo isso, porque? Porque a nossa lei diz que o vinculo
conjugal é perpetuo e indissoluvel, e só se rompe pela morte de um
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dos conjugas! E porque a lei o diz, os conjuges vivem perpetuamente
unidos e felizes!

E também na Hespanha, em Portugal, na Italia e em outros
paizes, em que o divorcio ainda não é permittido, os conjuges atra
vessam a vida, perfeitamente unidos e perfeitamente felizes!

E naturalmente S. Ex. tambem demonstrou que os costumes da
sociedade da Belgica, da Inglaterra, da Suissa, da Allemanha, da
Austria, da Russia, da Noruega, da Suecia, da Dinamarca, da Hol
landa, da Grécia, de todos os demais paizes, emflm, que admíttem o
divorcio, são profundamente imrnoraes ; não se sabe nesses infelizes
paizes o que seja a família, porque o que nelles impera - é uma
devassidão que assombra!

E S. Ex. tinha, para demonstrar com factos a sua these e para
apresentar um argumento sem replica, necessidade de fazer um con
fronto entre a França e a Belgica , Esses dous paizcs teem os mesmos
habitos, os mesmos costumes e a mesma língua, e, entretanto, em um
periodo de cerca de 80 annos, emquanto qúe a legislação belga per
mittia o divorcio, a da França não o permittia. Cumpria a S. Ex.
fazer esse confronto, para salientar as consequencias [unestas daquella
instituição.

OSR. ANIZIO DE ABREU - Dá licença para um aparte?

O SR. ADOLPIlO GORDO - Com o maior prazer.

OSR. ANIZIO DE ABREU - Durante esse periodo, a França só per
mittia a separação de corpos, e deram-se nesse paiz mais separações
de corpos do que divorcies na Belgica.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - A população franceza é muito maior.

O SR. ANIZIO DE ABREU - O calculo é feito em relação ao nu
mero ele casamentos, e felizmente esse calculo não é meu.

O Sn, ANDRADE FIGUEIRA - Mesmo que fosse de V. Ex.

O SR. ANIZIO DE ABREU -- Seria julgado suspeito. (Trocam-se
muitos apartes.)

O SR. PRESIDENTE - Attenção !
O SR. AnOLPHO GORDO - Já que o illustre impugnador da emenda

affirmou que a instituição do divorcio provoca a dissolução dos cos
tumes, S. Ex. tinha necessidade de confrontar os costumes da so
ciedade belga com os ela francesa, nesse longo periodo de cerca de
80 annos, para demonstrar que, embora esses países tenham os mesmos
habitos e a mesma lingua, entretanto, ao mesmo tempo que a França
tinha costumes purissimos por não permittir o divorcio, a Belgíca
havia cahido na mais abjecta depravação!

Infelizmente, Sr. Presidente, não estive presente á reunião em
que S. Ex. fallou e não OUV\ essa curiosa demonstração, de modo que
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tive necessidade de recorrer aos dados estatisticos para eu proprio
fazer esse confronto.

E sabe V. Ex., Sr. Presidente, o que é que a estatística de
monstra?

Precisamente o contrario do que affirmou o iIlustre Sr. con
selheiro Correia: muito maior foi o numero de famílias desunidas na
França em relação a um mesmo numero de casamentos, do que na
Bélgica.

O que a estatística demonstra é que no periodo de 1840 a 1878,
sobre uma média de 225 casamentos, desunia-se uma família na
França, emquanto que na Bélgica desunia-se uma familia sobre uma
média de 387 casamentos.

Estes algarismos são eloquentissimos e, de resto, ninguém ignora
o quanto são severos, moralizados os costumes da sociedade belga.

Dizer que a instituição do divorcio vae provocar a dissolução dos
costumes é dar á lei effeitos que ella não tem; é dar á lei que prohiba
o divorcio, na phrase de Paulo e Victor Margueritte, o poder magico
de injectar nas veias dos esposos um filtro de amor, de constancia e de
dedicação! Si a lei tivesse cssemagicopoder, si, decretando a vir
tude, virtuosa fosse a sociedade; si, decretando a indissolubilidade do
vinculo conjugal, o casamento fosse de facto indissoluvel, vivendo os
esposos sempre unidos e sempre felizes, ao abrigo de toda e qualquer
tentação, não se dando nenhum desses factos gravíssimos que tornam
impossivel a vida conjugal, então, sim, esta instituição deveria ser
combatida com todas as forças!

Só quem não conhece a natureza é que póde dar á lei esse magico
e extraordinário poder.

Si os esposos, em sua immensa maioria, atravessam unidos a vida,
não é porque a lei determine a indissolubilidade do vinculo: é pela
affeição que um dedica ao outro, é pela profunda affeição que ambos
dedicam aos filhos.

E direi mais, no dia em que fór instituido o divorcio, no dia em
que um dos esposos souber que, si praticar qualquer dos factos que
podem determinar a dissolução do vinculo, o outro póderequerer essa
dissolução e casar-se com outra pessóa, velará com o maximo cuidado
sobre a sua conducta,

Não quero dizer que o divorcio, em si, seja um bem: fóra para
desejar que não houvesse necessidade de divorcies e que todos os
casaes vivessem sempre unidos. Entendo, porém" que é remédio ne
cessario para casos muito graves. Será um remedio deploravel, dizem
Paulo e Victor Margueritte, mas é incontestavelmente necessario, tão
necessario como a amputação que o medico faz, quando a gangrena
está declarada.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' bom que o paiz não experimente
esse remedío,
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o SR. ADOLPHO GORDO - Tem sido experimentado pelos paizes
mais civilizados do mundo, e todos conscrvam-n'o até hoje.

Eis, Sr. Presidente, o que me cumpre dizer em resposta ao dis
curso do Sr. conselheiro Correia.

; O Sr. Alencar Araripe limitou-se a dizer que é contrario ao
divorcio, por inconveniente aos interesses da sociedade e á tranquil
lidade da família, mas não justificou essa sua opinião.

OSr. conselheiro Andrade Figueira, depois de ponderar que o
divorcio é uma consequencía necessaria do casamento civil, accres
centou que, sendo o casamento um dogma, uma instituição juridica
moral e social e produzindo o divorcio graves inconvenientes, é indis
pensavel que o Projecto do Codigo, pelo menos consagre O regimen
da Hespanha, conciliando o casamento civil com o religioso e não
admittindo o divorcio.

Relevar-me-ha S. Ex. que eu não tome em consideração os seus
conceitos sobre o casamento civil, porque a nossa Constituição política
dispõe no art. 72, § 4', em termos bem claros e precisos, que a Repu
Mica só reconhece o casamento civil.

Sr. Presidente, a Commissão perante a qual tenho a honra .de
estar fallando está incumbida de formular um projecto de Codigo Civil,
isto é, de lei ordinária, e fallece-lhe, por isso, competencia para propór
qualquer reforma daquelle texto constitucional. Propor que se dê vali
dade aos casamentos religiosos, consagrando o nosso futuro Codigo
o regimen em vigor na Hespanha, é propor uma reforma do art. 72,
§ 4', da Constituição, reforma essa que vae, aliás, destoar de outros
principias cardeaes de nosso systema politico.

As reformas constitucionaes só pódem ter lagar observados os
tramites do art. 90. Nada mais tenho necessidade de dizer em res
posta ao discurso do emérito mestre de direito. Entretanto, antes de
passar adeante, preciso salientar o seguinte conceito de S. Ex.: « o di
vorcio é uma consequencia necessaria do casamento civil. »

O illustre Sr. Coelho Rodrigues disse que o casamento, consi
derado em si mesmo, não é um contracto , nem um acto puramente
civil e religioso: é um facto natural e necessário á conservação e ao
aperfeiçoamento da especie, de modo que não póde ser dissolvido, por
ser a dissolução do vinculo contraria aos fins essenciaes do acto ,

E' O que se acha escripto no resumo do Diariodo Congresso.
O casamento civil é um contracto resultante do accordo de duas

vontades. Contracto sui çeneris, é certo, mas sempre um contracto .
Certo, os esposos no momento em que se unem aspiram á perpe

tuidade do vinculo; mas elles próprios, algumas vezes, em virtude de
factos que tornam impossível a vida em commum, dissolvem offectiva
mente esse vinculo.

O divorcio não rompe o casamento, diz um notavel oscriptor,
e simplesmente constata uma ruptura já feita.
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Si na opinião do illustrado Sr. Coelho Rodrigues, o casamento
é um facto natural, o divorcio, quaudo o casamento não pôde realizar
os seus elevados intuitos, é tambem um facto natural.

Peço respeitosamente licença aos illustres membros da Commissão,
para submetter ao seu elevado criterio algumas questões.

O casamento é um vinculo livremente estabelecido entre duas
pessoas, é um pacto de fidelidade, de amor e de assistencia reciproca.

O amor e o respeito determinam incontestavelmente a força e
a garantia dessa instituição. A unidade de sentimentos que faz a es
sencia do casamento, diz Laurent, se manifesta por deveres que as
legislações consagram, e que constituem verdadeiras obrigações ju
ridícas.

No dia em que um dos esposos, desconhecendo quaesquer das
promessas que constituem a essencia do casamento, violar abertamente
uma das obrigações juridicas que decorrem desse contracto ; no dia em
que, ou por causa do adulterío , ou de um crime de tentativa de morte,
ou de outro qualquer facto gravíssimo, a continuação da união entre
os conjuges se tornar impossível e elles, de facto, dissolverem o casa
mento; no dia em que essa união não puder realizar mais os fins para
que foi contractada- em nome de que interesse social, de que prin
cipio de direito ha de a lei manter a indissolubilidade do vinculo? !

Em nome de que principio de justiça ha de impedir que o esposo
lesado lenha o direito de pedir a dissolução do casamento? !

O que é o divorcio? pergunta Laurent. E' a ruptura legal do
casamento; mas esta ruptura legal não faz mais do que constatar a ru

.ptura moral; este é que é o verdadeiro fundamento do divorcio..
Em nome de que interesse, de que principio de direito ha de a lei

dizer á mulher que, por exemplo, tiver sido injustamente abandonada
por seu marido, logo no inicio da sua vida conjugal: - « Não tendes
direito ás santas alegrias da familia e da maternidade, não tendes di
reito de viver legitimamente nas condições que a natureza humana
implica e impõe; estaes condemnada a uma viuvez pezpetua? »

Porque impedir essa senhora, que póde ser digna e virtuosa, de
contrahir novo casamento e de constituir uma familia em que possa
ser feliz? !

Ha alguns annos, um negociante de S. Paulo pediu a annullação
do casamento que havia contrahido, aUegando que não tinha encon
trado a sua esposa em estado de virgindade, e que ella havia tido um
filho antes de casar-se. Não poude provar as suas allegações.

Essa senhora pertencia a uma distincta família e contava apenas
18 annos de idade .

. rergunto, de novo: em nome de que interesse, de que 1?ríncipio,
a lei impõe a essa senhora uma viuvez eterna? ! (MUlto bem.)

E quando é a mulher que enche de opprobrio o seu lar, quando,
pela sua devassidão ou perversidade, torna impossível a vida conjugal,
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em nome de que principio de justiça ou de interesse social, deve a lei
prohíbír ao esposo ultrajado a constituição de nova familia, que pôde
ser um exemplode honra para a sociedade? !

Em nome dos interesses dos filhos?
Masserá, por ventura, dos interesses dos filhos, que elles cresçam

respirando uma atmosphera envenenada, entre dOIS entes que se
odeiam, assistindo a acenas abominaveis, perdendo todo o respeito para
com seus pais, desprezando-os ou odiando-os?! (Muito bem; muito
bem.)

O que faz, diz um eminente escriptor, a desgraça dos filhos não
e a ruptura legal do casamento: é a discórdia, o adio, o crime de
que são testemunhas e victimas. Para elles, o melhor remedio será
o mais radical.

E si, em nome do interesse dos filhos, o legislador julga-se com
direito de impedir o divorcio, em nome desse mesmo interesse, deve
impedir a separação de corpos.

SI'. Presidente, ao iniciar as minhas observações, declarei que,
quando o projecto do Codigo Civil fôr submettido á consideração da
Camara, examinarei a grave questão do divorcio sob todas as suas
faces; limito-me hoje a submetter á illustrada Commissão aquellas in
terrogações. Tenho para mim que estabelecer aquellas questões
é resolvel-as. (Muito bem.)

E, ao concluir, seja-me licito citar algumas palavras de um lu
minoso parecer do Senado sobre o divorcio:

• Ninguem póde negar o facto da exístencia de muitos casaes cuja
convivencia tornou-se impossivel, nem sustentar que a autoridade
publica possa manu militari obrigar a viverem juntos os conjuges
que se tornarem irreconciliaveís e muito menos negar qu~ essa con
vivencia , ainda que pudesse ser imposta á força, seria uma fonte de
corrupção e aviltamento para a prole, de vergonha para a família de
ambos, de escandalos para a sociedade e de perigos para a ordem
publica.»

Estas palavras foram escriptas pelo illustrado Sr. Coelho Ro
drigues, que tão adversário agora se manifesta em relação á insti
tuição do divorcio.

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem. O orador é, muito
felicitado. )

o Sr. M. F. Correia - Sr. Presidente, quando hoje me
encaminhei para esta casa, não tinha nem a remota noticia de que
ouviria o eloquente e caloroso discurso, com que o nobre autor da
emenda que suscitou todo este debate, veio defendei-a.

Tomarei em consideração as proposições de S. Ex., depois que
houver respondido ao illustre relator do parecer.

Tenho, porém, primeiramente de completar o que disse na penul
tima sessão, acerca dos principias cardeaes contidos nos artigos em
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discussão, que mereceram todo o meu applausc, um dos quaes, por
lapso de memoria não mencionei então. Quero referir-me ao facto de
não ter o autor do Projecto, nem a Cornmissão Revisora, nem o illustre
relator, considerado como objecto próprio do Codigo , a declaração de
dever o casamento civil preceder ao religioso.

Era uma questão que tinha sido largamente discutida perante os
legisladores. Oautor do Codigo e todos os que nelle até hoje teem in
tervindo conformaram-se com a fundada opinião de que nada se deve
dizer acerca do momento em que o casamento religioso tem de ser
celebrado.

Com effeito, si, como diz o illustre DI'. Clovis no seu trabalho, que
mais de uma vez tenho lido, em face da lei civil é também concubinato
a união dos que se vinculam sómente perante a autoridade ecclesiastica,
o que significaria que este concubinato fosse assim incluido na lei como
que autorizando-o, apezar da Constituição , e para determinar que só
se effectuaria depois do casamento civil, isto é, depois que toda idéa de
concubinato estava arredada?

'A questão do casamento religioso é inteiramente estranha ao le
gislador, que não tem que determinar si será antes ou depois do civil.
(Apoiados. )

Onobre relator, dignando-se de tomar em consideração as obser
vações que aqui fiz, acoimou-me de incoherente .

A incoherencia consiste em ter eu referido que já em 1869,
quando dirigia os negocíos ecclesiasticos, manifestei-me favorável ao
casamento civil.

Effectivamente, tendo de apreciar a questão de saber si os casa
mentos acatholicos, para produzirem effeitos jurídicos, deveriam ser
feitos exclusivamente por ministros da religião respectiva, ou si, nesse
caso, era preferivel o casamento por acto civil, opinei por esta solução,
dando as razões justificativas.

Como poude, porém, penetrar no espírito atilado do nobre relator
que, por sustentar então, de accordo com o parecer do Conselho de
Estado, essa preferencia que não vingou nas Camaras, cahi em con
tradição? Cahiria sim, si nessa occasião houvesse proclamado que o
casamento assim celebrado era seguido da dissolubílidade do vinculo;
mas este ponto não foi aventado: nesse tempo, o principio da indisso
lubilidade do laço conjugal estava fora de questão.

Foi preciso, para S. Ex. averbar-me de incoherente que me
emprestasse a opinião, que é sua, de que sendo o casamento um con
tracto civil, é consequencia delle a dissolubilidade.

De incoherente poderia eu, com mais fundamento, averbar o
nobre relator. S. Ex. sustentou em seu parecer que a questãO dos
esponsaes estava banida da legislação, desde que a lei do casamento
civil não cogitou della,

Tambem o legislador constituinte, a quem não era estranha. a
questão da dissolubilidade do casamento civil, tornando na Constituição
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obrigatorio este casamento, calou-se, não cogitou da dissolubilidade.
Pelo raciocinio do nobre relator o silencio significa a condem
nação; e, si vale para o caso dos esponsaes, importa, no do casamento
civil, a condemnação da dissolubilidade,

E acaso é alguma heresia jurídica dizer que o casamento civil pode
não ser dissoluvel? NãO temos nós o casamento civil indissoluvel ?

No importante discurso que em 15 de julho de 1896 proferiu no
Senado, o estudioso Sr. Coelho e Campos mostrou quaes as nações que
adoptam o casamento religiosoe dissoluvel, e quaes as que estabelecem
o casamento civil, mas indissoluvel , .

Foi para consagrar entre nós a dissolubilidade que se apresentou
a emenda que o seu autor acaba de defender; e é o momento de tomar
em consideração as observações de S. Ex.

EUe, como O nobre relator, appella para a Constituiçãoactual, que
não pormitte se ponha em duvida O casamento civil.

E' precisamente porque com O preceito constitucional póde
coexistir a indissolubilidade ou a dissolubilidade do vinculo matri
monial que para constituir direito novo, o Sr. Adolpho Gordo apre
sentou a emenda acceita pelo honrado relator.

Si a questão pudesse ser resolvida pelo processo de que o nobre
relator usou em referencia aos esponsaes, então estaria prejudicada
a emenda e firmada pelo silencio da Constituição a indissolubilídade do
vinculo matrimonial.

O SR. ANIZIO nE ABRE:U - Si V. Ex. permitte, darei um aparte
para esclarecer esta incoherencia em que V. Ex. suppõe que me
apanhou. Eu declarei que o casamento civil tinha como um corollario
logico o divorcio, em face daquellcs que sustentam que o casamento
é um sacramento. '

Esta é que é a consequencia que eu tirei e não implica absoluta
mente essa consequencia que V. Ex. tirou em relação ao divorcio,
que eu deva da mesma forma pensar em relação aos esponsaes. Nin
guem affirma, nem V. Ex. nem cu, que esponsacs constituam sacra
mento.

Já vê, portanto, que não ha a tal proclamada incoherencia de que
V. Ex. tanto faz alarde.

O SI\. M. E. CORREIA - À incoherencia está em ter V. Ex. sus
tentado um principio que, si fosse logicamente applicado á questão que
estamos discutindo, levaria á conclusão contraria a doutrina que
V. Ex. professa.

O SR. ÀNIZIO Dl' ABREU - Não foi esse o argumento unico que
apresentei para condemnar os esponsaes.

O SR. M. F. CORREIA - Si eu pudesse ser acoimado de incohe
rente pelo motivo por que Y. Ex. me acoimou, estaria na boa com-
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panhia dos legisladores que, em maioria, teem votado o casamento
civil e ao mosmo tempo a indissolubilidade do vinculo.

O SR. ANIZIO DE ABREU - A incoherencia de V. Ex. está em
affirmar que o casamento é um sacramento.

O SR. M. F. CORREIA - Não entrei na questão do sacramento.
O SR. ANIZIO DE ABREU - Baseou-se até nos evangelhos.
O SR. M. F. CORREIA-Não. V. Ex. começou por notar que

não estavamos em um concilio e eu tratei de accommodar-me com
essa opinião.

Não estamos em um concilio, mas em uma casa de legisladores
do regimen temporal.

O SR. GUEDELHA MOURÃO - Mas é concilio para atacar a Igreja.
O SR. ANIZIO DE ABRSu ,- Niguem atacou a Igreja; as instituições

civis é que foram gravemente atacadas.
O SR. M. F. CORREIA - E note a illustrada Commissão que até

agora ninguém condemnou tanto o divorcio como o Sr. Dr, Adolpho
Gordo. S. Ex. disse: o divorcio é um mal social.

O SR. ADOLPlIO GORDO - O meu pensamento foi este: eu não con
sidero o divorcio um bem, e acho que toda a nossa aspiração deve ser
para que não haja divorcio; mas considero-o remédio para casos ex
tremos.

O SR. M. F.. CORREIA - O meu empenho é tomar em consideração
os argumentos contrarios, taes como são apresentados. E, pois, direi
que ninguem se oppõe ao remedio para os casamentos infelizes.

Onde existiu jamais essa intolerancia, essa tyrannia que obriga a
manter unidos conjuges em que ao aifecto substituiu o adio?

Desde que cursei o 10 anno da Faculdade de Direito, no livro de
Ahrens , pelo qual se ensinava, aprendi que não se podem conservar
unidos os corpos, quando as almas estão desunidas.

A religião e a lei civil determinam a separação.
A questão a examinar é si convem á sociedade passar dahi e de

cretar a dissolução do casamento, permittindo que os conjuges separa
dos vão formar faruilia nova, em presença dos filhosque durante a união
tiveram.

Não ha perfeição em nenhuma instituição humana; e, resolvendo
. questões sociaes, tem-se de procurar o alvitre melhor.

Em sua justa commiseração para com os conjuges infelizes, eu es
perava que o Sr. Adolpho Gordo, que citou o parecer do conselheiro
Coelho Rodrigues, na sessão do Senado de 1896, tratasse tambem do
ponto de que este tratou, quanto ao conjuge culpado, inhibido de con
trahir outro casamento; mas, S. Ex. não disse palavra sobre este ponto.
Iguala-se a condição do innocente á do culpado. A este aproveita
a culpa.
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Demais, S. Ex. fecha a porta á reconciliação dos conjuges sepa
rados.

E, senhores, si ha o facto, a que o nobre Sr. Adolpho Gordo se
referiu, da annullação do casamento do príncipe de Monaco com lady
Hamilton, se poderia também citar o do casamento do rei de Portugal,
D. Affonso VI, com a princesa Isabel, que contrahiu novas núpcias com
o irmão do rei, depois D. Pedro II ; esses factos de casamentos annul
lados não resolve a questão da preferencia , para a sociedade, do divor
CIO sobre a separação.

Ha, entretanto, um facto, e cito-o somente como contribuição hís
toríca , O qual aproveita á causa dos que só querem a separação, que
permitte a reconciliação. Mahomet repudiou a mulher, por suspeita
de infidelidade, e reconhecendo a ínsubsistencia da suspeita, com ella
se reconciliou.

O nobre deputado por S. Paulo, que me precedeu, enunciou uma
proposição que, si della pudesse convencer-me, converter-me-hia em
sectário do divorcio; S. Ex. disse que a providencia que propõe é um
freio ás más paixões, favorece os bons costumes.

Sr. Presidente, desde a primeira vez que fallei, disse que o que
cumpre presentemente é concorrer para que no Brasil dominem os cos
tumes austeros. Picariamos como nos 520 annos em que os costumes
severos impediram em Roma que o divorcio, autorizado pela lei, uma
só vez se realizasse.

OSr. Adolpho Gordo, apreciando esta proposição, ponderou que
devíamos attender ao que occorreu , quanto aos bons costumes, no
tempo em que na Bélgica existia já o casamento civil e na França, não.

Não tratei desse confronto. O que fiz foi apenas estudar a nossa si
tuação actual, para melhor conhecer a therapeutica a applicar. Lembrei
o judicioso proceder de Solon, o sabio legislador, que declarou não ter
promulgado as leis melhores em absoluto, mas as que na occasião mais
convinham aos athenienses , E' tambem O conselho de Taine, que
manda, em tal caso, levar em conta o momento.

E accommoda-se ao momento a decretação do divorcio?
Ouçamos o nobre autor do projecto.

« Os motivos indicados contra a reforma que se propõe
(o divorcio) redobram de força si delles fizermos applicação á
sociedade brasileira. ))

O mesmo pensamento transparece destas palavras do talentoso
Dr. Souza Bandeira, em artigo publicado em 28 do mez findo:

« Nada existe mais serio que a constituição da familia,
e no naufrágio geral do nosso caracter, das nossas institui
ções, só ella ainda sobrenada como impolluta tradição de
honra para cuja perpetuação devem convergir todos os bons
brasileiros. »
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Tambsm eu ao occupar-me com o assumpto pela primeira vez,
pedindo esclarecimento á estatistica demographica, recorrendo á esta
tistica criminal e á [udiciaria, cheguei á conclusão de que este mo
mento não é azado para se decretar no Brasil a dissolubilidade do vin
culo matrimonial.

Sempre no mesmo terreno, o nobre relator, no seu discurso, disse:

« Não ha lei, não ha principio de moral que possa impe
dir a dissolução de uma sociedade que mentiu aos seus fins. »

Senhores, desde o principio tenho dito que é neccssario dar reme
dio aos infortunios do lar. A nossa questão é sobre si se deve levar o
remedio até ao ponto de permittir que conjuges, que se desquitam, con
traíam novas nupcias.

E' contra o rompimento do vinculo que me pronuncio, porque
acredito queisto seráfatal á. nossa sociedade, não comportando o mo
mento semelhante instituiçãO. Não queremos, certamente, a grilhetade
que aqui se fallou, a permanencia constante, debaixo do mesmo tecto,
d,e seres que se repellem , Subsista, porém, o vinculo.

Foi com este pensamento que, no meu anterior discurso, observei
que não convinha reduzir o matrimonio ao toque leve c rápido com que
a abelha suga o mel das flôres.

Quando nesse discurso fallei nas lições do passado,- tenho de dar
esta explicação ao nobre Deputado por S. Paulo, autor da emenda,
foi depois de ler a magnífica Encyclica do Papa Leão XIII sobre o di
vorcio' condemnando-o não só como chefe da Igreja Catholica, mas por
motivos de ordem social, que devem ser tidos em consideração por
quantos amam a patria. Expostos esses motivos, ponderou o Pontifico:

« Tudo isto é de certo claro por si mesmo; entretanto,
mais claro se torna com a lembrança do passado. »

Foi, então, confirmando a observação, que recordei palavras de
Tacito, referindo-se aos austeros costumes, e contemplando indignado
a sua deturpação.

O grande escriptor da antiga Roma pergunta:

« Sabeis quando isto succedia ? Succedia quando a legis
lação civil, separando o matrimonio dos ritos sagrados,
separou tambem os corações dos esposos; succedia quando
as matronas romanas, desligadas daquella soberana lei da
divindade, que aperta e consagra O laço conjugal, se lan
çavam no charco de todas devassidões."

UM SR. DJ~PUTADo - Eis a condemnação do casamento civil.
O SR. Lrnz DOMINGUES - E' contra a Constituição, que fez a se

paração.
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o S1\. M. F. COR1\EtA - Si estivesse fallando perante legisladores,
com poderes constituintes, proporia a restauração da lei antiga. Si
me limito a pugnar pela não dissolubilidade do vinculo, é porque estou
em uma assembléa que tem de obedecer á Constituição.

Em uma Constituinte, eu, que notei tal ou qual precipitação em
separar-se a Igreja do Estado, proporia o regimen antigo, mais liberal
que o actual.

A grande maioria dos brasileiros professa religião que não dispensa
no matrimonio a intervenção da Igreja. Celehrando-o religiosamente, a
lei revestia o acto de um contracto civil.

Eu casei-me religiosamente; e, conformando-me com esse con
tracto, a communhão de bens, não tive necessidade de escriptura ante
nupcial. E' isso ou não mais liberal, mais favorável aos contrahentes?

UM SR. DEPUTADO - Mas então o que fez a Constituição? Consa
grou O casamento civil.

O SR. M. F. CORREIA-Quando os contrahentes prescindem do
acto religioso, está bem.

Hoje, aquelle que não póde dispensar o casamento religioso tem,
necessariamente, de praticar dous actos para chegar ao mesmo resultado.
Foi assim que praticou o illustre Sr. Presidente da Republica, quando
teve de casar uma de suas dignas filhas. Com a lei antiga, Oacto cele
brado pelo respeitável Sr. Arcebispo traria logo os effeitos que S. Ex.
só poude conseguir com a intervenção do pretor.

Mas, desde que a Constituição estabeleceu o casamento civil e não
impoz a dissolução, não é conveniente que uma assembléa ordinária a
estabeleça.

Fiquemos onde ficaram o nobre autor do Projecto e a Commissão
Revisora.

O Sr. Adolpho Gordo deu-me obsequiosamente fóros de juriscon
sulto, que não pretendo, nem me cabem, tendo na carreira publica se
guido a administrativa, pelo que só me tenho empenhado na discussão
de certa parte do Codigo.

S. Ex. citou um caso occorrido em S. Paulo, que influiu para que
formasse o seu juizo.

Os factos infelizes são muitos e de ordem differente , Como S. Ex.,
também conheço um que posso referir: o de dous casaes visinhos,
ambos com filhos; o marido de um tomou a mulher do outro e estão
tendo filhos.

O Sn, AooLPHO Gonno -.- E acha regular esta, situação '!

O SR. M. F. CORREIA - Os filhos abandonados pelo pae teem com
sua mãe alguns meios de subsístencia, porque a empresa em que elle é
empregado repartiu os seus vencimentos.

O SR. ADOLPHO GORDO - E é muito moral!
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o SR. GUEDELIlA MOURÃO - Com o divorcio vae se consagrar isso
officialmente.

O SR. M. F. COmlEIA - Si passar a emenda de V. Ex., elles
podem celebrar o casamento.

O SR. ADOLPHO GORDO-Não podem.

O SR. M. F. CORREIA - E ahi ha dons culpados.
Ha um livro que refere o facto que o divorcio occasionou na

França entre um senador e um deputado que eram amigos in
timos ,

O senador, que tinha uma filha, era mais velho que a esposa,
pulcherrima senhora. O amigo deputado era viuvo e tinha um
filho.

Relações illicitas se travaram entre o viuvo e a esposa do
amigo.

De accórdo com a mulher, o senador, para salvar a honra da
família e em amparo da filha, requereu o divorcio, dando-se como
culpado.

As relações illícitas cessaram pelo casamento. Amavam-se o filho
do viuvo e a filha do senador. Quizeram casar-se . O senador não
poude levar a sua abnegada dedicação pela filha ao ponto de permittir
que os seus nettos tivessem o nome que lhe maculara Olar. O man
cebo comprometteu-se a exercer longe um cargo diplomatico, e con
sentiu que seus filhos uzassem o nome do avô materno.

Não é triste, senhores, uma instituição que a tanto obriga!
Vou agora justificar as emendas que tive a honra de apre

sentar.
Como fui fundador da Associação Promotora da Instrucção, lem

brei-me de aproveitar, em beneficio da instrucção, a faculdade que o
Codigo dá aos que não sabem ler, para que se casem em edificio par
ticular. Proponho que se permitia casal' em casa só ao que souber lêr.

E' de grande vantagem para um casal a instrucção, ainda que
elementar.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Aprendam depois de casal'; nada de
impedimentos artifíciaes ,

OSR. M. F. CORREIA - Deus me livre de pretender embaraçar
o casamento dos analphabetoa. A minha emenda não difficulta nem
impede; é apenas um incentivo para que aprendam. Salvo o caso de
moléstia grave, não se casam em edifício particular, mas na casa das
audiencías.

O art. 221 estabelece a validade dos proclamas durante dous me
zes , Considero curto o prazo e peço que: seja elevado a tres mezes.

O art. 220 trata do casamento de brasileiros, em paiz estrangeiro,
perante o ageute diplomatico, quando isto é e deve ser attribuíção
consular.
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Já tive occasião de me manifestar a este respeito na discussão da
Parte Primeira. Não se trata de attribuição cumulativa como a do
bispo e do parocho no casamento catholico ; mas de inversão de attrí
buições. A emenda agora offerecida é consequencia da que então
apresentei e não foi rejeitada.

Propuz a suppressão do art. 329, que dispõe:

« As convenções ante-nupciaes ficam sem effeito si não
se seguir o casamento " . .

Quando a hypothese da convenção não se realiza, não ha como
dar effeito a essa convenção. O mesmo quanto a tratados.

Duas nações celebram um pacto, para a defesa commum, si se
dér uma receada aggressão da parte de outra.

Desde que essa aggressao não se realize, o tratado fica ipso facto
annulIado.

Assim, si o contracto ante-nupcial é por força annulIado, desde
que o casamento não se verifica, parece dispensável declaração nesse
sentido.

Tambem estabelece o Codigo, no art. 396, n. 4, o seguinte:

« O pedido de divorcio (separação) póde fundar-se em
mutuo consentimento dos conjuges, si forem casadosha mais
de dous annos .»

A razão da disposição acredito ser a de que então já exista filho
que aperte o laço entre os conjuges.

Mas, mesmo assim o prazo é muito pequeno; não devemos faci
litar tanto uma separação de tamanhas consequencias.

Quando se consente um orifício no costado do navio, logo vem o
rombo que traz a submersão.

Proponho, e ainda assim não acho muito, que se duplique o
prazo.

OSR. COELHO RODRIGUES dá um aparte.

O SR. M. F. CORREIA - O aparte de V. Ex. traz-me á lembrança
uma consideração, que eu queria adduzír, quando respondia ao illus
trado Sr. Dr, Adolpho Gordo, a de que S. Jeronymo conta o caso de
uma mulher de seu conhecimento, que teve 23 maridos.

Desejo agora submetter á consideração do illustrado relator sim
plesmente algumas observações.

O art , 230 dispõe:

« Osmenores de vinte e um annos carecem para casal'
do consentimento de ambos os paes, si estes forem legitimos;
prevalecendo o do pae, qnando houver divergencia entre
elIes."
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Si o do pae é o que prevalece, porque só a este não se refere o
artigo, deixando para a intimidade o accôrdo do pae com a esposa?
Que vantagem ha em divulgar a dívergencía entre os esposos quando,
na hypothese figurada, não apparocer o consentimento da mãe?

O art. 301 estabelece: .

« A obrigação de sustentar a mulher cessa para o ma
rido quando ella se ausenta, sem justo motivo, da habitação
conjugal e recusa voltar. Neste caso o juiz póde, segundo
as circumstancias, ordenar, em proveito do marido e dos
filhos, o sequestro temporario dos rendimentos da mulher".

Parece-nos muito duro o sequestro de todos os rendimentos da
mulher, tanto mais quanto o Codigo não figura o caso de motivo re
provado ou condemnavel ; falla em ausencia sem justo motivo.

De que ha de ella viver? Será forçada a algum genero de vida
condemnado? Deve-se-lhe deixar uma parte necessaria dos seus ren
dimentos.

Vou concluir.
Para que as emendas que tenho offerecido mereçam uma delibe

açãor da Commissão, é mister que as subscreva um dos membros da
mesma Commissão.

Devo esta gentileza ao honrado Sr. Secretario, que as tem dis
tinguido com sua assignatura, ainda não estando de accórdo com a
doutrina que conteem.

Para que jamais se lhe possa fazer qualquer increpação de in
coherencia, cumpre-me dar-lhe publicamente o meu agradecimento.

E' o que faço neste momento'. (Muito bem; muito bem.)

o Sr. G-uedelha Mourão_Sr. Presidente, não tenciono
entrar em larga discussão sobre o divorcio; imitarei o meu illustre
collega e amigo, o Sr. Dr. Adolpho Gordo, reservando as princípaes
ponderações, que, porventura, tenha de fazer, para a Camara a que
pertenço.

OSR. M. F. CORREIA -Eis porque implorei ao Sr. Presidente
um pouco de benevolencia. Não tenho esta faculdade.

OSR. GUEDELHA MOURÃO - Entendo, sim, que esta discussão deve
ser ampla para os homens competentes em matéria jurídica, que
V. Ex. tão acertadamente chamou a este recinto e que tão galharda
mente tomaram parte no exame das questões sujeitas-á deliberação da
Commissão do Codigo Civil.

OSR. PRESIDENTE - Oque a Commissao muito agradece.

OSR. GUEDELHA MOURÃO - Aqui vieram os veteranos do antigo
regimen, com sua expericncia e luzes, prestar valioso serviço pátrio
tico, (Apoiados).
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oSR. PRESIDENTE - A Commissao agradece muito.

OSR. GUEDELHA ilIOURÃO- O divorcio póde ser discutido sob o
ponto de vista da religião, da histeria, do direito natural, das conve
niencias sociaes c politicas; mas no momento actual, seja qual for a
opinião dos membros da Commissão, deve ser rejeitado in limine.

Já o illustre Sr. conselheiro Correia alludiu á inopportunidade de
urna lei sobre o divorcio, e é exactarnente sobre este ponto que vou
insistir.

Com effeito, S1'. Presidente, será opportuno decretar uma lei que
encontra em todas as camadas da sociedade brasileira tenaz e quasi
universal resistencia ? O nosso povo, tão descnidoso de seus direitos,
por meio de innumeras representações vindas de todos os Estados, fir
madas por milhares de pessoas, dirigiu-se em 1897 á Camara dos De
putados, protestando contra o projecto de divorcio, que então se dis
cutia. Foi um plebiscito espontaneo da mais alta significação. A Bahia,
Sr. Presidente, que V. Ex. brilhantemente representa, quasi em peso
declarou repellir o divorcio. A Camara dos Deputados, no momento
opportuno, rejeitou em votação nominal e por grande maioria a
funesta reforma. Antes, o Senado, depois de longa e luminosa
'discussão, em que se salientaram homens da competencia jurídica
dos Srs, Gomes de Castro e Coelho e Campos, rejeiton um projecto de
divorcio.

Agora, Sr. Presidente, está V. Ex. assistindo ao depoimento con
sciente e documentado dos mais doutos cultores do direito, estranhos á
representação nacional. OSr. conselheiro Andrade Figueira, o nosso
Bayard, cavalheiro sanspe",' et sans reproche, o SI'. Andrade Figueira,
respeitado e admirado por quantos sabem apreciar o qne vale um ca
racter (apoiados geraes), S. Ex., um dos mais laureados jurisconsultos.
combateu enérgica e proficientemente o divorcio.

OSr. conselheiro Correia, o grande batalhador das idéas generosas
no antigo regimen (apoiados), que não acha incompatibilidade de con
viver com os que vieram depois, porque a sociedade brasileira não
teve solução de continuidade, acaba de justificar com argumentos va
liosos o seu modo de pensar e de sentir contra o divorcio.

O meu distinctissimo patricio, o Sr. DI'. Coelho Hodrigues.vuma das
estrellas que fulguram no firmamento dos que cultivam com assiduidade
e carinho a bella sciencia do direito (apoiados), e a quem considero
mestre, o Sr. Dr. Coelho Rodrigues, tendo acceitado em começo o di
vorcio homceopathicamente, depois, vendo que seus apologistas não
queriam homeeopathia e sim allopathia, tendo concedido que se abrisse
uma brecha na bellissíma estructura da familia, cuja tranquillidade,
essencia e base repousam na indissolubilidade conjugal, S. Ex., o meu
illustre mestre, veio declarar, com a franqueza que o nohilita , qne
repudia o divorcio.

c. c._ Valo IH /jO
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oSr. conselheiro Alencar Araripe, que sabemos todos o que vale,
veio aqui, não discutir, mas dar um depoimento, declarando que, em
nome da tranquillidade e da paz da familia, condemnava o divorcio.

Ainda hoje ouvimos um distincto membro da magistratura, o
Sr. Dr. Gabriel Ferreira, que sustentou a melhor doutrina sobre a or
ganização da familia,

E para que hei de citar mais nomes, quando temos o do illustrado
redactor do Codigo, o Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, cujo defeito unico é
talvez o de não adoptar, como eu, a crença catholica em sua integri
dade, mas cujo talento e applicação de espirito é de todos conhecido?
(Apoiados). S. Ex. prestou relevante serviço dizendo, com a sua,auto
ridade moral- (e o Governonão procuraria por certo uma vulgaridade
para semelhante trabalho) - (apoiados) que condemna o divorcio.

O SR. M. F. CORREIA - E a Commissão revisora toda.
O SR. GUEDELHA MOURÃO - E' verdade; lá nem se tratou do

divorcio. As corporações que cultivam a scieucia do direito ou
que o applicam, ou não tratam do divorcio ou o rejeitam, salvo
uma ou outra excepção, rari nantes in !Jurgite vasto. O dignissimo
relator que V. Ex. escolheu...

O SR. PRESIDENTE - Não escolhi. Deixei plena liberdade aos
membros da Commissão na escolha das partes que quisessem relatar.
Foi S. Ex. quem escolheu.

O SR. GUEDELHA MOURÃO - ... lembrou a opinião do Tribunal
do Maranhão. Effectívamente, é motivo de desvanecimento para mim,
que entre os tribunaes judiciarios do paiz fosse lembrada pelo illustre
relator desta parte do Codigo, justamente a opinião do Tribunal do
Maranhão.

Mas o que S. Ex. não explicou é que esta opinião do Tribunal
do Maranhão se resume na opinião de dous distinctissimos membros
desse egregio tribunal.

O Tribunal da Relação escolheu tres de seus membros para in
terpôr parecer sobre o Codigo Civil, deixando-lhe plena liberdade.
Entre esses tres membros, foi relator o muito distincto e men parti
cular amigo, Sr. Francisco Machado. Acceitou todas as conclusões do
relator, o Sr. Sebastião Braga, outro membro da Commissão, Divergiu
quanto ao divorcio o Sr. Jesuíno Freitas. Portanto, a maioria da Com
missão nomeada pelo Tribunal do Maranhão, para interpôr parecer
acerca do Codigo Civil, e composta de tres membros, é que acceítou o
divorcio. Mas fosse o tribunal pleno, ainda assim constituiria uma ex
cepção ao sentir dos tribunaes judiciários do paiz.

Urna lei como esta, que interessa profundamente os costumes da
nação, que vae innoval-os naquillo que ha de mais intimo e de mais
profundo, não póde ser decretada sem largo e minucioso inquerito.

Este inquerito está se fazendo.
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V. Ex. está vendo; por emquanto, pelos depoimentos colhidos,
o divorcio está condemnado ,

Si o illustre Presidente da Camara, por um erro de offício, mil
houvesse escolhido para membro de uma commissão tão importante
como esta e si eu adoptasse, theoricamente, o divorcio como o melhor
instituto da familia ; si eu o defendesse com aquelle calor com que o
defendeu o meu dlstincto amigo, o Sr. Adolpho Gordo, que aqui se
declarou catholico, apostólico, romano, mas fazendo evidentemente
restricção quanto ao divorcio; embora eu defendesse com esse mesmo
calor, repito, diria aos meus companheiros de trabalho! acceito o di
~orcio, em principio, como doutrina, mas a Nação não o quer i e por
ISSO voto contra.

O SR. LUIZ DOMINGU~S- E' uma insinuação de suprema habi
lidade.

OSR. GUEDELHA MOUJ\ÃO- V. Ex. está desmoronando o meu
castello; esperava de V. Ex. auxílio e está contra mim.

Não é um artifício. O legislador não tem o direito de affrontar a
opinião adoptada pela sua nação, salvo si quizer ser legislador revolu
cionario, e aproprio dictador, que tem em suas mãos todos os poderes,
si é um homem sensato, não deve oppõr-se aos sentimentos, aos usos,
aos costumes, á opinião dominante de seu paiz.

Não sou divorcista em hypothese alguma.
Sou contra o divorcio, por motivo de religião, porque Jesus Chris

to, supremo legislador de minha religião, estabeleceu a monogamia,
estabeleceu a indissolubilidade do vinculo, estabeleceu o casamento
com esta dupla propriedade: a unidade e a indissolubilidade ,

São as duas columnas que sustentam o ediflcío que se chama
família.

Sou contra o divorcio, pOl'que a Igreja Catholica, que é a Igreja
Christã, que atravessou vinte seculos, ensina a mesma doutrina e ful
mina com seus anathemas aquelles dos seus fieis que quízerem usar
do divorcio.

Vê 'V. Ex. que sou em toda a linha contra o divorcio.
Sou ainda contra o-divorcio porque acho que é uma instituição

má em si mesma e nas suas consequencias .
O divorcio intrinsecamente é um mal para a organização da

família e a monogamia é uma opinião vencedora, uma conquista da
civilisação, tanto que não ha quem tenha a ousadia de apresentar ao
Codigo uma emenda permittindo casar-se um individuo com duas ou
tres mulheres.

Si este facto é uma victoria da civilisação, afflrmo que esta mesma
civilisação quer a indissolubilidade do vinculo conjugal, porque o di
vorcio não é outra causa sinão a paiygamia disfarçada, sinão uma rêde
para apanhar novas victimas e augmentar infortuníos.
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Não quero por emquanto discutir o divorcio sob o ponto de vista
histórico, mas desde já affirmo que a, Igreja Catholica é e sempre foi
contra Odivorcio.

Uns factos que andam repetindo não correm por Sua conta.

OSR. RIVADAVIA CORRBIA - São 'factos historicos ,
OSR. GUEDELHA MOURÃO - Desafio ° nobre deputado, para,

quando quizer, apreciarmos esses factos.

OSR. P"VADAVIA CORREIA - Fallo do ponto de vista da Igreja;
não sou divorcista, mas a verdade' é que a Igreja permittiu muitas
vezes o divorcio.

O SR. GUEDELHA MOURÃO - Não é cxacto .
Permitta-rne que eu estabeleça claramente a these para que os

meus adversários não escapem pelas malhas.
O que a Igreja sempre ensinou foi que o casamento entre chrís

tãos, uma vez consummado, é indissoluvel de direito divino.
,E' esta a verdadeira doutrina. Eu a defenderei com os evangelistas,

com as epístolas de S. Paulo, com os concílios, com as encyclicas dos
papas e com a tradição christã ,

Portanto, para a Igreja, o divorcio é uma instituição má. E, sendo
cousa má, está claro que aquellcs que seguem a sua doutrina integral
mente, não podem desejar ver semelhante cousa má esculpida em uma
lei, principalmente em um codigo

Nem se díga que é uma lei permissiva sómente, Imagine-se que
houvesse uma emenda dizendo - é permittido o furto.

Ninguem é obrigado a furtar, mas o furto, como causa má, não
póde ser permittido pela lei.

Para nós, catholicos, é máo O instituto do divorcio; nós não o
queremos ver convertido em lei, e, si isto succeder, terá o nosso
protesto.

Reservo para outra occasíão mostrar a íllusão em que laboram os
doutrinários do divorcio, sentindo unicamente compaixão pelos nau
fragos do casamento, e não mostrando igual piedade pela prole sacri
ficada, nem pela sociedade escandalisada, nem pela familia esphacelada;
meu intuito, hoje, foi exclusivamente demonstrar a inconveniencia de
ser, contra a vontade da Nação, incluída tão perniciosa innovação no
Codigo Civil. (Muito bem; muito bem. )

Nãosão verdadeiros os factos crue se apontam e dos quaes se tem
querido concluir que a Igreja tenha permittido o divorcio.

'. O casamento entre baptísados, uma vez consummado, é indis
soluvel.

Este principio provarei e defenderei com os evangelistas; elle é
de toda a história christã ,

Este é o principio da IgrE\ia, como hei de demonstrar perante a
Caroara dos Decotados.
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Portanto, o divorcio para a Igreja é cousa má e os que (1 seguem
não o podem admittir.

O que quiz, com as considerações que acabo de fazer, foiaccentuar
que a innovação que se quer implantar na nossa legislação civil é in
opportuna e contraria aos sen timentos da grande maioria dos brasi
leiros. (Muito bem; muito bem.)

o Sr. LiIna Drum:mond _ diz que não tencionava fallar,
mas, que aproveita a occasião de lhe ter sido dada a palavra, pelo Sr.
Presidente, para manifestar a sua opinião neste brilhante debate sobre
o divorcio, que o orador combate, desde que a sua consequencia seja a
dissolubilidade do vinculo matrimonial.

Todos os que na Commissão o teem defendido affirmaram que o
divorcio era uma necessidade socia!. Disseram-n'o neste seculo de
politica experimental, guiados por um estudo real sobre a sociedade
moderna? Disseram-n'o de accordo com as estatisticas?

O que é verdade é que as estatlsticas em todos os paizes da raça
latina são contrarias ao divorcio, tanto tem elle dominado as sociedades
e se propagado. Isto quer dizer que decretar o divorcio é decretar o
abuso do divorcio, isto é, comprometter a familia e a autoridade social.

E' o que diz Glasson, e nem um só livro classico ha capaz de hom
brear com o deste autor. E' o que antes delle já dizia Portalis.

Passou o tempo, porém, do maqister diait e vae argumentar com
os factos e os documentos.

Já ouviu dizer que o divorcio, com o rompimento do vinculo con
jugal, é o unico remedio para o novo inferno dantesco dos lares onde
reina a discordia., E porque não basta a separação dos corpos?

Basta este remédio, affirma o orador, porque age apenas sobre os
conjuges, sem se reflectir sobre os filhos, nem sobre a sociedade.

Argumentam os que querem o rompimento do vinculo em que,
com a simples separação dos corpos, ficam duas farnilias irregulares, e
ha a possibilidade da prostituição da mulher, ou o seu sacrifício a uma
viuvez de facto.

Pergunta: mas essa situação da mulher divorciada, separada, é,
porventura, diversa da situação da mulher que nunca se casou?

Que muito é que, em beneficio da communhão, fique uma mulher
qne foi infeliz no casamento, impedida de convolar a novas nupcias?

O illustre relato!' quer que se considere a situação dos filhos em
face da simples separação de corpos,

Este é justamente o ponto vulnerável da questão e não ha maior
argumento contra a opinião de S. Ex.

A triste e precaria situação dos filhos é que mais compromette o
instituto que S, Ex. advoga.

Por estar dada a hora, diz o orado!' que vae concluir, pro
mettendo continuar na proxima sessão a demonstração da these, isto é,
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que a situação jurídica e moral dos filhos de um casal divorciado, é o
melhor argumento contra o divorcio. (Muito bem; muito bem.)

o Sr. Pre.,idente - Fica adiada a discussão. Aproxima
reunião será no sabbado, 16 do corrente. A ordem do dia é a mesma,
isto é, continuação da discussão do parecer do Sr. Anizio de Abreu
sobre os arts. 218 a 411 da Parte Especial do Projecto.

Terminam os trabalhos ás 6 horas e um quarto da tarde.

25' REUNIÃO EM 16 DE NOVEMBRO DE 1901

(Presidencia do Sr. Seabra)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os Srs.
Seabra, F. Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domingues,
Anizio de Abreu, Frederico Borges, Tavares de Lyra, Camillo de Hol
landa, José Monjardm, Araujo Góes, Sylviu Homero, Sá Freire, Oli
veira Figueiredo, Alfredo, Pinto, Benedicto de Souza, Alencar Gui
marães e Hivadavia Correia (18).

Deixam de comparecer, com causa participada, os Srs. Azevedo
Marques, Herrnenrgildo de Moraes o Teixeira de Sá (3).

Dos convidados pela Commissão, comparecem os Srs. Clovis- Be
vilaqua, Andrade Figueira, Lima Drummond, M. F. Correia, Alencar
Araripe, Salvador Moniz, Carlos Perdigão e Gabriel Ferreira.

E' lida a acta da reunião anterior.

o Sr. Presidente communica que o Sr. Dr. Coelho Ro
drigues participou não poder comparecer por motivo de moléstia.

o Sr. Alf'redo Pinto - Sr. Presidente, venho declarar
apenas que dcil'ei de comparecer ás ultimas reuniões desta Com
missão, conforme participação, que já Ilz por escripto, por motivo de
moléstia.

O SJ\. P!lESrO~~T~ - A acta das nossas reuniões consigna que
V. E~, te.ol deixado de comparecer por motivo justificado.

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do parecer do Sr. Anizio de Abreu
sobre os arts. 218 a 411 da Parte Especial.

o Sr. Li:m.a Dru:m.moud - começa dizendoque.promette
acceitar o debate nos termos em que foi collocado pelo illustre relator.
Não invocara argumentos theologicos ; não se referirá ao direito ca-
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nanico, nem aos evangelistas. Dada a secularisaeão do casamento
consequencla da liberdade de consciencia e de cultos, é mister com~
bater ou sustentar o divorcio com argumentos leigos. Sua argu
mentação, pois, será de direito civil.

Não admitte o divorcio no stricto sensu, com rompimento do vin
culo e previne de que usará da expressão « divorcio» nesta accepção
e não como synonimo de separação de corpos.

Acha índispensavel apurar esta techníca de que se vae servir:
primeiro, porque perante a legislação brasileira - divorcio quer di~er
separação de corpos; segundo, porque no estylo das controvérsias
constituem grande elemento de exito as palavras que se empregam.

Tendo de discutir o divorcio, é mister comparal-o com a sepa
ração de corpos. Todos os males ficam curados pela separação, com
grandes vantagens para o interesse dos filhos, da mulher e da so
ciedade.

Não será difficil prover á situação dos filhos no caso de divorcio;
e basta pensar nos elementos do patrio poder.

Com relação aos concernentes ás pessoas dos filhos, pergunta:
não será um desastre o facto de serem elles retirados continuamente do
poder dos paes? Com a separação não se dá o mesmo, uma vez que
ella não se repete como o divorcio. Com relação aos bens, basta con
siderar o peculio adventicío. Qual será a situação dos filhos do pri
meiro matrimonio deante do segundo, terceiro ou quarto?

E' uma calamidade!
Dizem ainda ospartidarios do divorcio que a viuvez tem osmesmos

inconvenientes. Mas a viuvez não é licito evitar, ao passo que se póde
evitar o divorcio.

Além dos interesses dos filhos, o divorcio é ainda altamente pre
judicial aos interesses da mulher.

Que será da sorte das mulheres dos incultos ou dos pretensa
mente cultos, dos rudes operarios, quando tiverem a certeza de que
disp~em de um meio fací] para se libertarem das obrigações do
mesticas?

Com o obstaculo da indissolubilidade, porém, hão de reflectir e
muitas vezes ha de dominar a razão ao amor próprio.

Não ha, pois, protecção ás mulheres, como apregoam os divor
cistas. Parece que eUes vislumbram a desgraça que o divorcio lhes
trará.

Em que consiste esta protecção? Na possibilidade de novo casa
mento, respondem. Mas uma mulher digna repellira, certamente, este
segundo casamento! Ocelibato a que a reduz a separação é o mesmo
anterior ao casamento; e, si ella o pôde supportar anteriormente, sup
portal-o-ha depois.

Em que consiste a vida social, sinão nestas restricções á liberdade
individual em beneficio da communhão?
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Costumá-se dizer que o divorcio é acceítavel, porque tira a mulher
separada do celibato. Mas não é possível a reconciliação? - pergunta
o orador. Quasi impossível, respondem os divorcistas;

Dizem, entretanto, quasi todos os escriptores que a rccsmciJinção é
possivel, a menos que a separação não tenha sido determinada pelo
divorcio.

Ora, si é possivel, não é preferível a separação ao divorcio?
Mas, mesmo no caso de adultério o divorcio é inutil.
Enrico Cimbali, a maior mentalidade da cultura jurídica actual da

Italia, partidário do divorcio, diz que tal medida deve ser admittida
com duas restricções : 1', não se a deve admittir por mutuo consen
timento ou incompatibilidade de genios; 2", dado o divorcio, deve
ser absolutamente prohibido o casamento entre o culpado e seu co-réo
adultero.

Quem, pois, casará com a mulher adultera?
Vê, pois, a Commissão que é ínutil o divorcio. Basta a separação.
Parece-lhe ter demonstrado que o divorcio, quando não é incon-

veniente e pernicioso aos interesses dos filhos e aos da mulher, é inutil,
como no caso de adulterio.

Em seu apoio invocará alguns dos mais notáveis escriptores par
tidarios do divorcio, para demonstrar justamente que elle é, sobretudo,
pernicioso aos interesses sociaes.

. Esta these será evidente com um estudo, embora perfunctório, da
histeria do divorcio na França. A synthese dessa historia é um de
poimento formidavel contra o divorcio, pela propria palavra dos seus
mais illustres sectarios.

A histeria do divorcio em França divide-se em quatro períodos.
O 10 é o das leis revolucionarias e parte da lei de 20 de setembro de
1792; o 2° é o da regulamentação do divorcio pelo Codigo Civil; o 3°
é o que começa com a lei de suppressão, de 8 de maio de 1816; o 4° é
o que começa na lei Naquet - 27 de julho de 1884 - e vem até á
actualidade.

No primeiro período, o divorcio foi uma calamidade. Nos primeiros
mezes de 1793 houve tantos divorcíos quantos casamentos. No anno VI
da Republica foi maior o numero dos divorcias do que o dos ma
trimonios.

Foi preciso energica intervenção. Dahi, a regulamentação do di
vorcio e sua posterior suppressão,

Quando appareceu a lei Naquet, os seus partidarios diziam que
era tempo de dar os parabéns á França por esse progresso. Diziam-n'o,
porém, não consultando os seus eleitores - o povo - mas buscando a
opinião francesa no theatro e no romance.

O que hoje dizem as estatísticas dos mais notaveis escriptores fran
cezes é que a França está em situação quasi tão deploravel como a do
periodo das leis revolucionarias.
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. Diz Planiol que a reacção far-se-ha porque a estatistica de ""sos
de divorcio em França, por eIle apresentada, é a seguinte:

1884 (em cinco mezes) 1. 657 casos julgados.
1883 » » » 4.153 » »
1886 » » » 4.005 » »
1887 » " » 5.797 » »
1888 " » » 5.482 » »
1889 » » » 6.249 » »
1890 " » » 6.557 » "1893 »

"
» 6.937 " »

1695 » » » 7.700 » »
1897 » " » 7.999 »

"

Em 1898, só em uma sessão, o tribunal do Sena julgou 98 casos!
Dahi dizer esse notável escriptor que os factos desmentiram do

modo mais formai os argumentos optimisias dos partidarios do di
vorcio em 1884.

Osfactores moraes e históricos da nacionalidade brasileira estão
na mais intima dependencia dos seus factores sthnicos, consubstan
ciados na raça. AqueIles factores são - a politica, a legislação e os
usos e costumes.

Os nossos usos e costumes são contra o divorcio, porque a decre
tação do divorcio seria para nós o abuso do divorcio. Isto. disse-o
Glasson : •

Nos povos que teem alfinidades de raça e de costumes com a
França, a decretação do divorcio ti o abuso do dioorcio, que com
promeue a eeistencia mesma da [amilia e a moralidade social ..

Pensa Baudry de Lacantinerie. que o divorcio é índispensavel,
desde que dclle não se abuse; e PlagnioJ, dizendo que não é possível
na raça latina o divorcio sem o abuso, conclue o orador, que o divorcio
é inadmissivel no Brasil.

Não se pode considerar tão importante questão de modo abstracto,
convém discutil-a em concreto, fazendo o estudo do espaço e do tempo,
.ío meio e do momento, do nosso paiz e da nossa época. Dahi não ser
possível desprezar as estatísticas que acabou de ler.

Termina fazendo votos para que a Commissão, ao ter de resolver
esta magna questão, não esqueça o exemplo ediflcante da França.
(lvluito bem; muito bem. O orador ti muito cump,.imentado.)

O 8.- Carlos Perdig'ã,o - Como pae de família e cidadão
ou como quem se prende á tradição de seus antepassados pelos filhos
e pela Patria, resolvi-me neste momento a apresentar algumas idéas
sobre o ponto importantíssimo que agora se discute; e como tenho de
dar corpo ao que penso, de moela a constituir o conceito desta Com
missão, afim de ser acolhidoou regeitado, não posso dar-lhe outro nome
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senão o de - indicação suppressiva - formula não usada, ao que
me parece, na pragmatíca parlamentar, mas, que eu não devo mudar,
pelo que julgo, visto que o que offereço não póde ser denominado
nem emenda, nem substitutivo, nome este ultimo que o neologismo in
ventou.

Emenda não é, porque não venho corrigir nem retocar, e muito
menos substituir o que está escripto no projecto do Codigo Civil, por
outros preceitos, pois que considero o trabalho apresentado por seu
illustre autor como o transumpto fiel de sua observação, exame, critica,
analyse, emfim, estudo detido e feito por seu reconhecido talento e
elevada illustração, em problemas tão complexose complicados. Minha
indicação suppressiva é assim constituida: ablaçãocompletado divorcio
no Codigo Civil Brasileiro.

Porém, devo confessai-o, nunca me achei em posição mais emba
raçosa para manifestar com toda expansão e liberdade o que minha
razão indica, do que nesta occasião ; não porque, o que aliás é muito,
a minha vista esteja desgraçadamente ferida por mal a que os oculistas
chamam catarata, e que elles me promettem extirpar, mas, que me faz
soffrer muito, privando-me das transmissões do mundo externo; não
tambem, porque minha linguagem, embora já despida das louçanias,
das galas e das imagens que, porventura, a tivessem afTagado outr'ora
minha mocidade e que já hoje, como é natural, esteja atrophiada pela
velhice, todavia, da applicação continua que, durante toda minha vida
social, tenho feito no ramo de sciencia, denominado Direito, algumas
reservas ou alguns residuos me hão de.ter ficado e quando, felizmente,
nunca soffri desses estremecimentos a que chamam hystericos e que
eu denomino crispaturas de nervos e de que resulta não poder o pa
ciente emittir a palavra; e, não, tambem, por ultimo, eu suspeite que
neste convivia de intelligencias preparadas, ou na phrase de Gonçalves
Dias:

................. em toda comitiva
Dos gentis cavalheiros do Oriente
Quando, deposta a malha do combate,
Vestem da paz a seda reluzente

e no meio dos quaes, eu e os demais convidados somos sempre aco
lhidos com toda galhardia que expandem os requisitos honrosos de
caracter e de educação de taes cavalheiros. Minha posição embaraçosa
não vem pois dahi, Vem, Sr. Presidente, e V. Ex. me concederá, para
justificar o silencio anterior que tenho guardado e agora, como inci
dente explicativo, que eu faça uma digressão ou divagação, meio
vicioso de narração a que, aliás, eu sempre fui e sou opposto: vem, em
primei,ro lagar, de minha posição incompleta ou imperfeita.ante ~sta

Commissão ; e, em segundo lagar, pertencer eu á escola philosophica,
que não admitte qualquer codigo, em contrario a outra, a historica, que
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os torna indispensaveis em quaesquer das ramificações do Direito
Privado. Vou, tanto quanto me seja possivelfazol-o, resumidamente,
apresentar as razões em que descança cada uma dessas duas minhas
impugnações.

O primeiro embaraço, para mim, como para os que commigo veem
aqui convidados, embora a honra que nos confere esta Commissão seja
muito elevada, está em ter voto consultivo e não deliberativo. Vem,
em segundo legar, meu embaraço de não ter, como já disse, por ne
cessario O Codigo Civil, e assim tive occasião de manifestar-me ampla
mente, quando transcrevi na Gazeta Juridica, O parecer da Commis~ão

nomeada para rever o projccto do mesmo coeligo pelo Dr. Joaquim
Felicio dos Santos. Não venho fazer ostentação vaidosa ele erudição;
venho apenas apresentar, em summa, os pontos capitaes, que me
fazem descrer dos codigos,

Os códigos para mim, de qualquer natureza que sejam (e eu neste
ponto sou inglez, embora o nosso muito respeitavcl amigo, li Sr. con
selheiro Andrade F,gueira, tivesse já I,rocurado demonstrar, em
principio, que os inglezes tcem de algum modo codificado algumas
leis; eu não sou dessa opinião), os códigos, como eu ia dizendo, toem
sua origem desde o tempo de Justiniano , quando ellc, já cansado das
suas depressões, quiz ligar seu nome á Constituicão de um corpo de
leis a que elle chama codigo. Teve a cautela de remover todos aquelles
que, em Roma, se achavam capazes de prestar considerações mui ju
diciosas a respeito dos preceitos que estavam consignados em seu
codigo, e elle prohibiu isto expressamente, chegou a chamar - onus
camelorum, e depois, como se sabe, queimou esse código, ficaram os
fragmentos, as PANDECTAS ou DIGESTO; foram aproveitados esses fra
gmentos que conteem as grandes sentenças de Paulo, as grandes regras
do immortal Ulpiano e os institutos de Gaio, depois do que elle recon
stituiu em outro codigo, porque, comose sabe, não tendo elle descen
dentes, receiava que seus sobrinhos, succedcndo-o, reconstituissem
novo codigo e dahi vieram as Novelas e as Institutas ,

Ora, desde então começou a haver a idéa de codigo.
Nós vimos que, atravez dos séculos, nunca nenhuma nação se

tornou mais eshuberante do que a França, nesse sentido.
A França tinha em si dous grandes elementos, para a constituição

do seu codigo: tinha Napoleão 1, que era tão grande no raciocinio,
como elevado e instruido na guerra: e tinha uma pleiade brilhante
de jurisconsultos que lhe vinham auxiliar.

O que vemos, porém, nós hoje? E' que o Codigo de Napoleão, ser
vindo-me da expressão popular, é mais uma colcha de retalhos, do
que mesmo um corpo de legislação.

Ahi estão abrogadas diversas disposições.
Demais, os preceitos taxativos que restam á magistratura fran

çeza, aliás eminente, já quanto á elevação do talento e já quanto aos
conhecimentos jurídicos, teem muitas vezes modificado, sinão dos-
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truido Sua applicação , como, por exemplo, tive occasíao de o pa
tentear ao Sr. DI'. Joaquim da Costa Barradas.

Este illustre jurista, quando consultado se o herdeiro, instituido
em testamento e pré-defunto ao testador, podia ser substituido por
seus successores necessários, sem que o mesmo testador tivesse deter
minado qualquer das substituições de Direito, e se assim podia reclamar
a herança, respondeu negativamente; mas, sabendo o consultante que
eu tinha opinião contraria, ou pelo menos muito vacillante , assim o
disse ao Sr. conselheiro Barradas, que me quiz dar a honra de então
ouvir minha opinião, Vindo a meu oscriptorio com esse consultante e
mais dous indivíduos,

Exposta a consulta, então perguntei ao conselheiro Barradas, se a
nossa legislação continha disposição taxativa e prohibitiva nesse sen
tido. Disse-me que não. Então, respondi-lhe: como bem me diz, o
direito francez é muito determinado; mas vejamos o que tem havido.

Esse Código é na verdade prohibitivo, A regra respectiva é tão
terminante, que diz que toda a disposição testamentária, desde que se
verifique a morte do beneficiado, antes do bemfeitor, será nenhuma
e como se não fosse escripta. .

Pois bem, eu então disse: agora lerá o meu amigo varias
arestos da Cõrte de Appellação de BEsANçoN e de outras iguaes Córtes
da França, e apontei - lhe diversos arestos que se acham em Dalloz,
principalmente no volume 16.

Lá a magistratura modifica as determinações taxativas da. lei, por
princípios até de equidade .

Eis, pois, a razão por que tenho visto que nos codigos estrangeiros
ha deflcíencias desta natureza.

Dahi viemos até nossos codigos, onde' veremos, por exemplo, que
o Codígo Penal, claro e terminante em suas disposições, que ficam ao
alcance de todos, tem sielo sacrificado muitas vezes, até em seu sentido
natural e grammatical, como, por exemplo, nos artigos relativos á applí
cação das penas, apesar da theoria de Beccaria, no seu trabalho « Theo
ria daspenas e recompensaa.»

Fundado naquelle preceito muito conhecido elo direito romano
major pena ab sobit minar, foi julgada aqui uma comitiva de ladrões,
e um delles foi condemnado a 101 annos devido á interpretação
(Iue se deu á accumulação das penas, ou de que não podia ficar im
pune qualquer dos delictos, cumulativamente praticados no caso; e
esta pena foi mantida pelo Supremo Tribunal.

O Codigo do Commercio tambom t.em sido continua e profunda
mente reformado. Basta lembrar o que o Governo Provisório da Be
publica I0z quanto ao titulo sobre fallencias, que está hoje sem o
menor vigor. Entretanto, eu concluo este incidente: Oprojecto de Codigo
Civil, que já foi tentado, e entregue a Teixeira de Freitas, summidaele
incontestavol nas Ietrras jurídicas de nossa terra, não poude ter acolhi
mento ; vieram depois o Sr. Nabuco, e ainda outros, e finalmente,
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entregou-se a constituição do projecto desse Codigo ao Dr, Bevilaqua,
que se acha presente.

Ora, daqui vem que eu não me abalançaria a trazer idéas mera
mente esboçadas para oppór a quem detidamente as estudou e se pro
poz a bem dar conta de sua espinhosa commissão . E nem mesmo creio
que, quem quer que seja, e por mais preparado, que venha discutir
eX-iBCO c repentinamente cada uma das complexas questões que se
acham no corpo desse Projecto.

Entretanto, agora na delicada e importantissima questão do divor
cio que, desde tantos séculos, agita diversas nações, porque destróe a
chave dos destinos da família, ou melhor, a chave do templo angusto
da família onde, pela unidade, se retemperam todas as virtudes sociaes
e domesticas e donde sabem os bons cidadãos, os exemplares paes e os
invejaveis filhos, e que, na phrase synthetica de Lamartine , diz o que
vale o homem ou a sua procedencia, sou obrigado a apresentar algu
mas considerações que possam valer e aproveitar, visto que a expe
ríencía me tem mostrado que os legisladores entre nós, desde os mais
remotos tempos, teem quasi que exclusivamente tratado do cidadão e
da sociedade, deixando em abandono muitos dos grandes interesses da
família. "

Não venho lazer aqui ostentação vaidosa de erudição, não Só
porque em minha idade não se vive mais de aspirações e só de recor
dações, como porque esta questão de divorcio tem sido muito debatida
e tem dividido os nella interessados em profundamente impugnadores
c mantenedores, ou sectários pró e contra o divorcio.

Se eu tivesse de apresentar aqui estudo, ainda que ligeiro, da
histeria desta instituição, veríamos como até entre os Hebreus, ainda
mesmo antes de Moysés, segundo seu Deuteronomio o prova, o direito
do repudio da mulher pelo marido, no caso de adultério daquella, foi
mantido.

Solon, o legislador atheniense, ampliou esse direito do marido
contra a mulher a outras causas além da do adulterio ,

Zoroastro, o legislador persa, deu tamborn determinações no mesmo
sentido que acabo de referir; quanto a Grecia e Bomulo, segundo
refere Plutarco (Vida de Romulo, traducção de Hicard), mantendo ao
marido o direito exclusivo do repudio, por causa de adulterio, tambem
consentio que este o fizese por outras causas condemnaveis da
mulher, comtanto que nestas o marido fosse obrigado a ceder a
metade de seus bens á mulher repudiada o a outra metade á deusa
Ceres .

O próprio Justiniano consignou (Cod. Liv , 5°, til. H-De
repudii et judicio de moribus suõlaio)- ao repudio um titulo inteiro
de seu codigo ,

São muitas e incandescentes as controvérsias que, entre diversos
POVOil o em diversas épocas, teem havido sobre tal assumpto, tão inte
ressante é. Só a Suissa, ao que parece, e pela sua organização polítíca ou
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confederação, ficou, senão estacionaria, ao menos esperando, por
mui tos annos, a solução do problema pelas outras nações. - Além dos
povos antigos, principalmente em Roma, quer nos tempos dos reis e
imperadores pagãos, quer no dos imperadores christãos, sobretudo no
tempo de Constantino, os povos modernos muito se debateram tambem.
II cousa singular! Entre os próprios christãos a divisão foi radical.
Uns, como a Áustria, a Hespanha, o reino da Baviera, a Russia, a
Inglaterra e mais outros de que me não lembro agora, admittiam o
divorcio com dissolução do laço. A França, porém, e antes da lei
Naquet , a Itália, Portugal e algumas outras nações admittiram o di
vorcio sem dissolução do nó.

Mas, o que é mais notavel, são também as profundas discussões
que a tal respeito houve na própria Igreja Catholica, onde, em vivas
polemicas, se dividiram não só os doutores da Igreja, quer latina, quer
grega, como os Concilies, que eu poderia classificar, se não tivesse me
proposto sómente neste momento a fallar,

Em todo O caso, e como ponto capital, só o adulterio, ou crime con
tra a honra sagrada do matrimonio, era a causa unica que autorisava
a destruição do casal ou a separação dos conjuges. Entre os doutores
da Igreja, por exemplo, Santo Epiphanio e Santo Ambrosio, queriam
que essa infracção separasse perpetuamente os conjuges, com rompi
mento do laço matrimonial ; mas, Santo Agostinho, acceitando o mesmo
motivo, opinou tenaz e absolutamente contra essa dissolubilidade ,
Depois, e no século VIlI, ao que me parece, os catholicos, gregos ou
russos, os anglicanos, os calvinistas e os lutheranos acceitaram e segui
ram os preceitos de Santo Epiphanio e Santo Ambrosio, despresando
os de Santo Agostinho.

Comoquer que seja, o divorcio agitou tanto os animos e levantou
tantas difficuldades, que deu logar até a diversas anedoctas, entre as
quaes sobresahe a de Loterio, princípo de Lorena, a quem o Papa de então
ordenou que tornasse a receber sua mulher, e ao que o mesmo principe,
depois de impugnar e resistir vehementemente, cedeu afinal. Nesses
tempos primitivos e das sociedades civilisadas, a depravação dos costu
mes era tal e principalmente entre as testas coroadas, que, em 1204,
quando o conde de Montpellier cedeu sua filha Maria a Pedro 3°, rei de
Aragão, para com este desposar-se, foi depois de consignada, no con
tracto ante-nupcial, a clausula de « não repudiar e1le jámais a sua
mulher, emquanto esta vivesse".

Na cidade de Agra, capital do Indostão, um dos pequenos Estados
da,Asia, conta um historiador que o divorcio fôra admittido ; mas que
o rei, verificando que os seus magistrados facilitaram ou abusaram
tanto dessa lei, que, logo no primeiro anno, houve dous mil e tantos
di"orcios, suspendeu ou abrogou tal lei; porém, em seguida, e tam
bemdentro de um anno, deu-se o facto anormal de dissolver-se espon
taneamente quasi oito mil casamentos. Espantado, então, o rei com esse
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resultado, mandou inscrever, em lettras grandes, no pórtico da. cidade,
o seguinte aviso: « O divorcio, neste reino, é admittido em absoluto."

Na Inglaterra, a nação que não tem codigo, e com a qual eu tenho
a honra e a doce convicção de pensar, como já disse em principio, o
divorcio SÓ é admittido por causa de adulterio ; porém, e ainda assim,
o processo com exigencia das maiores e mais satisfactorias provas, só
pôde correr ante a Alta Camara de Justiça. E' que a Inglaterra sabe
pelo seu bom senso o que vale a família, a honorificencia do thalamo
e a benção dos berços, e é dahi, talvez, que vem o dizer-se que o
inglez é o primeiro marido do mundo.

Na própria Igreja Catholica, em seu juizo contencioso, o divorcio
perpetuo quod thorum et mutuam cohabitationem, quando se funda
no adulterio, entre outras provas exigidas, está a de - solus cum sola,
nudus cum nuda .

Pelo que eu tenho apontado, já se vê que, em todas as épocas, o
divorcio, tomado no sentido que geralmente lhe é dado, tem sido um
assumpto sempre controvertido e nunca decidido por modo definitivo.
O que é verdade é que o adulterio, cornmum como é em todas as partes
do mundo, infelizmente, e pela deturpação que traz á lei da integri
dade da família, tem sido sempre, sinão e unico, ao menos o elemento
destruidor da paz, da honorabilídade e dos direitos da familia.

A facilidade nos meios de acção que acha o seductor, ganhando
principalmente a confiança do marido, seguro do segredo que a este
guarda a mulher, de cuja reputação, manutenção e prole o seductor
nenhuma responsabilidade toma, tem sido a causa de grandes distur
bios, de muito sangue derramado e da perda de muitas vidas.

O que eu vejo é que se tem tornado entre nós o habito, a titulo
de legislação comparada em assumpto tão cheio de alternativas em
todas as sociedades, de citar, sobretudo, os codigos estrangeiros, e
agora, em moda, os Codigos Bespanhol e Allemao, cujos defeitos ainda
ninguem póde saber e daquelles para quem foram legislados, pondo-se
de parte, entretanto, o muito que nossos jurisconsultos, como Lobão,
por exemplo, tem dito, quer quanto ao divorcio, quer quanto aos bens
e ao modo com que a mulher sahe com o dote e justa e racionalmente
sobre as obrigações dos paes, quanto aos filhos, como se vê também, no
mesmo Lobão, em seu Tratado das Obrigações Reciprocas.

Deixemos, portanto, de parte esses padrões cheios de vicissitudes
e façamos a respeito legislação toda nossa, que, se não servir de admi
ração aos outros povos, ao menos se accommodará á doçura de nossos
costumes, ao direito e á moralidade de nossas famílias e, por isso, á
grandeza da patria.

Risquemos de nosso Código Civil o divorcio, tal qual se acha no
projecto respectivo. As quatro causas que o permittem - sevicias,
adultério, abandono do lar conjugal e mutuo consenso, sem a dissolu
bilidade do laço matrimonial, e indicando o mesmo Projecto que o
julgamento fique sem effeito, se os conjuges deliberarem viver juntos
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de novo, persistindo, todavia, a divisão dos bens do casal, que tiver'
sido feita em conscquencia do divorcio julgado, é da maior improceden
cia ou do maior perigo, não só para os mesmos conjuges, como princi
palmente para a sorte da manutenção ou sustento e do peculio dos
filhos.

Em primeiro lagar, consentirem que a mulher adultera, que teve
contra si a prova plena de ser tal, volte a ser sacerdotisa da família,
para edificar os filhos pela palavra o pelo exemplo, é suprema ver
gonha, sinão contrasenso, que fére de perto e profundamente o direito
da boa educação que teem os filhos. S. Paulo disse-o muito bem: mulier
amissa pudicitia nihil abnuerit, Todos nós sabemos como Affonso li,
chamado o Piedoso, mandava castigar o homem e a mulher adulteres,
sendo amarrados em um poste, surrados e tendo na cabeça uma coroa
de cornos.

Os estatutos inglezes dessa época eram mais Iogicos : mandavam
que a mulher adultera fosse vergastada na prisão, até morrer e, de
pois, arrastada nua, de cidade em cidade. Ao menos era, ao ser morta,
que se inflingia este castigo que nada tinha de edificante para os que
o contemplavam.

Em segundo lagar, essa divisão permanente dos bens do casal,
ainda como a immoral reconciliação, é de desastre incrivel para O pe
culio dos filhos !

Eu poderia formular diversas e sérias objecções, que levariam á
convicção a iniquidade dos resultados dessa medida; mas, limito-me
a fazer a narração de um caso de que tive pleno conhecimento, e que,
tendo tido marcha jocosa e comica, acabou trazendo aos filhos do casal
a mais triste das conjuncturas ou a maior desgraça para sua actuali
dade e futuro. A jocosidade dessa referencia virá sem duvida amenizar
a discussão de um assumpto tão escabroso como o divorcio, e que se
deu depois da lei do casamento, do Sr. Coelho Rodrigues, ou no tempo
do Governo Provisorio ,

Manoel (assim chamarei ao portuguez e marido), abastado e já reti
rado do commercío, começou a aborrecer-se, depois de alguns annos,
do chamado refluxo do casamento: as impertinencias da mulher, o
choro, o barulho dos filhos, as molestias e muitas outras perturbações
na paz da farnilia, o levaram a ir buscar distracções fóra do lar. Como
era homempratico e sem ameno,' lyrismo, sem endeixas nem idylios,
não conhecendo o diccionario das flores, ou, si o conhecia em globo,
não sabia da significação particular que possa representar cada tlor que
se manda á namorada, limitava-se a fazer dadivas, como meio posi
tivo e muito acceito pelo demi-monde. Como exordio, Manoel ia para
o Paschoal, e ás raparigas que o embellezavam, perguntava elle :
« Não quer comer pasteis?" (Riso). Dos pasteis passava Manoel á inti
midade e por isso a maiores e sumptuosas dádivas. Dahio abandono
do lar. A mulher veio a saber de todo esse desvio, e um dia, também
desesperada sob as mesmas causas anteriores que desviaram o marido



da familia, sem a paciencia e abnegação da mão de famiila, levanfou
este protesto: "Quero ver se algucm me dá tambcm pasteis >l" (Riso
pTolor!gado , )

Em resumo: Manoel e sua mulher, de mutuo consenso, foram
divorciados, continuando depois um a dar pasteis e a outra a recebel-os;
c, ao cabo de pouco tempo, um c outro, já sem nenhum daquelles bens
que foram divididos entre elles, reconcil.aram-ae, vieram viver juntos
c trouxeram para os filhos... a miséria !

Outro caso:
O secretario da legação da Ilespanha, solteiro, garboso, novo 6

rico, muito requestado para marido por muitas de nossas moças,
dava-me em Pctropolis, no verão de 188J, esta sua convicção, em
fórma de sentença:

« Ei casamíento es el primero pomo de los jardines de Dlos; Ias
puntas san mui bucnas ; pel'o tengo miedo de! médio,»

Disseeu commigo: o secretario marques (era marquez) está oncou
raçado; não ha olhos travessos de menina que d.spersem projectis que
atravessem aquelle casco! Las puntas san mui buenas . . , não ha
du vida; as pontassão - a lua de me] e a bagagem em que eu me
acho (prolongado riso), o meio... é o divorcio!

Essa philosophia pratica do secretario, dá idéa exacta do fluxo e
refluxo do casamento.

Ainda outro caso de divorcio em perspectiva e suggerido pelo
genío buliçoso dos francezes :

Havia em Paris, e talvez ainda haja, um malandro chamado Dé
fieux, que vivia folgadamente pela renda de um celebre estabeleci
mento que creou no Boulovard du Templo, e sob a denominação de
Fétes de. mariaçes. All], atravez de cortinas azues, solemnisavam-se,
com iguarias, musicas e cancans ou danças lubricas, os casamentos
feitos por sorpresa ou inesperadamente, 08 determinados pelos juizes
ou pela policia, e a que 08 francezes, por seu ecintillante argot, deno
minam: des noces en goguettes (nupeias de chalaça], e a que nós, em
nossagíria actual, podemos chamar-c-nupcias deconrersa, Essasdanças
da casa Déíieux eram a preliminar tamborn do divorcio proximo, prin ..·
cipalrnente do que tem por base aconsenso mutuo e de que trata o
Projccto do Codigo que aqui se revê.

Eu poderia ainda referir um outro caso de divorcio, dado na co
marca de Cantagallo e no qual intervim como advogado em favor do
réo , Foi o de Francisco Xavier Poubel, fazendeiro muito conhecido c
abastado, contra quem sua mulher Christina Boéchart, depois da con
stancia de 51 annos do casamento de ambos, e já com extensa prole
de primeira, segunda e talvez terceira gerações, na creaçao dos descon
dentes, requereu divorcio por adultério do seu marido! Devo dizer que
nesse extravagante pedido, e apesar da opposição dos filhos, dizia-se
que ella fôra suggestionada pelos irmãos, que tinham em mira a di-

a.C,-Yol.IlX 4.~
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visão dos bens, sendo que, por suprema vergonha do caso, esse fim foi
conseguido,

Deixo de referir outros e muitos casos, e até o do Biqolet»
(conversão do Le Roi s'amuse, de Victor Hugo), em que o duque de
Mantua, em meio de sua côrte, desafia a cem olhos de Argos e o furor
dos maridos zelosos ou ciumentos,

Consubstanciando minha indicação, digo:
O divorcio, como está no Projecto, deve ser supprimido em abso

luto, porque, durante o mesmo, ficam os conjuges sem estado e sem
qualificação de família, abandonada a sorte dos filhos, o peculio extra
viado ou extincto, e tanto mais que a divisão deste é permanente e
inalteravel ainda no caso de conciliação e o laço matrimonial índia
soluvel ,

Mas, não tenho voto deliberativo, como já disse. Si fôr delibe
rado esse rompimento da unidade conjugal, esse verdadeiro passa
tempo que, na phrase do celebre escríptor inglez David Hurne, é a
depravação dos ricos e o soffrimento dos pobres, então, e ao menos,
como grande medida que atteste ao mundo culto nossa moralidade e
nosso amor á justiça, difficultemos aos impacientes e insensatos con
juges, que de tal desordem legal se queiram aproveitar, essa divisão
absoluta de bens do casal entre ambos, não como queria Romulo e eu
já d.sse, dando metade á mulher e outra metade a Geres, porém, tor
nando inalienaveis com todos as clausulas restrictivas e assecuratorias
- dous terços desses bens, que pertencem aos filhos em razão das legi
timas (quce filii ratione legitimce pertinent), ficando os divorciados
somente com o usofructo desses dous terços e a plena propriedade da
terça parte desses bens do casal.

Em conclusão:
Eu opino, no caso de adulterio e de outros, dada a prova plena ou

evidentemente possível da impossibilidade e permanencia de união
entre os conjuges, que o divorcio tenha como consequencia inevitável
e legal a dissolução do laço conjugal, ou, a não ser isso assim, que se
ampliem os casos de annullação do matrímonio e fóra dos de nullidade
de pleno direito ou de impedimento derimente, que o proprio juiz
deve proclamar quando lhe fór demonstrado e provado.

E' o que eu tinha a dizer, agradecendo a delicada e preciosa
attenção com que fui ouvido por tanto tempo, (Muito bem, muito bem;
o orador t! muito cumprimentado,)

o Sr, Ve2'gne de Abreu - pronunciou um longo dis-"
curso em favor do divorcio, discurso que não é publicado, por não
terem sido devolvidas as notas tachygraphicas,

O l§!i', P2'esidente _ Si não ha quem queira a palavra
sobroa questão do divorcio. vou dal-a por encerrada.

O SR. SAPEIXOTO - Peço a palavra.



oSR. PRESIDENTE - Fica adiada a discussão. A ordem do dia pa.ra
segunda-feira, 18, é a mesma de hoje, isto é:

Continuação da discussão do parecer do Sr. Anizio de Abreu sobre
os arts. 218 a 4,11 da Parte Especial do Projecto.

Termina a reunião ás 6 1/2 horas da tarde.

26' HEUNIÃO EM 18 DE NOVEMBRO DE 1901

iPresidenciado Sr. Seabm)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os
Srs. Seabra, F. Tolentino, Sylvio Bomero, Sá Peixoto, Arthur Lemos,
Luiz Domingues, Anizio de Abreu, Tavares de Lyra, Teixeira de Sá,
Araujo Góes, José Monjardim, Oliveira Figueiredo, Alfredo Pinto, Be
nedicto de Souza e Alencar Guima"ães (16).

Faltam, com causa participada, os Srs. Sá Freire, Azevedo
Marques, Hermenegildo de Moraes, Rivadavia Corrêa e Camillo de
Hollanda (5).

Dos convidados pela Commissão, comparecem os Srs. Clovis Beví
laqua, Andrade Figueira, Torres Neto, M F. Correia, Solidonio Leite,
Carlos Perdigão, Gabriel Ferreira, Bandeira de Mello, Salvador Moniz e
Coelho Rodr.gues.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.

o Sr. F. Tolentino (Secl'etmio) communica que o Sr. Ri
vadavia Corrêa participara não poder comparecer li. reunião por motivo
00 força maior.

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do parecer do Sr. Anizio de Abreu sobre
os arts. 218 a 4,11 da. Parte Espec.al do Projecto,

,São lidas e postas em discussão com o parecer as seguintes

EMENDAS

Art. 219, n. 6 - Supprimam-se as palavras - si o casamento
projectado tiver sidoprecedido de outro.

Ao art. 226, n. 6, accrescente-se: ainda não civilmente annullado
- Teixeira de Sá.

Ao art. 394, paragrapho unico (que passará a ser o § 1') depois
das palavras - e só se rompe pela morte de 11m dos conju.q_s ac
crescente-se: por adulierio de oualquer deües e pOI' tentaticade morte
de um conJ.ra o outro.



Accrescente-se como § 2' - O conjuga culpado não poderá con·
2lahir novas nupcias.- Sylvio Romero, •

Art. 395, depois das palavras - a acçâo de diooreio --accresc€n·
le-se: quer o que rompe o vinculo nos casos do artioo antecederue,
quer o de simples separação de corpos, "

Ao art. 396, depois do n . 1, que trata do aduàerio, inscreva- 58° n. 2 - tentativa de morte -" ficando, portanto, alterada a numera
ção, - Sylvio Bomero.

() Sr. Sá Peb!:o-to ._-_ Sr. Presidente, largamente temsido
debatida, em todos os paizes, a questão do divorcio; pôde. se dizer
mesmo que já foi esgotada a longa serie de argumentos pró e contra
este remédio para os casaca infelizes.

Não me occuparci, pois, em reproduzir e analysar esses argu
mentos, estudando o assumpto, sob o ponto de vista geral, theorica
mente, em abstracto, mesmo porque jà o fizeram, entre nós, de um
modo brilhantissimo, no Senado, o honrado SI', conselheiro Coelho Ho
drigues, em ires magistraes discursos, dentre os quaes destacarei (1

que íoi pronunciado na sessão de 18 de julho de 1896, e agora, nesta
Commissão, o Sr. Vergne de Abreu, que foi completo, nada deixando
a desejar.

Vou limitar-me 8. considoral-o em concreto, isto é, no tempo e
no espaço.

Debaixo deste ponto do vista podem-se reduzir a dous os princi
paes argumentos invocados per aquelles que aqui teem combatido a
adopção do divorcio -, a inopportunidade e a inconveniencia dessa
medida.

O primeiro desses aspectos da questão foi ventilado pelo illustrc
Deputado monsonhor Mourão; o segundo constituiu em gera! o thema
de todos os oradores que gent lmento nos vieram trazer as suas luzes.

Pcrmiua, porém, 8. Commissno que, antes de examinar cada uni
desses argumentos, em suas variantes ou modalidades, eu abra um li
geiro parenthosis para. justificar o aparte que fui obrigado a dar no
correr do brilhante discurso do talentoso Sr. Deputado Pedro Vergue,

Embora acceíte 3. these que S. Ex. sustentou, tomei a liberdade do
divergir d J argumento que S. Ex. adduziu, de que o sacriflcio dos
filhos, quando acaso se désse, não podia perante a lei constituir uma
óbjecção séria ao divorcío.

Não, Sr. Presidente, provassem-mo que o divorcio produz a ruins
dos filhos, e que, ao inverso, a. simples separação de corpos mantem
integra a sua educação, eu não hesitaria em alistar-me entre aquelles
que o combatem.

E' tão poderoso o vinstincto da conservação daaspecie entre
todos os animaes, mesmo os inferiores, que, em regra, os indivíduos
se sacrificam á prole.



Contra ti proposição de S. Ex.-- "a situação jurídica do adulto
deve ser mais protegida do.que a do infante. - protesta a legisla..
ção de todos os paizes, cujo direito civil consagra a restituição in in
teqrum em favor dos menores, a interrupção da prescrípção contra
elles e outros beneficios. (Apoiados.)

E' O principio moral da protecçao aos fracos.
Nem prevalece a objecção de que, em um parto dlffícil, em que

se torne necessário sacrificar um dos sere" a regra é salvar a partu
riente, porque ahi o caso é diverso, é uma vida por outra, sacrifica-se
um ente que não se sabe se é viável, por outro que já faz parte tllt
communhâo social e que é talvez o amparo de outros.

Evita-se o mal maior.
Fechemos, porém, este incidente de que 3Ó me occupei para teso

iemunhar a muita consideração que me merece o nobre representante
do Estado da Bahia.

Passemos a considerar os argumentos dos que impugnaram a
emenda que admitte o rompimento do vinculo conjugal.

E' inopportuno - d'zem - primeiro, porque ninguem ainda re
clamou o divorcio ~ ao contrario; de todos os pontos de nossa pátria
teem vindo protestos de grande numero de senhoras bras'leíras contra
a adopção dessa medida; segundo, porque 8.S duas Casas do Congresso
já se manifestaram contra elle, rejeitando ou deixando dormir nas pas
tas das Commissões os respecti vos croiectos.

Mas, Sr. Presidente, que valor 'podem ter os protestos dessas
nossas conterraneas ? Naturalmente, as que prestam as suas assigna..
iuras são as esposas felizes, aquellas para quem o matrimonio é um
jugo suave e essas não precisam do divorcio. E' o egoísmo, é a vaidade
dos ditosos que se manifesta, pois quea airgl';a é essencialmente com
municativa e expansiva. Domina-as o orgulho de poderem afflrrnar e
annunclar em publico a sua felicidade domestica.

Os doentes podem, ás vezes, recusar o remedioque se lhosofferece,
mas os sãos jamais o reclamam. Era mister que as signatárias do pro
cestodeclarassem que eram esposas desgraçadas, mas que não queriam
1) divorcio, pa.ra que pudesse ter algum valor o seu dcpo:mento.

Maso pudor, O pejo das infelizes privam-n'as de vir li publico
expôr o seu infortunio e solicitar para elle um rcmedio que não teem
a esperança dé alcançar. ~

. O infortunio de muitos lares só o conhece o publico pelo escan
dalo que provoca, ou pela extrema degradação a que, ás v-zes, chega
o marido ou a mulher, quando não ambos. Quanto à resistancia que
a Camara e o Senado teem opposto à passagem do divorcio, convém.
lembrar que mais de uma ídéa, de uma reforma liberal e adeantada
tem tido a mesma sorte,

A nossa índole rotineira, a timidez e a inercia de nosso espírito
teem feito com que as grandes reformas só encontrem guarida no Con
gresso, 'quando de todo é impossível obstai-as.



Em 1886, quando já ia ace-sa a campanha abolicionista, não foi
siquer jol",,"" «bjecto de deliberação o projecto que marcavaum prazo
para a extinccão da escravidão no Brasil.

Dousannos d"pois, com verdadeira preterição de fôrmas rogimen
taes, Camara c Senado, á porfia, com a rapidez com que nas mágicas
se snccedem as scenas, approvavarn e a princeza imperial regente sano
ccionava, com applauso geral, a proposicão que a extinguia incondicio
nalmente e desde iogo.

C. tando e'tl' facto eloquente, desse o honrado Senador Coelho Ro
drigucs, no discurso a que ha pouco alludi, com referenda a um 00s
projectns de divorcio:

" Elle morre agora, tenho certeza disso; mas este morto terá re
surrr-ição como Lazaro ; c, quando elle resuscitar, não será mais o pro
jecto que está em discussão, será outro mais amplo ...

Mas, deixemos isso de parte. 1';' uma prophecia que os nobres se
nadores não tomarão ao sério, mas que se ha de realizar. »

Sim, Sr. Presidente, será lic to dizer que a opinião publica não
reclama o d.vorcio, quando essa idéa já vai invadindo um Parlamento
refractar o a tortas as reformas ; quando todos os annos, em uma e ou
tra casa legislativa renascem os projectos ; quando essa questão já
merece e provoca tão largo debate como aquelle que se tem travado
neste recinto?

NAo, Sr. Presidente; não e não I
A calorosa d'scussão, a que temos assistido, é prova de que a idéa

vai ganhando terreno e que em breve constituirá caudalosa corrente,
. a que não se poderá mais oppôr diques.

Fosse absurda a idéa ; não encontrasse ella bastante apoio na opi
nião publica, e cahiria redondamente, sem que uma SÓ voz se levan
tasse contra ou a favor.

Quer V. Ex. um exemplo?
Supponhnmos que era aqui apresentada uma emenda tornando a

mulher propriedade do marido e dando a este direito de vida e de
morte sobre ella ,

Sem du vida, tal emenda seria rejeitada in limine, sem que
nenhum dos presentes se julgasse na obrigação de vir combatel-a ,
Porque?

Porque era restabelecer uma idéa obsoleta c barbara e seria tido
como louco quem nisso pensasse.

O facto mesmo da discussão e da celeuma levantada deve servir de
argumento convincente para provar que se trata de uma idéa que vai
adquirindo foros de cidade, que vai se impondo à conscíencía publica
como uma necessidade inilludivel.

Vejamos o segundo argumento, a inconveniencia, Dizem que é in
conveniente: l',pon1ue a decretação do divorcio será entre nós o
abuso do divorcio; 2', porque é de receiar a sorte das mulheres, dos
incultos ou dos pretensamente cultos, do rude operario, quando tiver a



certeza. deque tem um meio fácil para se libertar das obrigações do
mesticas recorrendo u esse aIvitre ; 3°, porque essa medida encontra
repugnancia invencível e offende os sentimentos religiosos da grande
maioria de nossa população.

E' de manifesta inconsistencia logica este argumento.
Prova demais: Não ha instituto, por mais salutar que seja, que

não possa ser sophismado e não se preste a abusos. Cumpre ao legisla
dor cereal-o das necessarias cautellas, fazer as índispensaveis restri
cções para prevenir osabusos.

Aquelles que combatem o divorcio, propositalmente exaggeram
para chamar o odioso sobre essa medida, argumentam com uma doere
tação ampla, em que bastasse a simples vontade dos conjnges para que
o vinculo se rompesse. Confundem a excepção com a regra. Mas não é
isso que queremos. Def~ndemos o divorcío como um remedio para cer
tos e determinados males. Só em casos resrrictos, especificados na lei,
em que absolutamente se torna impossivel a vida em commum, pela
excessiva gravidade da offensa, é que o divorcio poderá ser concedido.

Não na essa facilidade que se pretende, desde qUI; depende de
sentença proferida em processo regular e mediante provas convin
centes.

Ora, si, em geral, essa facilidade não existe, nem pode existir
para aquelles que teem illustraçâo, que dispõem de cultivo Intel
lectual, muito menos poderão procurar subterfugios e sophísmas os
incultos, que são justamente aquelles que menos conhecem as leis
e por isso maior ditílculdade terão em arranjar meios de escapar pelas
malhas que, porventura, a lei deixe.

Injusu e erronea é a apreciação daquelles que acreditam mais
frouxos 08 laços conjugaes nas classes pruletarias e rudes do que na
classe dos privilegiados da sorte, dos ricos e dos que tiveram a ím
mensa fortuna de cultivar o seu espiríto.

Ao lei do amor impera do mesmo modo no culto, como no in
culto. O confronto só pôde ser desfavoravel para a classe culta,
porque a histeria demonstra que nos povos civilizados é que se en
contra maior perversão do amor; sómente entre elles é que se vê o
mercantilismo no casamento.

Accresce que si a quasi totalidade da população do Brasil é com
posta de catholicos romanos, os seus sentimentos religiosos devem
ser um obstaculo poderoso aos abusos, mas não servem de motivo
para a rejeição do divorcio, uma vez que existe a separação da Igreja
e do Estado e este só reconhece o casamento civil.

. E' incoherente combater esse remedio em nome do espírito reli
gioso e não ver nesse mesmo espirito religioso um freio ou correctivo
para os abusos possíveis.

São estas, Sr. Presidente, as considerações que tinha a fazer em
relação ao assumpto, estudando-o em sua applicação ao nosso meio
e 11 época em que vivemos,



Theoricamente, a matéria está esgotada; muitos autores della se
teom occupado , l\Iesmo entre nós tem sido largamente discutida, bas
tando-qua termine chamando a attenção da Commissão, quer para o
d~scurso e parecer do S,'. Dr, Vergne de Abreu. quer para a luminosa
dISCUSsão havida no Senado, onde o honrado Sr. conselhe.ro Coelho
Rodrigues, com aquella competencia, elevação de vistas e bom senso
pratico, que lhe são pecul.ares, discutiu minuciosamente a questão,

Tenho concluklo. (Muito bem; muito bem.)

015.·. Ciovü" HevHaqua -Sr. Presidente, é por demais
difflcil o problema que esta Commissão é chamada nesse momento a re
solver, tao difflci] que, em !10ma, por muitos annos, por mu.tos séculos,
coexistiram a dissolubilidade e a indissolubilidade do matrimonio.
0;-; casamentos contrahidos pela conferratio eram primitivamente
indissoluveis. ~fais tarde, ou pela facilidade dos costumes, ou porque
novas necessidades surgiram, O certo é que o povo romano teve neces
sidade de crear um modo de dissolver o casamento contrahido pela
conferratio e creou a di.terratio ; mas, apesar disto, ao menos para
que afllrmassem que o casamento fôra indissoluvel, manteve-se a in
dhsolulilidade para o casamento de Flamen dialis, aquelle que tinha
de presidir ao casamento dos patrícios. E' tão diíllcil, Sr. Presidente,
que a Igreja levou Ui séculos para tomar a respeito uma resolução
definitiva.

Antes do Concilio Tridonüno, as suas resoluções eram vacillantes:
urnas vezes interpretava-se o Evangelho como Asterio, Epiphanio e
Tertuliano, dizendo que as Sagradas Escripturas admiuiam o divorcio;
outras vezes predominava a opnião de Santo Agostinho, que era fun
damentalmente contrario á dissolução do casamento.

E' tão difflcil, que de longa data os espíritos mais elevados dis
cutem o assumpto, os argumentos se enflleiram de lado a lado, ha ..
vendo, por assim dzer, para cada argumento, uma objecção que lhe
responde; para cada ataque, uma defesa. sem que nós outros, que
mOCUl'am08 um' solução que nos tranquillise a consciencia, achemos
Ôcaminho largo por onde seguir'. Já tive occasião de dizer que, diante
desta anomalia logica, eu suppunha que a explicação estava em que
alguns propunham solucões gerae- pal'a casos particulares. e outros
iam busca!' soluções abstractas, quando a SOlllÇ&O dos problemas so
ciolorlcos deve ser obtida de accórdo com as condições especiaes de
cada povo, de cal, ép ica, de cada momento histórico.

Já foi dito aqui que o divorcio CI'a uma consequencia fatal do
casamento civil. Nl:) e-tou convonoido absolutamente da verdade
desta a'll.rmção , Em França. desde 8 de maio de 1816 até 27 de
julho de j83~, o casunento civil manteve-se indissoluvcl, c durante
tolo esse Lip,o de tempo, si o divorcio f,me uma consequencia fatal,
necossaria , irreductivcl do casamento civil, teria sido decretado. 11 não
se diga que iníluiram considerações religiosas, porque, si o partido de



Bonald poude vangloriar-se de ler eliminado o divorcio do Codigo Civil,
esta. sua vangloria não corresponde li realidade cios factos: e, depois
da Monal'chia quasi absoluta dos Bombons, ve.o a Republica, ve.o a
l\lonarchia temperada dos reis burguezes, veio o Imperío, veio final
mente a Hepublica, sem que houvesse necessidade de decretar-se
" divorcio •.

, O SR. A",zlO DE ABREU .-- Não se decretou, mas propoz"se.
üelemento catholico predominou e foi rejeitado.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Este argumento não tem procedencia,
e até me admira que parta de um homem da intelligencia do Sr. Anizio
de Abreu, pois S. Ex. sabe que não ha idéa que não possa. revestir
a forma de projecto parlamentar e que a apresentação de um projecto
não significa sempre o anccío por satisfazer uma necessidade social.

Os SRS. ANIZlO DE AnnEU E A"DRADE: F,GUEmA dão apartes.
O SR. Cl.OVIS BeVILAQUA-Tauto não é a consequcncia que, por

occasião de se discutir o Codigo Civil Italiano, se afastaram todas as.
considerações religiosas e foi estabelecido o casamento civil indís
soluvel ,

E tanto isto é exacto, Sr. Presidente, que nas republlcas ibero
americanas, na Republica Argentina, no Chile, no Uruguy e no Mexico,
ha o casamento civil indlssoluvcl.

O Sn . AKDHADE FIGUEIRA -~ E não ha anno em que não se apre
sente projecto propondo o divorcio. Isto acontece, por exemplo, na
ítalia, a que V. EX:. alludiu ,

O Sn, CLOVIS llevILAQuA - Felizmentea Commissão ccmprohendc
o valor deste argumento.

Srzr Presidente, foi também affirrnado que o divorcio era uma
consequencia forçosa da concepção contractual do casamento,

'I'ambom não me parece exacta essa afirmação,
Considero o casamento um verdadeiro contracto : nelle vejo todos

os elementos constitutivos dos contractos : o accordo das partes e a
vontade declarada para a producção de efleitos [uridícos. .

Mas, segundo observa um civilista notabilissimo da Itália con
temporanea, Cimball, ha contractos patrimoniaes, contractos pessoaes
e contractos sociaes.

Nos patrimoniaes, predominam os interesses puramente eco
uomicos , e a lei entrega quasi que inteiramente á liberdade das partes
a sua regulamentação, mas, não obstante, intervem, ora para decretar
uma formula a que as partes se toem de submetter, em dados casos,
ora para restringir a liberuade em certos mornentos ; mas, em todo
o caso, o campo deixado li acção da liberdade individual é extensis
sirno,

Nos contractos pessoaes, já O campo deixado á liberdade das
partes é mais restricto , Assim, a lei não permltte actualmente que



alguém contracte os seus serviços perpetuamente, que ninguem fa.;a
alheiacão de sua liberdade,

Noscontractos sociaes, em que preponderam interesses collectivos
superiores, a intervenção da sociedade é mais prompta e é mais
extensa,

O casamento, S1', Presidente, é um contracto de natureza mista,
é pessoal e social; por isso, devemos esperar que a lei, a expressão da
vontade do povo, em dado momento, o subordine a prescripções ri
gcroslssimas. E é por isso que o casamento é de todos os contractos
o mais solemne, E' um contracto sui qeneris, é um contracto para o
qual ha leis, ha principias, ha regras especialíssimas.

Não é, pois, de admirar que, entre estas regras, estes principies,
se estabeleçaa indiesolubilidade, desde que o Estado, o povo, a socie
dade estejam convencidos de que esta medida é indíspensavcl para a.
garantía da paz publica.

Não queiramos equiparar a liberdade que existe nos contractos
patrimoniaes, nos contractos de ordem secundaria e a do contracto
do casamento,

Nos primeiros, os interesses são differentes dos interesses que se
atam; no segundo, são inferiores, transitorios : enquanto que, no casa
mento, esses interesses são de mais alto valor, não só para aquelles
que o contractam , como para terceiros, como para a propria sociedade.
(Muito bem).

Os que contractam teem de empenhar, neste ultimo caso, SlW.

propria pessoa, toem de fundar uma família e si o contracto, em si,
podia ser transitório, a familia é de natureza permanente.

Os que contractam fundar uma família toem de pôr em jogo in.
tercsses do futuro da sociedade e esta tem todo o direito de intervir,
para limitar e dirigr a liberdade das partes,

Parece-me, pois, que deante destas considerações não se deve
mais insistir na afflrmação de que o divorcio é uma consequencia da
concepção contractual do casamento _ (Muito bem).

Deante das uniões infelizes, das desgraças, em que se contorcem
as famílias cujo viver não corresponde lÍ. espectativa dos que as fun
daram, é preciso, porém, que o direito .intervenha ,

Até hoje só se encontram duas soluções, ambas ruins, ambas
tendo inconvenientes, O que nos cumpre, o qne nos resta é indagar
qual a menos inconveniente, e não sómente sob o ponto de vista
theorico, mas observada a questão concretamente em relação ao nosso
meio,

'Temos a separação de corpos e temos o divorcio,
Contra a separação de corpos se diz que é uma medida injusta,

porque vai ferir ao mesmo tempo o conjuge innocente e o culpado.
E' lamentavel que assim seja, SI', Presidente; mas não encontro

outro recurso, e este sacrificio, si for aproveitado em beneficio da
prole, si for aproveitado em beneficio da organísação social, ao menos



teremos por nós esta consideração que é valiosa: soffrem os paes per
amor dos filhos, soffrem alguns indivíduos por amor do bem estar
geral.

E, no divorcio, vejo a mesma injustiça, o mesmo principio da
desigualdade, porque o divorcio vae ferir mais particularmente a
mulher, e, por isso, se explica a sua aversão, quasi instinctiva, per
elle.

Adolpho Garn'er dizia que, si o d.reito do divorcio traz a inde
pendencia e o orgulho da mulher, o que é incontestável é -que (J

divorcio acarreta a oppressão e a ínsolencia do marido.
Isto é tanto mais exacto quanto as mulheres mais honestas e mais

recatadas são as menos aptas para a victoria no conflicto vital. Si ellas
forem das que obedecem submissamente aos rigorosos princípios da
moral e si, pela educação que se lhes dá entre nos, não puderem sem
auxilio de um irmão ou de um pai lutar íavoravelmente pela oxis
tencía, o marido poderá, a cada momento, ameaçal-as com o divorcio
e ellas hão de forçosamente se submeuer á vontade despótica, á ty·
rannía do seu algoz.

Depois, os partidarios do divoreío hão de concedel-o indístincta
mente aos dous conjuges e nessa hypothese terão, como acabo de mos
trar, sacrificado o princípio da igualdade entre os conjuges ou terão de
fazer exclusão do conjugo culpado, de declarai-o inhibido para novas
aupcias. Si assim fizerem, serão ínconsequentes, porque esse conjuge
culpado ha de vir a ficar collocado nessa situação que os psrtidarios
do divorcio apresentam como argumento forrnidavel contra a simples
separação, isto é, a situação do celibato forçado, celibato que produz,
na opinião desses partidarios, forçosamente as uniões illieitas. E, si o
principio é inconsequenre, a doutrina não tem uma base segura,
é falha.

Quero apreciar o argumento do celibato forçado, produzindo uniões
illicitas, em lace da separação. Digo quo as uniões illicitas é com a
educação, é com os princípios de moralidade, é com a dignidade dos
conjuges que se ev.tam, e não por considerações de outra ordem.
E, si esse celibato, que tanto impressiona os partidários do divorcio é,
como dizem, contra a natureza, a mim isso não impressiona, porque
o direito, a moral, a religião, a simples etiqueta são dísclpl.nas a que
se submetze a natureza. A sociedade não é mais do que um systema de
forças organisadas para subjugar a natureza, pam conter a an.malidade
que ruge dentro de cada um de nós.

Sr. Presidente, acho, como David Ilume, que não devemos nos
arreceíar de apertar por demais as cadeias que prendem o homem. Estu
dando particularmente este assumpto, elle, um dos mais profundos
conhecedores da alma humana, mostra como o amor que une dous seres
de sexos d.fferentes, dentro de pouco tempo se transforma em amizade ;
e depois, enfrentando a questão do d.vorcio. chega á conclusão de que
si a amizade dos conjuges for solida e seguida, a indissolubilidade do
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casamento não terá inconveniente algum; e, si for incerta e vacillante,
será o melhor me:o de flxal-a, A experiencia mais rudimentar mostra
que os conjuges serão levados a esquecer pequenas querellas, disputas
insignificantes, si tiverem diante de si a ind'ssolub.lidade da sua união;
essas querellas ins'gn ficantes avultarão e serão levadas ás suas ultimas
consequcncias, si os conjugas souberem que se podem separar.

Este argumento do grande ph.losopho escossez, foi. depois repro
duz'do por Portalis, por occasião de se discutir o Cod.go Civil, em
França,

O Dr , Anizio do Abreu d'z que, ao contrario do que pensava o in
signe Hume, a dissolubI dado do casamento havia de fazer os conjuges
rna.s cautelosos. E' poss.vol que assm seja, em llmitad.ssimos casos,
não quero contestar; mas quem sabe que os nossos impulsos são prin
cipalmente dirigidos pelos nOSSOs sentimentos, rnaximé nas relações
pessoaes que se travam no seio da família, quem sabe que as paixões
são.como d.zia Hood, idéas tyrannicas, que tornam as outras idéas sua,
escravas, ou, como dz:a Broussnis, necessidades instinctivas, que
obrigam o intellectoa um trabalho contínuo para servil-as, não poderá
convencer-se da importancia, da efllcacia deste frágil aça.mo entregue
",O temperamento de cada um, E' precí-o que dcante da exaltação da
paixão colloquemos um freio bastante poderoso, sem o que a explosão
se ha de dar forçosamente. Um dos argumentos que me parecem dos
mais graves contra o d.vorc.o é a situação dos filhos,

Diz Glasson, e d'z muito bem, que os filhos do divorciado muitas
vezes estão collocados em situação mais dolorosa do que a dos infelizes
abandonados pelos seus progenitores. E, si achamos lastimavel a sorte
daquelles cujos pa's con volam para segundas nupc.as, mais deploravel
deve ser li daquelles que são arrastados para lares estranhos e ahi con ..
tinuamente estão a recordar a seus padrastos e madrastas, com a sua
simples presença, a existencía odiada daquelle qlle foi conjuge do seu
conjuge; por isso Ilousseau e Montesquicu achavam na sorte dos filhos
o argumento mais poderoso contra o divorcio.

Mas, Sr. Presidente, a situação desses pobres orphanados, que
teem pais vivos, não offende simplesmente os nOSSOS sentimentos de
piedade: olfende tarnbem os nossos sentimentos de .i ust' ça,

Aquelle que teve a ventura de procrear, de ter filhos, contrahíu
a obrigação inilludivel, a obrigação irrecusavol de dedicar á educação
e ao bem estar desses filhos todas as suas energias aífccti vas, todos os
seus esforços intollectuaes e physicos, de modo a preparal-os conveni-
entemente para serem victoriosos no conflicto vital. AqueJie que tem
filhos não tem direito absolutamente de sacrifical-os ao seu egoismo;
0, Sr. Presidente, essas crianças, vivendo em lar estranho, entre (;
desprezo de seus irmãos unilateraes e o odio de sua madrasta, acham-Sé
num meio improprio, num meio que não é o mais adequado para a
expansão de seus sentimentos aífectivos , Sua almaha de ser dum, in..
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completa, e estas criaturas de alma dura e incompleta Mo de se 10f
nar más no seio da família que constítuirem e no seio da sociedade
onde viverem.

Por esta razão, eu acho que nos devemos alarmar um tanto com
a possibilidade da decretação do divorcio, porque basta esta consíde
ração que acabo de fazer, hasta que pensemos nesses filhos infelizes,
nesse pai que perde a noção dos seus deveres mais sagrados, o que ha
de prejudicar tanto aos filhos do primeiro matrimonio quanto aos do
segundo, porque toda afleição que dedicarem a uns ha de ser roubado
aos outros, basta que pensemos nessas creaturas que hão de ser pam o
futuro máos maridos, más mulheres, maos .cidadãos, para nos convon
cermos de que a medida envolve grande perigo e póde trazer, como se
diz, a desorganisação da familia e da sociedade,

Depois dessas considerações, Sr. Presidente, outras nos acodem ai)
espírito. '

kqueUe que se divorcia vae constituir novas famílias Onatural
mente ha de levar o germer, do divorcio para essas novas famílias quo
for constituindo, Deste modo, em voz de termos simplesmente um
casal infeliz, teremos dous, tres, quatro e mais, segundo as circum
stancias o permittirem ,

Finalmente, SI', Presidente, por uma estatística que li em 1886,
., média da duração dos casamentos em França estava reduzida 8. -12
annos.

O numero dos divorcias, dahi pata cá, tem crescido; a média, por
consequencia, lerá baixado, o que nos adverte de que, decretado o
divorcio, vamos retrogradar para o principie barharo do casamento
temporario ,

O Sr. Vergue de Abreu, intelligencia superior e espírito cultís
simo, defendeu com o maximo brilhantismo a theoria do divorcio, e em
conclusão também nos apresentou uma esratistica, Infelizmente o nu
mero de annos por S. Ex. considerados 6 por demais exíguo para que
possamos extrahír qualquer conclusão acceitavel , São tres annos, do
84 a 86. Este numero insignificante de annos, este decurso limiiadis
símo da tempo não oíferece base para uma argumentação segura.

Não obstante, farei algumas considr-raçõos a rcspe.to.
Mostra o anno de 84, 4.700 divorcios ; o de 85,4,840 e o de 86,

·1,.841; o divorcio em marcha decrescente e não crescente, como eu
havia afflrmado,

O SR. ANDRADA FIGUEIRA -, Hoje 8.000 e tantos.
. O SR. CLOVIS BEV'LAQUA - Mas esses annos são os que immedlata

mente se seguiram ao da decretação do divorcio,
Durante 86 annos grande numero de individuas, em França, re

correu á separação de corpos, porque não tinha o divorcio , e todos
esses casaes infelizes affiuiram a pedíl-o, desde que o viram decretado .
Dahi o accrescímo de devorciadcs no primeiro anno da estatística de
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S. Ex. o 8.. baixa. relativa accentuada nos dous annos seguintes; mas,
logo depois, a marcha ascendente retomou o seu curso, como a esta
tistica apresentada pelo Sr. Dr , Drummond vem provai-o de modo
írreeusavel.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Eu tenho até 99.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Dizmuito bem: até 1899.
Eu a vi em Planiol e não a trouxe, porque suppuz que estivesse

aqui no discurso do Sr. desembargador Drummond ,
A marcha tem sido esta - desde J .000 até.8.000, no ultimo anno,

o anno passado.
E' marcha, por consequencia, sempre crescente; por isso dizia eu

que vamos, com o divorcio, restabelecer forçosamente os casamentos
temporários.

Sr. Presidente, não posso por mais tempo occupar a attenção da
Commissão ,

O assumpto já está por demais discutido; os argumentos pró e
contra são mais que conhecidos, e limito-me ao que acabo de afflrmar ,
para que, mais uma vez, fique conhecendo a Commissão a minha opi
niã-o a respeito.

Si eu tivesse de decidir theoricamente o assumpo, fal-o-hia, como o
fiz, em meu livro de Direito das Familias ; acharia o divorcio possível
em casos gravissímos, taxativamente limitados na lei; mas, conside
rando 8. nossa situação, conhecendo, como presumo conhecer, um pouco
a nossa sociedade, acho que o legislador brasileiro não o deve decretar
no momento presente.

(il'luito bem, muito bem.)

O Sr..,">.....Izio de A.breu _ Sr. Presidente, eu me jul
gava desobrigado de voltar á discussão deste assumpto depois das con
siderações que longamente expendi em uma das ultimas sessões,
sustentando as minhas idéas, completadas nas suas deflcíencías pelo
brilhantissimo discurso com que hontem po" remate aos nossos tra
halhos o illustre deputado peli>. Bahia, o Si". Vergne de Abreu.

O d.scurso, porém, que acaba de nronunc.ar o illustre auctor do
Projecto revisto, tal é a sua autoridade, obriga-me, ainda uma vez, a
solicitar a benevolencia da Commissão para ouvir-me na refutação que
me julgo na indeclinável necessidade de immediatamente oppor-lhe, em
dcíoza da dissolub.lidade do vinculo conjugal, que tenho como ímma
nente á instituicão docasamento, como principio necessario D. assegurar
e garantir as soas vantagens, a soa estabilidade e a sua elevação.

Começarei, Sr. Presidente, por onde terminou o íllustrado Sr. Dr,
Clovis Bevilaqua : a sorte dos Iilhos no caso de divorcio.

li' este justamente, Sr. Presidente, o problema máximo que se tem
a encarar, atílrmam os que combatem a dissolubilidade do vinculo con
jugal ; é 0000 opcntovulneravol de divorcio.



Admittil·o é sacrificar o direito dos filhos, fazel-os víctimas de um
crime que não commetteram, responsaveis de um mal para que não
concorreram,

A sorte, o destino, o futuro, a educação e os interesses das crian
ças estão vinculados na indissolubilidade do casamento e a ellas devem
ceder quaesquer outros interesses e considerações. Osdireitos dos filhos
- antes de tudo e sobretudo. , .

Certamente devem nos merecer todos os desvellos, todos os extre
mos da mais carinhosa solicitude a sorte e os destinos dos meigos peque
ninos ... Elles teem todo o direito á nossa attenção no estudo e na
solução deste melíndrosissímo problema do divorcio, que tão de perto os
affecta, a que está, por assim dizer, ligado o segredo e o exlto do seu
futuro, pois sendo innocentes são os que mais soffrem com o espedaca
mento do lar que lhes servia de abrigo. Mas por muito santos, por
muito delicados, por muito dignos dos nossos extremos, qne sejam os
seus direitos, elles não pódem ir até o ponto de nos fazer esquecer os
direitos não menos respeitáveis dos paes, a sorte não menos compro
mettida, nesta questão, dos esposos infelizes. Não. Em assumptos dessa
natureza, não nos deixemos arrastar por falso e mentiroso sentimenta
lismo, Ao ouvir os partidariosda indissolubilidade, dir-se-àque os filhos
são o alpha e o omeqa do casamento, que a procreação é o seu fim ex·
c1usivo.,. A verdade, porém, é muito outra. Duas creaturas ~nando
se unem pelos laços do casamento o que procuram é a mutua felicidade
individual, a sua preoccupação é a posse reciproca do que acreditam
ser uma necessidade á sua existencia, O que elJes visam antes de tudo
e sobretudo é a sua sorte; elles estipulam para si; os filhos não figu
ram no contracto, não são partes no acto, que delles não cogita porque
são uma eventualidade, podem ou não appal'ecer.. ,

UMA voz-Oh!
O SR. ÀNIZlO DE ABREU ~ Oh ! - é uma exclamação, não é um

argumento; póde ser uma manifestação de pasmo e de surpresa de
quem vê nas minhas palavras uma estravagancia 01.1 um paradoxo, de
quem jamais as leu ou ouviu pronunCIar, pode ser tudo, menos uma
objecÇão.

Ma. esta surpresa não me surprehende tambem : eu contava com
el1a ou, pelo menos, eu tinha como certo que a enunciação franca dos
meus conceitos iria chocar rudemente uma certa corrente de idéas, ou
melhor, de phrases feitas, tão falsas quanto retumbantes, a que a tole
rancia acommodaticia, com o preconceito c a rotina, a que a cumplici
dade dos que as condemnam, em conscieucia, mas as applaudem de
publico, com receio de ferir a convenção e de attrahir os anathemas do'
maior numero, perrnittio fóros de verdades axlomaticas.

Conheço, Srs, da Commíssao, o valor e o prestigio das phrases con
sagradas, .' Se as encontrou repetidas, se as repetiu lambem machí
nalmente, sem examinar a verdade do q'w dias dizem, ninguém as



contestou, nínguem as contesta, todo o mundo as acceita como demon
stradas, vae-se com todo mundo... E' o melhor e é o mais commodo...
Dispensa-se de pensar, pensa-se pelos outros, não se desperta antipa
thias e odíos, não se tem canceiras, nem maiores trabalbos , . . Obom
sonsoé isto mesmo.

Nãoé este, porém, o papel do legislador, este não será o meu. e
insisto nas minhas affirmações, quaesquer que sejam as exclamações
mais ou menos emphaticas quo ellas possam despertar, e sinto-mo reliz
por ter ao meu lado, repetindo, affírmando, demonstrando em pagmas
magistraes de erudição, de loglca e de sinceridade, a verdade dos con
ceitos que emiul e que se toem como orignaes e extravagantes, espl..
ritoseminentes que) consciente e aprofundadamente, estudaram e dis
cutiram o assumpto ,

A sorpresa e o espanto dos que se arrep'am com a oxtravaganc'a
das minhas opiniões attinge-os antes de auingir-rne e sinto-me bem
confortadoem tão boa companhia, preferindo o erro das suas doutrinas,
à sabedoria das dos carolas da ind.ssolubilidade a todo transe. Thlas eu
dizia, SI', Presidente, que o direito dos filhos é digno de toda a nossa
auenção, mas não prima sobre o dos paes, não o annul!a, não o póde
fazer esquecer e sacrificar. S'm. Osdireitos dos pais são preexistentes,
são anteriores e são maiores, A felicidade ou antes - à presumpção
de felicidade dos filhos, a preoccupação de acautelal-a não póde ser ú

preço da desgraça, da deshonra, da ignomínia e da infelicidade dos
pais. Seria injusto C seria repugnante. Diz-se que a mulher nada
deve ao marido que a maltrata, que deserta do lar, que a degrada e
que a avilta, que falta a todos os deveres de fidelidade e a todos os
seus juramentos de dedicação; que o marido, por igual, nada deve ú
mulher que o atormenta, que o infama, que o dosrospeua, que o cobre
de ludibrio e de villipendio, que conspurca o seu nome no lodaçal do
vicio e da depravação, que lhe toma a vida um martyrío opprobr.oso e
insupportavel ... Entre' estes dois entes, em quo o mutuo affecto trans
mudou-se em odio, a dedicação em repugnanc'a, o devotamento em
despreso, a convívencia em supplicio - já nada existe de cornmum
quebrou-se todo o vinculo de confiança, de solidariedade, de har-
monia.

Diz-se, porém, que ha um dever moral, uma obrigação superior,
uma força maior que lhes impõe o soffrimento e a tortura desta situa ..
cão, a abdicação das próprias individual.dades; que ha alguma cousa
que os deve forçar á rcsgnação e a supportarem este martyrio de vi
verem jungidos, como forçados, á grilhera elo casamento, dentro do
mesmo lar, a mutuamente se dilacerarem numa luta sem tregua de
ódios e reivindictas, de ultrages e de affrontas, inimigos irreconci
liaveis, comoaquellos dois animaes ferozes, de espécies d.ffcrentesque,
encerrados na mesma jaula, se espreitam e se entre-devoram, na ex..
pressíva imagem de Burke, '
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Esta alguma cousa, é o interesse dos filhos. Em holocausto a cites
devem os paes abdicar da propria dignidade, transigir com a honra ...
E' a sua missão - missão sagrada! -- creal-os, nutril-os, educal-os e
não se pertencem emquanto a não realizarem ...

- Não, diz Ritcher, eis a minha resposta: « Se as obrigações da
paternidade são grandes - o que ninguem nega - só tendes que vos
preoccupar com uma cousa : o modo como eu as cumpro. Contanto que
não falte á missão que me incumbe, o direito que eu possuo c o que se
me não póde contestar, de dispor das minhas affeições e de minha pes
soa permanece integro. Não se faz preciso> sob o pretexto de direitos
do filho, annullar o direito dos paes, calcar aos pés o das mães. Um di
reito vale outro. E se o filho está garantido, a sociedade nada mais tem
que exigir.

Nós nos devemos a nossos filhos, mas nos devemos a nós iam
bem, a nós mesmos. Salvaguardar estes dois direitos- eis o problema.
Mas seria funesto, seria immoralque um anniquillasse o outro. Odireito
do pae é igual ao direito do filho; o direito das mães vale bem o das fi
lhas. Aqui, mais uma vez, o dever se confunde e se identifica com o
direito. E' respeitando a si mesmo, não prostituindo nem sua alma,
nem seu corpo, que se eleva Onivel moral da família.

Eloquentes e verdadeiras palavras estas contra as quaes não valem
simpies exclamações .

Pois, ha quem possa affinnar que seja possível medrar nada de
puro, de salutar e de bom na atmosphera envenenada do lar desfeito
pela discórdia, que haja alguma cousa de mais funesto e perigoso á
educação dos filhos que o espectaculo quotidiano das paixões domesti
cas em furia?

Bem cedo - nesta idade tema em que a alma com a ductilidado
da cera satura-se do ambiente que a envolve, e grava indelevelmente
as impressões que recebe do meio exterior - as que nella se reflectem
são as dos exemplos mais desmoralisadores e dos espectaculos mais
tristes e mais pungentes.

Em vez do carinho, da solicitude, da harmonia e da felicidade,
olles teem diante dos olhos a luta sem tréguas dos odíos e dos rancores,
a desordem, o abandono e o esquecimento, a perversão de todos os sen
timentos do dever, da honra e da moralidade.

E' innegavel que, quer no divorcio, quer na separação de corpos,
Ó bem precaria a sorte dos filhos.

Mas esta dolorosa situação é um effeito, não é causa.
O que prejudica a educação e o interesse das crianças não é o

divorcio, que é a solução necessar.a imposta pelas circumstancias ; é o
mal irremediável da dissolução já consumada da família, do lar pro
fanado pela deshonra e desmoralizado pelo vicio, pela infidelidade, pela
aversão e pela mutua repugnancia que substituíram a convivencia in
tima e affectuosamente voluntária dos esposos e a tornaram um mar
tyrío intolerável, uma. tortura cruciante; é o quadro repugnante da

o. c..... Volt UI .1ti.:
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guerra intestina que aos paes que se dilaceram, cegos e obsecados pela
sêde das reciprocas vinganças, em que cada um se esforça em attingir
o requinte, rouba o tempo e estanca a fonte puríssima c ínexhaurivel
dos sentimentos carinhosos e affectivos de que tanto necessitam as fra
geis creaturas votadas ao abandono. Na phase aguda do conflicto só os
preoccupa, obcessivamcnte, a reciprocidade das offensas e das repre
salias, o acirramento continuo dos odios. Esquecem-se de que são paes
para só se lembrarem de que são inimigos. Permittir-Ihes a sahida
d'esta situação intoleravel, permittir-Ihes a reconstituk.ao do lar des
feito em outra ligação legitima que lhes dê a lelicidade que a primeira,
lhes negou, é tornar possível aos filhos esquecidos e desprezados, e
algumas vezes convertidos em campo de batalha das disputas dos ini
migos, o encontro do ninho quo perderam,., Voltemos, porém, ú
nossa these ,

O illustrado autor do Projecto aflirma sem vacillações, coherente
com os principios qne até hoje tem sustentado, que o casamento é um
contracto.

Se é um contracto, fal-o a vontade li'ire e expotanca elas partes que
o firmam e a lei - no contracto de casamento, mais do que em 'I ualquer
outro, por isso que é um contracto essencialmente pessoal - vé,
attende, cura, preferentemente, da pessoa dos contractantes. De facto,
quando os contrahentes apresentam-se á auctoridadc civil solicitando a
sua intervenção - o que pretendem'! o que querem? o que fazem? a
que se obrigam'! Declaram, por acto de livre e expontanea vontade, quc
estão dispostos a unir-se para a viela e para a morte, que voem celebrar
este contracto e revestil-o das formalidades legaes para tornai-o bom C
valioso. Nelle obrigam-se a guarelar mútua fidelidade c assistencia , a
viverem em commum.

Elle se faz e se completa independente dos interesses dos filhos.
Estes surgirão ou não, como os interesses de terceiros, posteriormente.

No momento, os conjugas estipulam para si, só elles são partes.
Osfilhos não são elementos constitutivos do pacto, ainda não existem,
podem não existir, os seus interesses não entram em jogo,não são razão
de ser para existir ou deixar de existir o contracto , (Apartes.)

O SR. PRESIDENTE - Quem tem a, palavra é o Sr. Aniziode Abreu'
O SR. BANDEll\A DE MELLO - Consoreium omnia ciun.
O SR. ANIZIO DE ABllEU - Entre os conjuges, de accordo, sem pre

occupação de outra ordem de interesses, sem dependencia de qualquer
condição estranha, á vontade e á pessoa dos contrahentes . (Apa1'les).

Assim, Sr. Presidente, o que os conjuges buscam no casamento,
que é um contracto feito por elles e sómente para elles, é a formação de
uma sociedade em que ambos se completam e se identificam para a rea
lisação de um commum destino, para a consecução do que é ou do que
elles acreditam ser a sua mútua felicidade. Oque o homem procura de
llreferencia,namulher-diz o eloquente autor. do Dioorce-s-é urna



companheira, uma amiga, uma auxiliar, um complemento de que elle
tem necessidade moralmente, physicamente, socialmente, intellectual
mente ás vezes. Por igual, Oque a mulher procura no homem é o amigo,
o companheiro, o protector, o complemento tamhem da sua vida sob
todos os aspectos. Erram, pois, os que, para obstar a dissolubilidado
do casamento, apresentam a barreira insuppcravel de argumento que
se lhes afigura irrefutavel, do interesse dos filhos.

Estes são uma eventualidade, uma consequencia provavel, um
effeito possível de realisar-se, um facto incerto, algumas vezes previsto
o esperado, outras nem previsto, nem desejado, e não são, não podem
ser a causa determinante, a razão de ser do casamento, o seu fim prin
cipal e absoluto, pois a fecundidade independo dos esposos, não é im
pedimento ao casamento. Innumeros casaes são naturalmente estéreis,
estéreis outros se fazem artificialmente; e contra uns e outros, nada põde
o legislador. E, se assim não é, se a procreaçãoé a condição por excel
lenda do casamento, então sejamos logicos - decrete-se a prohíbíçao
das uniões infecundas ou annullem-se as de que não nascem filhos. !\Ias
tal não se ousa propor e deante deste corollario lógico da doutrina da
indissolubilidade por amor dos filhos recuam os seus partidarios; e este
recúo é a prova do seu erro e da sua falsidade.

Sr. Presidente, já muito me tenho demorado nesta parte da pre
eminencia dos direitos do filho sobre os dos paes, em face do divorcio,
mas tenho necessidade de proseguir a bem elucidai-a e definií-a, não só
porque viu a Commissão a surpresa manifestada quando iniciei as minhas
observações, combatendo-a, em desaccordo com o orador precedente,
como porque é esta a objecção - Achilles - °argumento maior dos
antidivorcistas. Não estava tarnhem, preciso demonstral-o, avançando
paradoxos, enunciando doutrinas extravagantes, proferindo novidades,
como se pretendeu fazer acreditar. Não tenho a pretenção de inventar
neste assumpto , Quanto tenho aillrmado, quanto aflirmo, quanto hei de
affirmar - está dito e magistralmente nas obras dos pensadores que se
ieem votado á defesa da causa de que me constitui obscuro advogado
inâo apoiados) no seio da Commissão, Na vasta Iitteratura do divorcio
não ha argumento, objecção, raciocínio, sophisma, phrass ou pensa
mento que não tenha sido visto, previsto, desfiado pacientemente, con
testado, combatido, refutado.

D.. mesma forma nos arraiaes contraries adaptados, da indissolu..
hilidade, não me trazem um argumento que me seja desconhecido.

O assumpto está exgotado ; a luz está feita em todas as faces deste
importantissimo problema a. que estão vinculados os interesses supe
nores da organízação da família.

Não ha mais lagar para vaidades e pretenções á originalidade.
Se algum merito podem ter os que combatem como os que sus

tentam o divorcio, é sómente ° da coragem de afflrmar as suas con
'vicções, demonstrando que as não teem superficíaes e levianas, mas
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como o producto do estudo e da meditação, baseado na lição dos mestres;
é demonstrar a necessidade ou não da sua adaptação entre nós.

E' o que tenho feito, é o .que.continuarei a fazer , repetindo-vos
descoradamente O que outros Já disseram com vigor e brilhantismo.

Não se comprehende, Sr. Presidente, e menos se justifica a estranha
solicitude dos partidaríos da indissolubilidade pela sorte dos filhos no di
vorcio, a ponto de se exigir o sacrifício dos direitos paternos, quando em
situações ideuticas ou muito mais funestas e perigosas ella não lhes me
rece o mínimo interesse.

Assim, aos que lançam a interrogação sobre a sorte cruel que lhes
reserva o divorcio, respondem víctoríosamente, irrespondivelmente,
Treilhard, o insigne relator do assumpto na discussão do Codigo Civil
Francos, Dumas, Naquet, Ritcher, Lecornec, Laurent, todos, em summa,
partidários do divorcio.

Qual a sorte dos filhos no caso de annullação ou nuUidade do casa
mento? no caso de viuvez e orphandade, pela morte de um dos esposos ')
Pois, a providencia tutellar dos estranhos não suppre tantas vezes e
com vantagem a falta dos paes ? Que interesse merece do legislador a
sorte dos filhos quando os bens do casal são confiscados para pagamento
da divida a terceiros ou ao proprio Estado? Quando a lei atira para os
presidios ou segrega nas galés, os ladrões e os assassinos, que nem por
isso deixam de ser paes, lembra-se dos orphãos que ella faz? cura da
sorte que amanhã os aguardará? pensa no abandono, na míseria, na
fome a que vão ficar expostos? provê á sua subsistencia e á sua educa
ção? acautella o sen futuro? No caso de anullação eclesiastica, então,
nem se comprehends a objecção, desde que declarando nuUo o casa
mento, isto é, como se não existisse e, portanto, nullos os seus effeitos,
os filhos delle havidos são tidos como illegitimos, desherdados, abando
nados sem reivindicação possivel ...

Mais ainda, Sr. Presidente, o amor dos paes pelos filhos não é uma
graça emanada do sacramento ou imposta pela lei. Elle vive em nós, nasce
de nós e em nós termina. E' um sentimento natural, expontaneo, profun
damente humano, como o amor do homem pela mulher e da mulher pelo
homem. Ha naturezas profundamente refractarías ao amor pelos filhos,
como ha filhos que ao amor dos paes preferem outros, como ha filhas
que ás doçuras do lar, aos carinhos da família e aos gozos do casamento
preferem o celibato nos claustros. Ha mães que os desejam; outras que,
para não tol-os, estancam a fonte que os faz nascer, ou que os eliminam
quando esta resiste aos processos da esterilisação... No próprio amor das
mães ha gradações: umas vêem nos filhos a suprema felicidade, vivem
delles e por elles; outras os olham com menos transporte; outras com
absoluta indífferença, sacrificando a todos os outros gozos a felicidade de
possuil-os, o santo encargo de creal-os e educai-os, abandonando-os
aos cuidados mercenaríos de estranhos, para fruirem em liberdade os
prazeres de que a sua presença as priva.
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Abri também os annaes do crime e val-os-eismanchados por innu
meros attentados ao pudor das filhas pela incontinencia dos paes,
São aberrações, são anomalias, são extravagancias, clamam os partida
rios da indissolubilidade a todo transe; são factos naturaes, humanos,
que o legislador não deve desconhecer e de que não pódeprescindir nas
suas leis, dizemos nós. Tudo isso está indicando o erro profundo e ra
dical dos que pretendem encarar o casamento, em si e nos seus effeitos,
nos elementos que o constítuem , eomo nas relações que delle derivam,
como um acto ideal, um sacramento, que se póde realizar e que pode
aatisfazer o seu objectivo, por obra e graça de poderes sobrenaturaes.

Não podem deixar de produzir os mais funestos resultados, de fal
tarem aos seus fins, de serem impumenente violadas leis que se divorciam
das necessidades immanentes á natureza humana, que deixam de con
sideral-a tal como é ella com os seus contrastes e as suas antitheses,
com os seus defeitos e as suas deflciencias, para consideral-a tal como
deveria ser - de accordo com as suas preoccupações sectárias, os seus
prejuízos religiosos, as suas phantasias humanitarias, pretendendo
moldar á feição destas os instinctos e as paixões tenazes e irreductiveis
daquella, collocar-se superiores, alheios e ignorantes a este conjuncto de
sentimentos diversos e antagonicos que a vida commum apresenta nas
relações de paos e filhos, a este conjuncto de interesses, de paixões, de
solicitações qne se contrariam e que se annullam, que se harmonisam e
que se repellem, modiflcaveis,contingentes, variáveis segundo as circum
stancias, os individuos, o meio e o momento social. Deaccordo com estes
principios e este critério relativo, humano e verdadeiro, se algum ensi
namento fecundo a experiencia, a pratica e o exemplo nos indicam como
o menos fallivel e o mais seguro é este: que as sociedadese os indivíduos
não são feitospara as leis e as instituições de qualquer natureza que ellas
sejam - politicas, sociaes ou familiares - mas quo, ao contrario, as
leis e as instituições é que são feitas para os indivíduos e as sociedades;
que na natureza humana e não fóra della, nesta como é e não como a
phantasia aspiraria que ella fosse - estilo os seus motivos, as suas
causas, a sua base, a sua razão de ser; que, neste campo restricto do as..
sumpto que nos pl'eoccupa, o amor dos paes e das maos pelos filhos vem
da natureza, é a natureza que nol-o dá e que é inutil contar com elle
nas leis quando naquella não tem as suas raizes.

NfLO ha alchimia com que se possa extrahir de instinctos de
chumbo uma conducta de ouro, na phrase expressiva de Spencer.

Se a lei não póde destruir, muito menos o pódo crear e é tão
inutil pretender implantai-o como extinguil-o pela coacção ou pela
violencia.

Não se o decreta e não se o impõe, como não se decreta e não se
impõe o patriotismo, a abnegação, a bondade, a temperança c a
virtude.

Assim, Sr. Presidente, quando entre dous esposos que pactuaram
a vida em commum e sob o mesmo tecto, como companheiros, amigos"
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auxiliares e socios nas dores e nas alegrias, como complementos phy
sicos e moraes um do outro, a lei interveio para punir o crime,
segregando o criminoso nas galés, ou se entre eUes surgio a discordia,
a incompatibilidade, o odio, a aversão, o adulterio, a deshonra, toda
uma serie de motivos que acabam convertendo o lar, construido para o
amor e a felicidade, no inferno do desespero e da desordem, o contracto
de casamento, fraudado nas suas bases, violado nas suas clausulas e
condições essenciaes, está roto e desfeito. ,

Uma força havia capaz de sustar a marcha da discórdia e da dis
solução, de conter os excessos e desvarios dos conjuges, uma voz existia
capaz de chamai-os li razão e fazel-os retroceder do plano inclinado em
que se precipitavam... Esta força e esta voz seriam a dos filhos, quando
estes existem. .

Mas, se existindo estes e apezar delles a discordia surge e a ru
ptura se consumma, se a sua presença nada poude evitar, e se a sua voz
não foi ouvida, fazendo estalar o escandalo, os esposos reclamam o di
vorcio, é que nelles não existia o amor pelos filhos, é que a sua natureza
lhes era retractaria ou indifferente, é que, se elle existia, desappareceu
ou era mais fraco do que as seducções do vicio e os impulsos da des
ordem.

Então é inutil e é irrisorio fazer-se appeUo a este sentimento e
querer evitar a dissolução em nome de um interesse que não existe,
que ficou provado não existir ...

Desdeentão a solução pelo divorcio impõe-se: a lei não tem mais
a, fazer do que constatar a dissolução consummada, e o interesse dos
filhos, de seu futuro, de sua educação, está em afastal-os da companhia
c do contacto dos paes, que tão deshumanos se revelaram..•

O interesse dos filhos exige, em taes condições, que se os retire do
lar que se converteu em perigosa escola de depravação e fóco enve
nenado de exemplos de ímmoralidade e que se os confie ao conjuge in
nocento, se um houve, ou a estranho, se indignos ambos se revelaram.

A estranhos, sim, Sr. Presidente, que ha para os filhos alguma
cousa de peior do que se verem entregues aos seus cuidados: é conti
nuar na posse de paes que os desprezam, porque doe-lhes menos e
é-lhes menos perigoso o contacto de um estranho do que o de um pae
e de uma mãe que os não amaram, que os não souberam amar, que de
amor se revelaram incapazes.

Que ha, Sr. Presidente, a oppor a estes sábios conceitos do .erni
nente autor do « Divorcio »? Palavras, palavras, somente palavras.

Os partidarios da indissolubilidade .preferem, porém, a separação
de corpos ao divorcio, e a preconizam como a unica solução compatível
com a natureza do casamento; e hontem pela, palavra eloquente do
illustrado Sr. Dr, Drummond e hoje pela do eminente Sr. Clovis Be..
vilaqua, fez-se a sua defesa e procurou-se demonstrar os seus méritos
e as suas vantagens moraes, políticas e sociaes, em detrimento do
divorcio.
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Ora, Sr. Presidente, °que °estudo, a experieneía e a lição dos
mestres e dos factos toem demonstrado é que não ha medida mais. re
pugnante á índoleda instituição que ella pretende salvar e dignificar,
mais contradictoria comsígo mesmo, mais absurda nos seus intuitos)
mais funesta nos seus effeítos, mais illogica com os princípios quo esta
belece e a que diz obedecer, mais contraria .aos dictames da moral pu
blica C privada e as exigencias naturaes c sociaes do casamento do que
" separação de corpos.

Ao contrario do divorcio, que emana da natureza mesma do ca
samento, instituição humana e para fins humanos, pois com elle nasceu
e o tem acompanhado atravéz de todos os tempos, de todos os povos c
de todas as civilizações, a separação é um invento da Igreja no im
possível intuito de conciliar as necessidades da realidade pratica com o
caracter divino que ollalhe imprime, considerando-o um sacramento.
EUa Ó umasimples contrafacção, um arremedo, uma caricatura do di
vorcio, isto é, da dissolubilidade do casamento, cuja necessidade, sendo
evidente e inevitável, procura-se illudir, mvstiílcar e desnaturar,
roubando-lhe o caracter de instituição profunda e essencialmente civil,
pam imprimir-lhe e manter-lhe e de instituição religiosa .

Não é umasolução, não é um remcdio, não é uma instituição: ()
um palliatlvo.

Iteconheccndo a necessidade de auender ao facto .jli realizado do
esphacelamonto do lar, da dissolução da íamilia, da separação moral dos
esposos, da cessação do casamento pela extincção da sua razão de ser,
pela impossibilidade de consecução dos seus fins, ella os declara - ma
terialmente separados, mas conserva os esposos na mesma situação,
declara persistente o laço ideal, o casamento, quando o casamento, como
muito bem definiu o Primeiro Consul, é justamente a união das almas.

Assim, não solve o conflicto, não resolve a crise: prolonga-a)
eterniza-a, acirra-a, aggrava-a, declara irremediavcl o supplicio c a

. tortura dos esposos inimigos.
Não vêem os partidarios da indissolubilidade oue - a separação

de corpos - apezar do sou titulo - o que é, o quo traduz, o que faz é
constatar a separação das almas e que a declaracão da permanencia do
vinculo matrimonial de esposos que se converteram em inimigos, e se
-conservam estranhos e irreconciliavels, é uma pura fiCÇR0 1 incapaz de
encobrir a realidade.

O que acontece '?
Esta anomalia: o casamento não está desfeito, mas os esposes

são declarados prohibidos do realizar O fim primordial delle : a coha
bitaçãc ,

A mulher conserva o titulo de espoS(l~, o homem o de marido; mas,
ambos não teem os direitos e deveres que lhes são inherentes, que só
fizeramo casamento e são pelDf Slta effectividade a prova e a razão de
ser da sua permanencia ,
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o divorcio, Sr. Presidente, é o contrario da separação de corpos
que delle tem todos os posslveís vicias e defeitos, sem uma s6 das suas
vantagens e virtudes.

Pelo menos elle tem o mérito da franqueza.
E' uma solução dolorosa, mas inevitavel.
Constata a exlstencia do mal agudo e applica-lhe o unico remédio

efflcaz ,
Reconhece a inexistencia do casamento, a impossibilidade de con

tinuar uma sociedade que mentio por completo aos seus fins, e a de
clara dissolvida de direito e restitue aos esposos a sua liberdade, a
posse de si mesmos.

Cada um assume a responsabilidade de seus actos e a moral
readquíre os seus direitos.

Nada de equivoco, de subterfugloso, de fíctício : é uma solução
leal e franca, que attinge o mal na sua essencia, destruindo os seus
effeítos, fazendo desapparecer os seus perigos.

O argumento maximo dos defensores da separação é que ella per
mitte a reconciliação entre os esposos desavindos e o divorcio a torna
impossivel ,

O isolamento dos esposos habituados á vida em commum, a sau
dade dos tempos felizes perturbados por paixões e incidentes momen
taneos, o aspecto, sobretudo, dos filhos, podem fazer brotar na alma
dos separados o arrependimento, a piedade, o retorno á situação abano
donada ; o divorcio, inexorável e cruel, fecha toda a sahida a esta
reconciliação tão desejavel, á reintegração do lar desfeito, á recon
stituição da família dilacerada... Illusões, Sr. Presidente, de um
optimismo exagerado.

Quer o divorcio, quer a separação de corpos' 'não dissolvem o
casamento: elles não fazem mais do que constatar a ruptura, do que
proclamar legalmente a existencia de um facto consummado, a cessação
de um contracto que já se desfez, que já cessou de existir.

A realidade dolorosa e amarga, mas a realidade, é que o pedido
solemne da separação de corpos suppõe já espíritos profundamente
ulcerados, é a revelação de um estado anterior de lutas o de dilace
ramentos que attingiu ao maximo grão de intensidade, tornando irre
mediavel e fatal a explosão; é, em summa, a detonação de uma crise
trabalhada ha muito tempo e contra a qual não puderam prevalecer
os nobres o generosos impulsos da benevolencía e da tolerancía mutuas,
do respeito e das conveniencías, da decencia e do pudor, ante a per
spectiva da publicidade e do escandalo ,

A discussão do pedido perante a justiça em processo cheio de
peripécias, aguça, augmenta a animosidade, o odio e a hostilidade
entre os esposos; o regulamento posterior dos interesses pecuniários
angmenta ainda mais, se é possivel, a aversão, o rancor e o despeito
dos conjuges, aviva a ulcera, torna impossível a sua cicatrização, de
forma que uma vez decretada 'a separação, entregues os desavlndos a
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seu destino, a reconciliaçãoé impossivel, a ruptura é definitiva e írre
vogavel, e contar com a retratação é fazer uma triste idéa da dignidade
humana e contar, em muito, com a fragilidade de caracter dos que a
consummaram.

Sim, se a reconciliação era muitas vezes possível c digna antes do
processo ou durante a sua marcha, muitas vezes também este ultimado,
taes os seus incidentes, que tental-a e realizal-a é mil vezes mais pre
judicial á moral e aos bons costumes, pois a reconstituição da famílla
nestas condições só poderia dar-se com sacrificio da honra, da di·
gnidade e do decoro dos esposos que tão cruelmente se ultrajaram,

E que assim o é os factos o demonstram.
São raros os exemplos de reconciliação de esposos separados o

quasi sempre, quando realizados, são mais escandalosos do que a
própria separação. .

E si precisassemos da estatística para demonstrar a verdade da
nossa these, de que é nullo este appello á reconciliação para dar-se
preferencia á separação sobre o divorcio, ella nos forneceria provas
irrecusaveis ,

Na sua obra preciosa em defesa do divorcio, a mais completa que
conhecemos, Tissot afflrma que em 24 annos, no periodo de 1840 a
1863, em um total de 36.492 separações, apenas foram tentadas 1.744
reconciliações!

Sempre illogica, Sr. Presidente, a separação de corpos permitte
indefinidamente a reconciliação possível, mas esquece-se da sorte dos
esposos absolutamente Incompatíveis e inconciliaveis, aos quaes impõe
o supplicío eterno e insupportavel que os prende um a outro, não
obstante o odio reciproco que os devora, 11 aversão incoercível que os
mantem como inimigos, que zomba do tempo e que este, em ve~ de
minorar, muitas vezes alimenta e avígora.

Demais,si é a reconciliação a causa primordial da condemnação do
divorcio, é fácil removel-a : façamos como o legislador francez, que a
permítte mesmo depois da sentença que pronuncia o divorcio ou que
admitte a reunião dos divorciados, mediante a celebração de um novo
casamento. Que é, pois, Sr. Presidente, a indissolubilidade do ca
s.unento depois de pronunciada a separação de corpos?

Definiu-a muito bem De?thl'cere: uma vã palavra, uma formula
vasia de sentido, a contradição perigosa de um facto legal com os factos
reaes ! Quando em vista de factospositivos o magistrado reconheceu que
a vida em commum dos esposos é imposivel e proclamou a separação,
ello tem por isso mesmo declarado a dissoluçãodo casamento que desde
então só nominalmente, só ficticiamente continua a subsistir.

Uma instituição que subsiste depois que desappareecu a sua razão
de ser, é uma instituição que sobrevive a si mesma!

O que é de facto, Sr. Presidente, o casamento que se pretende
que continue a existir depois da separaçso dos esposos; em que consiste
o laço conjugal que se declara subsistente, quando a lei já o desunio?



Todos os codigos o definem, eu já o defini e ainda o definirei,
embora com receio de parecer redundante.

E' a cohabitação, é o dever de mutua assistencia, de reciproca
fidelidade dos esposos, é a perfeita communhào de vida physica e moral
de ambos.

E desses deveres, desses direitos, dessas obrigações o que resta?
A mulher em logar da protecçao e da assistencia, do amor e do

auxilio encontrou o ultraje e o abandono; o marido, que tinha direito
á estima, encontrou a revolta e a aversão; a fidelidade foi violada por
11m ou por ambos; o respeito e a affeição que dão ao casamento sua
dignidade, seu encanto e sua força, extinguiram-se no coração dos
esposos, o desprezo e o adio os substituiram !... E dá-se o nome de
casamento a essas relações! E quer-se mantel-as como um laço sa
grado! E' peior que uma irrisão, é um sacrilegio !

Tal é, Sr. Presidente, a synthese brilhante COm que Léon Ilenault
fulmina a absurda instituição da separação de corpos, contradictoria
e falsa, que affirma e nega, que sepam para sempre os esposos sem
dissolver o casamento, que os deixa ao mesmo tempo unidos e des-
unidos. .

Sr. Presidente, sinto necessidade de fazer uma rectíficação.
Aos argumentos de razão e de logica juntou o illustrado

Sr. Dr, Clovis Bevilaqua argumentos de autoridades e entre as
muitas que invocou contra o divorcio; como hontem o fizera o
Sr. DI'. Lima Drummond, incluiu a do celebre Portalis , Surpre
hendeu-me, Sr. Presidente, este facto, pois tenho no eminente relator
que foi da parte relativa ao Casamento do Codigo Napoleonico, em cuja
elaboração exerceu tão poderosa influencia, um dos mais autorísados
sustentadores da causa que advogo,

Nelle inspirei-me e,quando pela primeira vez discuti este assumpto
como partidario do divorcio, o nomeei. ,

Venho, pois, reivindicar em prol das minhas idéas a opinião do
grande mestre.

O que elle diz naquella forma primorosa e elevada de que sabia
revestir os seus conceitos magistraes é o que passo a ler textualmente
do seu notavel discurso ao apresentar como relator o projecto do Codigo
Civil. Diz elle : .

« Adoptando o divorcio o legislador entende não contrariar o
dogma religioso da indissolubilidade, nem decidir um ponto de con
sciencía.

Elle suppõe somente qU0 as paixões as mais violentas, aquellas
que fizeram e que fazem ainda tantos estragos no mundo, podem des
truir a harmonia que deve reinar entre dous esposos; elle suppõe quo
os excessos podem ser tão graves a ponto de tornar-lhes a vida com
mum insupportaveJ.

Então, occupando-se com solicitude de sua tranquillidade ,de sua
segurança e de sua felicidade presente, de que elle é unicamente encaro
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regado, abstém-se de constrangel-os a conservarem-se Inseparavel
mente ligados um ao outro não obstante todos os motivos que os
dividem.

Sem offender as vistas da religião que continua, neste assumpto
como em tantos outros, a governar os homens na ordem do mérito e da
liberdade, o legislador não emprega então o poder coactívo sinão para
previnir as desordens mais funestas :i sociedade, e prescrever limites a
paixões e abusos de que não se ousa esperar o esgotamento completo
da fonte. .

Debaixo deste ponto de vista a questão do divorcio torna-se uma
pura questão civil, cuja solução é preciso procurar nos inconvenientes
ou nas vantagens que podem resultar do proprio divorcio, considerado
sob um ponto de vista político.

Comprehendeu-se em todos os tempos que é tao inhumano quanto
perigoso ligar, sem esperança de retorno, dous esposos acabrunhados
um pelo outro.

Hoje - a liberdade dos cultos é uma lei fundamental e a maior
parte das doutrinas religiosas autorizam o divorcio: a faculdade do
divorcio acha-se, pois, entre nós, ligada á liberdade de consciencia,

Demais, independentemente da consideração deduzida da diver
sidade dos cultos, a lei civil póde muito bem, ante o receio de maiores
males, não usar de coacção e de constrangimento para obrigar dous
esposos desgraçados a conservarem-se reunidos, ou a viver em um
celibato forçado, tão funesto aos costumes quanto ú socicdade.»

Eis ahi, Sr. Presidente; é impossível dizer-se mais e melhor.
Nestas palavras está a confirmação insophismavel e poremptoria do
quanto havemos dito, esta a condemnação formal da separação de
corpos que pretende manter a, indissolubilidade do casamento, que
equivale á imposição do celibato forçado, contrario ,i natureza e aos
bons costumes, como uma medida de coacção e de constrangimento.

De envolta com o restabelecimento da opinião do sabio juris
consulto francez, em tudo favoravel ao divorcio, vae também na.
citação que acabo de fazer, a melhor resposta que poderia dar ao
:iIlustre Sr. Conselheiro Correia que, em uma das sessões passadas, tão
revoltado se manifestou contra o illogismo que affirmei existir entro
a necessidade que já no antigo regimen da união da Igreja e do Estado
elle sentia do casamento civil e a sua opposicno actual ao divorcio
quando a constituição o estabelece.

Para o eminente Portaiis o divorcio ó a consequencia logíca do
casamento civil, a decretação do primeiro acarreta forçosamente a
necessidade do segundo.

Seoularisando-o, arrancando-o do domínio espiritual para res
tituir-lhe o caracter de acto puramente civil, o legislador restítuiolhe
ipso facto o caracter contractual e portanto tornou-o resoluvel como
todo contracto, qualquer que seja a extensão dos seus effeitos ,
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A indissolubilidade é da essencia do sacramento; á dissolu-,
bilidade, da essencia do contracto , Creado pela religião, em harmonia
com a sua doutrina, a instituição do casamento indissoluvel, a história
o attesta, C sobretudo a da legislação francesa, tem acompanhado as
suas vicissitudes e alternativas.

Onde existe fi união da. Igreja e do Estado, onde o Estado está.
subordinado á. Igreja, onde esta predomina, apezar da separação, ali
encontrareis o casamento indissoluvel ; onde o Estado readquiriu o seu
ascendente, onde o casamento foi subtrahído ao dorninio exclusivo do
espiritual, ahi encontrareis o divorcio.

E' a regra. Vae nisso mais do que uma homenagem te liberdade
de conscíencía, que se traduz na igualdade de garantia e tratamento
dispensado pelo legislador civil a todos os cultos ou antes na sua com
pleta neutralidade, em assumpto religioso; vae a afflrmação da supre
macia do Estado, a reivindicação solemne pelo poder temporal do prin
cipio superior que o investe da competoncia, attributo inherente li
sua soberania, de superintender e dirigir em suas variadas formas de
rnanifestacão a actividade externa dos individues.

Ora, aindissolubilidade do casamento, com sua consequencia, a
abolição do divorcio, é dogma de um culto: impel-e á sociedade civil,
é submettel-a á dominaçãode uma, crença. Logicamente seria preciso
abolir O casamento civil, restabelecer as congregações religiosas e sub
metter em tudo o Estado á Igreja, como muito bem argumentou Villa
em seu monumental relatorio sobre o projecto do casamento civil na
Italia ,

Nãoencerram, portanto, toda a verdade, quando tomadas isola
damente , as palavras de Portalís, affirmando que o verdadeiro motivo
que obriga as leis civis a admittir o divorcio é a liberdade de cultos,
que havendo cultos que o admittem e cultos que o prohibem, [1 lei
deve permittil-o, afim de que os crentes dos primeiros possam pra
tical-o ,

Certamente o divorcio é uma conscquencia do principio da secula
risação que se implantou em nossa legislação, mas convém banir a
idéa de que a secularisaçao da ordem Civil justifica-se sómente pela
diversidade de religiões.

Fosse embora uma só a religião da unanimidade dos brasileiros, e
livre seria o Estado de regular o estado civil dos cidadãos sem subor
dinação a qualquer outro poder.

A religião pertence á esphera espiritual, ao dominio da con
sciencia, vedada a acção dos governos, onde ella domina a vontade,
independente e soberana; mas essa independencia quanto aos seus
dogmas e aos interesses espirituaes que lhe é deixada, de que olla gosa
e que defende com todo empenho, cabe á sociedade na regulamentação
e direcção do estado civil e dos interesses temporaes.

De accordo com estes princípios a lei para ser justa deve ser
geral, pairando superior a exigencias e preoccupações religiosas, não
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reconhecendo, nem distinguindo para os seus effeitos, - judeus ou
mahometanos, catholicos ou protestantes, crentes ou atheus, mas
vendo sómente homens e cidadãos. Não colhe, pois, o argumento de
que este regimen contraria a crença da maioria da população e que a
oppríme, forçando-a a adoptar uma instituição que lhe repugna, que
lhe é vedada.

A isto responderemos, que a lei não é feita para maioria ou mi
noria, a lei é feita para todos, - para garantir a liberdade de con
sciencia de todos ou de um só individuo.

Esta, SI'. Presidente, a funcção do Estado neutro, do Estado leigo,
do Estado, sinão indiílerente, pelo menos imparcial no que toca ao
dominio da consciencia .

O argumento dos que allegam ser a maioria e que com as suas
crenças religiosas deve conformar-se a lei, afim de não lhes ser im
posto o divorcio, implica logicamente que a não adopção do mesmo vale
por urna oppressão á consciencia da minoria.

A isto, porém, responde-se victoriosarnente com a autoridade de
Naquet que, no seu importantissimo discurso de 26 e 27 de maio de
1884. reduziu a suas justas proporções semelhante objecção.

Na dura alteruativa de preferir oppnmir ou a maioria ou a mino
ria, seria, de facto, preferível escolher a oppressão do menor numero;
mas ha uma doutrina superior, que varre a hypothese de qualquer
oppressão , que emana logica e naturalmente do principio de absoluta
neutralidade do Estado no eonflicto dos diversos cultos á proeminencia
e á dominação: é a doutrina de não opprhnír a ninguem ; é a lei que
faz do divorcio uma instituição facultativa e não obrigatória.

E' difficil descobrir-se como possa o divorcio opprimir a consci
encia dos crentes que acceitam a indissolubilidado como dogma, desde
que embora divorciados civilmente, fica-lhes o direito de manter a
perpetuidade do vinculo não contrahindo novas nupcias ,

Para que a sua conscicncia de crente fique tranquilla ~ basta
que se abstenham de casar, acto que exclusivamente depende da sua
vontade, "cuja pratica ninguém os constrange.

Livre é o conjuge catholico de ter como não dissolvido o laço que
a sociedade civil desfez em beneficio do seu conjuncto e de não usar da.
faculdade que o divorcio lhe dá de realisar outro casamento.

Violcncia, porém, existiria em recusar à lei civil a faculdade de
divorcio ao conjuge ultrajado, cuja religião o permitta, em attenção
á liberdade de consciencia do conjugo culpado.

Sob o ponto de vista religioso o divorcio, pois, em nada affecta a
situação dos esposos, elle rompe o laço material, diz Lécorcec, mas
instituição humana, não destroe a eternidade da união immaterial em
que o dogma religioso manda permanecer os crentes.

Nada os obriga a usar de uma liberdade que, em consciencia, não
readquirem,
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Que a tenham como um direito inerte, inoperativo, inexistente
mesmo.

Assim a queixa dos crentes obrigados pela fé a manterem a indis
solubilidade do vinculo não é porque se sintam realmente opprimidos,
mas porque, em nome doseu culto, não podem opprimir os contraries.

De resto, Sr. Presidente, o argumento dos motivos religiosos
contra. o divorcio está hoje posto de lado pelos que o combatem.

Dada a separação da Igreja e do Estado, a liberdade de cultos, e
casamento civil, delimitadas as espheras de acçãodos poderes - tem
poral e espiritual - a competencia da sociedade civil para decretar ou
não O divorcio é incontestavel , e os que o não acceitam, O fazem per
motivos de ordem social, politica ou [uridica ,

E' este o terreno em que se collocam Huc, Combier e outros.
O primeiro combatendo Boniva que o considera um contracto e

corno tal soluvel á vontade das partes, nega a sua indissolubilidade
perante a. propria natureza politica do casamento e como contrario e
prejudicial á instituição social da família.

Posto que profundamente ligado ás doutrinas catholicas entende
o segundo que, uma vez admittido o principio da secularisação na.
ordem política, o legislador civil não p6de subordinar-se a prescripções
religiosas, mas inspirar-se nos interesses da sociedade e da moral.

E' como contrario a estas que elle o encara e o combate.
Para os proprios doutores da Igreja existe o illogismo que desce

hrimos, na opinião do honrado Sr. Conselheiro Correia, acceítando o
casamento civil, sendo partídario deste ainda no regimen da união da
Igreja e do Estado e repudiando o seu corollario lógico - o divorcio.
, Para elles - o homem desliga o que o homem liga e desde que o

casamento deixou de ser obra divina, um sacramento, um dogma,
um mystorio, para ser obra humana, submettidà á autoridade civil,
esta que o faz o pode desfazer.

Para combater o divorcio combatem o casamento civil porque têm
o primeiro como eífeito necessario e fatal do segundo.

« Ninguem acredite, diz Porrone, um dos mais reputados theologos,
que o poder civil chamando a si O casamento, possa impedir o divorcio.

Este resulta espontaneamente do mesmo, desde que, subtrahido
:10 dominio da autoridade ecclesiastica , passa a ser forçosamente um
contracto ,

Desde então uma lei sobre o divorcio é uma necessidade indecli
navel.

A lei civil em favor do divorcio emana como uma necessidade
lógica e mesmo social da lei que institue o casamento civil, - e seria
inefficaz a acçao do legislador que pretendesse impór, em nome de
razões puramente humanas, a indissolubilidade do casamento. "

Na solução deste problema, cumpre não esquecer o ponto de vista
dos interesses superiores da constituição da nossa nacionalidade.
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oseu aspecto ethnico não li menos importante que o político e o
moral.

Paiz ainda em via de formação, ainda em busca da sua caracte
ristíca, precisando cruzar com elementos novos e vigorosos, intelli
gentes e progressivos, temos necessidade de attrahir correntes immi
gratorias variadas e de procedencias diversas de fórma que possamos
assimilal-as, sem o perigo de sermos absorvidos.

Para isso faz-se preciso que consagremos não somente o principio
da liberdade de consciencia, mas que o façamos em toda a sua pleni
tude, acompanhado dos seus consectarios logicos, dos quaes é um dos
mais importantes o divorcio.

Si a consciencia religiosa de alguns dos elementos estrangeiros
que demandam o nosso paiz satisfaz-se com a simples separação de
corpos, a grande maioria dos que se encaminham e se localisarn nos
Estados do Sul, Rio Grande, Santa Catharina e Paraná li de procedencia
anglo-saxonia e reclama o divorcio.

Terminadas estas considerações em resposta ao eminente autor do
Projecto, seja-me também permittido, Sr. Presidente, apreciar 0010

quente c caloroso discurso com que o honrado Sr. Dr. Drummond
combateu, por sua vez, o divorcio, preferindo a separação de corpos '.

A França foi o eixo da sua oração, a fonte e a base dos seus argu
mentos, o espelho que elle nos poz diante dos olhos para que víssemos
os horrores do divorcio, o exemplo que nos apresentou como o em que
nos devíamos inspirar para rupudial-o como o mais perigoso e funesto
dissolvente da moralidade social, da estabilidade da família, como o
maior factor da ruína e da corrupção dos costumes.

Mais ainda: o illustre partidário da indissolubilidade aflírma, com o
apoio de Glasson e outras autoridades, que á raça latina repugna pro
fundamente o divorcio, que ella repelle-o, que entre os povos latinos
o divorcio se converte fatalmente no abuso do divorcio.

!\. implantação do divorcio em França, disse o illustre SI', Dr,
Drummond, foi umaconquista daandada, contra as tradições, a índole,
os sentimentos e a vontade do povo que o não quer, que sempre o
repelliu.

E' uma pma creação dos legisladores, que não tem raizes na opi
nião publica, em absoluta contradicção com o sentir, o querer c o
pensar da nação.

E' uma verdadeira calamidade, apenas supportada, não querida,
não desejada, sem apoio na consciencia nacional. Pobre raça latina!
Além de todas as outras inferioridades que lhe são attribuidas, mais a
da incapacidade para O divorcio!

Este, que em todas as nações procedentes de outras raças existe
como a consequencia logica e necessária do casamento, sem offensa á
moral, como remedio ás uniões infelizes,nos povos latinos será o veneno
dos bons enlaces e a ruína da sociedade e dos costumes.
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E a França é assim condemnada a não poder abrigar no seu
seio a consequencia Iogica da liberdade de consciencia que ella - a
primeira - proclamou! Não, Sr. Presidente; nego com os factos c
nego com a história a justiça de semelhantes conceitos.

O divorcio não é tal contrario ás tendencias, á indole e ás aspira
ções do povo francez ; não é um corpo estranho na sua legislação, não
foi um producto da audácia, nem se mantem artificialmente, em fla
grante opposição á consciencia moral da nação.

Esta affirmação vale por um verdadeiro paradoxo que se desfaz
quando se attende que a França é um paiz de opinião, onde mais viva,
mais intensa e de modo mais decisivo se faz sentir a influencia das
correntes do espiríto publico na direccão do governo, na elaboração
das leis, no estabelecimento das instituições.

Ella que tem sacudido o jugo de outras tyrannias, e eliminado
males sociaes e politicos, que se suppunham incuráveis, preconceitos
seculares, profundamente arraigados, que proclamou os direitos do
homem, que vem de abrir luta com o elemento clerical e expellir do
seu seio as congregações religiosas, não é crivei que assista impassível
e indifferente á permanencia do cancro do divorcio a lhe corroer as
entranhas, que soffra, resignada e em silencio, a morte lenta, a lenta
dissolução da sua familia... A lição da historiá é outra, Sr. Presidente.

O que esta nos diz é justamente o contrario, é que a França é
uma das nações em que com mais custo e lentidão pôde medrar a
indissoluhilidade do casamento. .

Não obstante os esforços da Igreja, os francos conservaram por
muito tempo traços da polygamia. Chilperico teve muitas mulheres
ao mesmo tempo, notavelmente duas irmãs. Dagoberto manteve tres
rainhas, sem fallar de um grande numero de concubinas quando já o
Concilio de Trento, que começara em 1545 e findara em 1563, firmara
o dogma do casamento indissoluveI. Carlos Magno, grande auxiliar d~

Igreja, o grande imperador que cogitou. naquelles tempos da, institui
ção do jury e dos parlamentos, foi casado nove vezes, teve innu
meras concubinas e viveu com as próprias filhas.

O Sn. VERGNE DE ABREU - E foi canonizado,
O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Não foi tal.
S6 si foram os senhores que o canonizararn agora, si teem essa

faculdade, (Ha oiuros apa>'tes:)
OSII. ANIZlO de ABU;U - Mas, Sr. Presidente, não precisamos ir

tão longe para demonstrar que o divorcio, em vez de repugnar a con
scicncia do povo francez, com ella perfeitamente se ajusta e se con
lor~a, que emergio das suas entranhas, esmagando o preconceito e a
r?tJna, cOlJlo uma consequencia da grande transformação política e
lJlora1por que passou aquella nação. Basta que apreciemos imparcial
lJlente< o desdobrar dos acontecimentos que com elle si relacionam c
espçcialmente a adopção da celebre lei Naquet.



·- 0'73··,'

Ao contrario do que aqui si alfiunou, esta não foi UnI golpe de
3,udacia, não foi o producto do esforço extraordinario do seu autor,
como pretendem outros, e muito menos o resultado do atordoamento
rnomentaneo da nação sob a influencia de uma agitação apparente e
superficial, que não interessou o espírito publico, a que este se man
teve alheio,

Recebida, não com um voto de hostilidade, mas com uma garga
lhada unísona, na própria expressão do seu autor, e rejeitada em 1877,
em 1.879 renovou Naquet a sua proposta de divorcio, logrando, desta
vez, parecer favoravel da comrníssão encarregada de estudal-o, c si as
conclusões do voto magistral de Léon Renault foram rejeitadas, o
foram por urna simples maioria de 38 votos, Era quasi a victoria, a
victoria definitiva não tardaria. E assim foi. Quando, em 1.881., teve
do renovar-se integralmente a Camarao que aconteceu?

Foram reeleitos todos os deputados que haviam votado pelo
divorcio e que, coherentemente, o inscreveram nos seus programmas
ú renovação do mandato, excepto o grande relator do projecto na legis
latura que findára ,

A derrota deste, porém, não pode ser attrihuida ás suas opiniões
sobre o divorcio, pois o seu contendor victorioso era adepto fervoroso
dellas e, como tal, solicitara francamente os suffragios eleítoraes.

Publicamente censurados nos comícios pela sua attitude hostil ao
divorcio, muitos dos deputados que contra elíe votaram não lograram
ser reeleitos e foram substituidos por novos candidatos que o inscre
-viam nosseus programmas.

Renovada a proposta perante a nova Camara, foi acceita por uma
maioria de 200 votos!

Apreciando esta successão de factos por demais eloquentes e ex
pressivos, podia o eloquente Naquet affírmar, com justo orgulho, que
a ídéa do divorcio tivera a acceitação plebiscitaria da opiniao, que por
meio de uma consulta geral á nação, esta a votara.

A adopção da lei Naquet não representa, pois, um golpe de sim
ples audacia, auxiliado pela indifferença, mas o sentir e o querer do
povo francez, calmos, livres c conscientes - após muitos annos de
critica, de exame, de racíocinio e de controvorsias. Nem podia deixar
de ser assim, Sr . Presidente, O divorcio está na alma daquella nação
onde lançou raizes profundas e inabaláveis, está nos fundamentos das
suas instituições politicas, está na logica dos princípios philosophicos e
moraes que triumpharam com O advento da democracia.

Filho desta, tem acompanhado as suas vicissitudes e alternativas,
as suas victorias e as suas derrotas, com ella surge e com ella des
apparece ,

. Com a indissolubilielade da-se justamente o contrario; filha da
theocracia , a alliada do throno, com ella succumbio e com ella resus
citou, sempre unidas como causa e effeito ,

c. C.- VaI. rn ,13



Assim, em '181G, quando voltaram os Bombons. A reacção ven
cedora não teve vaeillações ; fallou claro c fallou franco pela voz de
Bonald e de Trinquelagues.

O primeiro propoz laconicamente que "Sua Magestade se dignasse
ordenar que os artigos do Codigo Civil relativos ao divorcio fossem
supprimídos », ejustificando a sua proposição, accrescentou:

"A religião catholica é a do Estado. A lei civil que permitte o
divorcio está em opposíçao á lei religiosa que o prohíbe. Uma das duas
tem que ceder. "

O segundo não foi menos explicito. "A religiao catholica vem de
ser declarada a religião do Estado.

A indissolubiJidade do casamento é um dos seus dogmas. Si nem
todas as religiões o reconhecem, ella o define e o impõe. A lei civil
permíttindo o divorcio contraria os preceitos da lei da Igreja.

Ora, esta opposiçao não deve existir, porque devendo toda a sua
autoridade á lei religiosa, não deve a lei civil incitar os cidadãos a
desprezar os seus preceitos.

E', pois, preciso que uma dcllas se curve á outra c procure pôr as
suas disposições em harmonia com os dictames da lei que deve pre-
dominar. .

Mas a lei religiosa é immutavel, fixa, superior ás fluctuações dos
íactos e da vontade humana, o que não se dá com as leis civis, cuja
natureza, diz Montesquieu, está sujeita, a todos os accidentes e incon
stancías da vontade do legislador. Assim, á lei civil cumpre ceder,
curvar-se e respeitar a interdicção do divorcio, pronunciada pelas leis
ecclesiasticas. »

Nada mais claro ; o divorcio é uma consequencia logica do prin
cipio da secularização do Estado, do casamento civil, da liberdade de
cultos, de consciencia e da supremacia do poder civil. Cem elle des
appareceu o dogma da indissolubilidade ; eUe - vencido - o dogma
reapparecerá.

O art. 6° da Carta o proclamara ; a religião catholíca era decla
rada a religião do Estado e esta não permitte o divorcio. A logica
ordenava a sua supprossão e ellc foi supprímido .

Esta é a razão unica da sua eliminação. Contra elle não se poude
«Ilegal' nem se allegou que fosse um elemento de corrupção dos costu
mes, que repugnasse á índole, aos sentimentos e á vontade do povo,
como aqui se affirmou.

O honrado Sr. Dr, Drumrnond, para sustentar a verdade das suas
proposições contra o divorcio, dividiu a, sua história, em França, em
quatro pcriodos : o de '1792, das leis revolucíonarias ; o do Codigo
Civil; o da lei de '16 de maio de 181G; e o da lei Naquet.

O illustre magistrado deduziu do estudo destas diversas phases do
divorcio em França a sua formal condemnação como factor da rui na
da família e da dissolução dos costumes c para melhor comprovar as
suas asserções trouxe-nos o argumento das estatistícns,
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Sr. Presidente, eu não participo do exaggorado enthusinsmo e da
crença absoluta com que certos espíritos encaram os algarismos.

As pessoas que teem a paixão das estatísticas costumam jurar na
sua infallibilidade. São cifras e diante dellas tudo deve ceder, só ellas
teem valor, desconhecendo-se que por si sós nada representam.

De facto, Sr. Presidente, ha em todos os phenomenos sociaes
aquillo que se vê e aquillo que não se vê, ha o effeito visível e a causa
occulta. A cifra é apenas o signal representativo de um facto.

E' preciso, portanto, para demonstrar o seu valor, estudar ü phe
nomono que ella traduz e não simplesmente agrupal-as, dispol-as
symetricamente , enfileiral-as. Que ha debaixo delIas? Que causas as
produziram? Quem as colligiu?

Quasi sempre as estatisticas são productos de um arranjo calculado
com o fito do alcançar corto e determinado resultado, de cxactidão
duvidosa e diíílcil de verificação.

Ives Guyot demonstra numerosos erros do apreciação de pheno
menos politicos, economicos e sociaes baseados na fé das estatisticas.

Os espiritos de boa f6 as acceitam como evidentes e íncontesta
veis ; os sceptícos, porém, deixam cahír muitas vezes no fervor deste
exagerado optimismo a fria gotta da duvida. E teem razão.

Ellas indicam o phenomeno, constatam o facto, mas não explicam
a sua razão de ser, os seus antecedentes, as suas origens, a sua causa.
. li' preciso fazel-as ~alIar, é preci:,o abrir-lhes a hocca, na ~xpres

srva linguagem do americano Bosselim . FOI o que não fez o illustrr.
magistrado. E1l11793 viu somente a enormidade da cifra dos divórcios,
viu que o numero destes excedia D.O dos casamentos e dahí concluiu
que o divorcio foi o factor da dissolução dos costumes. Não, Sr. Pre
sidente, ainda uma vez elle era eífeito e não causa, era o producto não
do momento, mas do estado anterior, de uma situação que vinha de
longe creada c aggravada sob a influencia de principies e factores muito
diversos dos que o crearam , ElIc serviu apenas para tornar visível o
mal occulto, a dissolução preexistente dos costumes, não a creou, não
a podia crear, apenas a constatou. Si o illnstre Sr . Drummond não
estivesse dominado pela preoccupaçao de demonstrar-nos a todo transe
as desvantagens do divorcio, clle nos teria feito, de preferencía, a his
teria do período immediatamentc anterior a 1792 e nos teria dito o que
eram os costumes, o que era a moral e a que estado chegara a disso
lução social e da famililia franceza sob o regimen então existente, sob ()
regimen da indissolubilidade ; elle nos diria que por muita corrupCf1o
que o divorcio tivesse instillado, provocado e desenvolvido no seio 'da
sociedade francesa, ella jamais excederia à existente no momento (h,
sua decretação; elle nos diria que a impetuosa caudal que varreu o
throno e abalou pelos alicerces toda a ordem de cousas até então domi
nante trazia também uma extraordinária somma de soffrimentos do-
mesticas que reclamavam remedio , .



De facto, Sr. Presidente, o qne a histeria nos diz é que mais do que
() despotismo com todos os seus horrores, injustiças e íniquidades, mais
do que a fome, a miséria, o peso dos impostos e o confisco de todas as
liberdades políticas, mais do que a critica philosophica de Diderot, D'A"
lembert e de Voltaire concorreram para a grande revolução a dissolução
dos costumes, o impudor do vicio galante e desenfreiado, os amores
devassos e as libertinagens indecorosas que attingiram ao seu auge no
regimen da indissolubilidade ,

Foi sob elle que floresceram os escandalos e as torpezas dos séculos
XVI e XVII, em que dominou, de facto, a realeza das amantes e con-·
cubinas dos monarchas, de Luiz XIV e Luiz XV, das La Valliere, Mon
tespan e Maintenon, das irmãs Mailly, da Pompadour e da Dubarry, a
infamissima prostituta, que, na phrase do Lamartine, deshonrou ao
mesmo tempo, o throno e o cadafalso.

Eis a ordem de cousas que encontrou a revolução ou antes - que
fez a revolução e que a revolução teve de destruir, Nella se consumara
a dissolução nos costumes e nos caracteres, nas leis e nas instituições.
A reacção foi violenta e teve excessos: era natural e era logico ,

Ella era a derrocada de um passado, muitas vezes secular, de
oppressão e de tyrannia ,

Uma revolução é um transbordamento, é o anormal, é a erupção
violenta de um vulcão

E' impossível traçar-lhe normas, pedir-lhe ordem, disciplina, re
gularidade.

Assim ella foi fatalmente - o excesso na ordem política como na
ordem civil, nas relações da vida publica corno nas relações da vida
privada, na sociedade como na família.

Nada escapou á onda impetuosa e demolidora: o divorcio foi auin
gido tambem, não podia ficar immune .

Examínae, porém, imparcialmente os factos e vereis que ello não
foi o dissolvente dos costumes, como não presidiu á sua decretação
nenhum intuito immoral e deshonesto .

O espirito revolucionario era systematico e logico, levando o rigor
c a inflexibilidade dos princípios ás suas ultimas consequencias, visando
antes á perfeição que aos resultados praticos.

O s legisladores da revolução eram de prefercncia philosophos e
levaram á elaboração elas leis os seus exaggeros doutrinarios. .

A preoccupação de assegurar em toda a sua plenitude a inviola
bilidade do principio da liberdade individual, que elles encontraram
sacrificado e desconhecido, sob a oppressao tyrannica da indissolubili
dado, levou-os ao extremo opposto, banindo qualquer restricção á von
tade dos conjuges no fazer e desfazer o contracto de casamento. Dahi o
ter-se utilisado do divorcio a dissolução dos costumes, de que ello en
contrara profundamente contaminada a sociedade francoza , lHas ao
lado destes excessos, que em nada póde prejudicar a excellencía da in
stituição e a superioridade do movel que a creou, elle foi a válvula de
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respiro ás infelicidades e ás torturas longamente sentidas e aecumuladas
durante o regimen da indissolubilidade,
_ Mas a nevrose cessou, veio a phase da calma e da reflexão, o pe

nado fecundo da reconstrucção, e o que aconteceu?
A Nação repudiou a obra do espírito revolucionaria?
Não! O Codigo Civil, obra de tolerancia c de conciliação, em quo

collaboraram, por igual, a sabedoria, a experíencía, o bom senso, a as
tUCla e a cJarividencia, o manteve, com as modificações aconselhadas
pelo tempo como necessarias a evitar os abusos.

O terceiro periodo foi o da lei de 1816. A reacção triumphou, a
. ordem de causas anterior á revolução, e que esta derrocara com todos
os seus privilegias, foi restabelecida e com ella, logicamente, como já
disse, a Igreja reconquistou a Sua supremacia c impoz as suas dou
trmas.

O divorcio foi eliminado, restaurada li indissolubilidade, sem que
contra elle, ainda uma voz repito, nada pudessem allegar os seus
adversarioa triumphantes como factor da dissolução dos costumes, da
moral o da família.

Mas a reacção victoriosa não foi consoquente, que para isso era
preciso eliminar do Codigo Civil tudo quanto dissesse respeito ao casa
mento leigo, de que o divorcio era simples complemento, e ella não o
fez, preferindo transigir, ceder, recuar, contentando-se com eliminar
sómente o divorcio, mas conservando as disposições que o regiam e
mandando applical-as à separação de corpos. ne fórma, Sr. Presi
dente, que poude, apreciando este ponto, dizer o insigne De Marcere
que o divorcio ficou no momento elas leis francezas como uma estátua
l~omentaneamente vellada, mas em pé, no mesmo logar em que ella
tinha sido originariamente elevada e que era sempre fácil de descobrir
c pôr em evidencia. E que assim foi, os factos o demonstraram ,

Neste longo, interregno que vae de 1816 até à votação ela lei Na
quet,- a idéa, do divorcio não morreu, esteve, ao contrario, em con
tinua ebulícão vivaz, conquistando, palmo a palmo, o terreno obstruido
pela indissolubilidade, sendo, portanto, nulla a objecção de indifferençr,
e falta de interesse do espirito publico em seu favor.

Para demonstrar a evidencia irrefragavel do contrario, isto é, que
o espírito publico não foi indífforentc li sua suppressão e não o con
demna e repelle, basta lembrar as tentativas feitas succcssivamentc
para o seu restabelecimento em 1831, 1832, 1833 e 1834 pela Camara
dos Deputados, que o votou, e a de 18·10 e as anteriores á adopção di,
lei Naquet, em 1876, 1878 e 1881. .

Os desastres das tentativas de 1830 a 1834 foram, mesmo, verda
deiras victorías relativas, pois a Camara, successivamcnto votou pelo
restabelecimento, ella, que representa directamente a opinião nacional,
que melhor traduz as aspiraçõespopulares pelo processo de contin ua
,1'enoYa~flo a que é sujeita, é que a faz haurir na fonte ela soberania. po-



pular os motivos da sua conducta e dos seus actos e melhor conhecer
e representar os sentimentos e a vontade da Nação.

Si então não vingou o divorcio, foi pelo conluio drs elementos
retrógrados e reaccíonarios, que se haviam aninhado no Senado, que
não póde ter a pretenção de representar o povo, que representa apenas
a intolerancia, a vontade, o preconceito e o espíríto de reslstencla do
passado. (Ha dioersos ápartes).

Vê assim a Commissão, Sr. Presidente, e é esta a these que me
propuz demonstrar, que a França não é incompatível com o divorcio,
que ella o quiz, o quer e o mantém pela vontade soberana e livre do
povo, contra a resistencia systematica de uma minoria insignificante de
elementos reaccionarios e inimigos da ordem de cousas actual,

Liberto de preconceitos religiosos, o povo o vê como uma questão
politica e social, o tem como uma consequencía necessaria das suas
instituições c com elle se acha e sempre se mostrou intimamente iden
tificado.

E é assim, Sr. Presidente, que, passados os dias tormentosos, ces
sada a instabilidade que por tanto tempo anormalíaou a vida política
da França, tornada a Republica a fôrma definitiva do seu governo,
consolidada, assente na rocha viva da opmíao nacional, nas bases in
destructiveís da ordem e da liberdade, constituída a República conser
vadora de 'l'hiers, de Gamhetta, de Julio Ferry, de Waldeck Rousseau
c tantos outros, o divorcio está também definitivamente implantado na
sua legislação, como o está na sua índole, e contra elle, como em seu
favor quando eliminado em 1816, debalde se procura o pronunciamento
das urnas, não ousa levantar-se a insignificante minoria que o com
bate.

Em ver" pois, de um exemplo a apresentar contra o divorcio, a
França é um exemplo a invocar em seu favor, e primeira entre as
nações da raça latina ella viria demonstrar que não tem fundamento a.
proclamada inaptidão desta raça para adoptar o divorcio, si antes della
a Bélgica, os Cantões Suissos e tantas outras nações mio o tivessem
provado.

Voltando ao algarismo das estatísticas, com que se procurou de
monstrar qne o divorcio é um factor da dissolução da íamilía e dos
costumes, direi que com ellas tem-se provado justamente o contrario.

Com as estatísticas verifica-se que o movimento ascencional da
população é muito mais assignalado nos povos que toem o divorcio do
que naquelles que não o admittem . .

Lecornec affirma que desde a lei de 1884 o numero dos filhos
legitimas diminuiu, ao mesmo tempo que o numero elos naturaes au
gmentou.

Naquet, nos proprios dados fornecidos pelo celebre abbade Vi
dieu, seu adversario intransigente, descobre que, sempre em escala
ascendente, de '1.080, em 1850, a média das separações subiu, em
1876 a 3.251, annualmentc J
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Segundó a ultima estatística de Larousse, publicada na Revi~ta
Encyclopedica de 29 de dezembro de 1900, comprehendendo o pe
riodo de 1889 a 1899, verifica-se quea cifra dos divórcios em França,
em face da dos casamentos, tende a diminuir, mantendo um perfeito
cquilibrio ,

Desta mesma estatística, a ultima e a mais completa que conhe
cemos, verifica-se tambem que a diminuição dos casamentos, attribuida
ao divorcio, é uma pura phantasía, como que o excesso das dissoluções
sobre os casamentos nos annos tão malsinados de 1792 a 1793, quando
a revolução triumphante baniu a indissolubilidade, está muito longe
da verdade.

E' assim que sobre 290.319 casamentos, em 92, realizaram-se
5.772 divorcios e sobre 287.294, em 93, 6.184 !...

Na discussão da ultima lei do divorcio em França, com as esta
tisticas na mão, provou-se a falsidade da affirmação, insistentemente
repetida, de que o divorcio favorece as desuniões e estimula as desin
telligencias entre os esposos demonstrando-se que nos paizes que
admitrem o divorcio, e que formam a maioria das nações européas,
os casos de ruptura do vinculo conjugal não são mais frequentes do
que nos paizes que apenas adrnittem a separação de corpos.

Elles são mesmo menos numerosos, si se attender para as rupturas
clandestinas e amigavcís a que a separação forçosamente dá logar e
que não teem razão de ser com o divorcio. Ainda com a estatística,
Dumas assignalava que, sob o regimen da separação de corpos, dimi
nuíam O casamento e a natalidade. Fugia-se da indissolubilidadc. Em

- cinco annos-de '1873 a 1877 -de mais de 330.000 o numero de
casamentos descera a menos de 290.000, annualmente ,

E, como é natural, desde que menos se casa, menos se reproduz,
como as cifras dos nascimentos é sempre proporcional á dos casamentos,
nenhuma outra nação apresentava tão fraca proporção entre uma e
outra!

Qual a causa deste phenomeno , indaga o eminente publicista, que
em nenhuma outra nação schismatica ou pagã se realiza? Não é o
predominio das theorias pessimistas da philosophia de Hartmann e
Schopenhauer que vêem na propagação da espécie pelos filhos o au
gmento dos infelizes e desgraçados, não é que se prove praticamente a
verdade das theorias de Malthus, não é o mêdo dos sacrificios e das
responsabilidades do casamento, com o bem estar e o luxo, que se
tornaram uma necessidade, um habito e uma paixão.

A causa verdadeira - está no casamento, que, podendo realizar-se
com a plena satisfação e a coexistencia dos dous grandes instinctos
naturaes, irresistivéis e indomaveis, que impulsionam e que dirigem a
vida e a conducta humana,- o amor e a liberdade - exige o sacrifício
do ultimo, com a indissolubilidade do vinculo conjugal.

O remedio a esta situação está no divorcio que, conciliando estes
dous instinctos, comprehcndendo, assim, as necessidades physicas,



moraes e soclaos do casamento, sem o aniquillamsnto da autonomia
individual, torna-o não sómente menos tyrannico e menos antipathico,
como mais moral, mais digno, pela partilha cquitativa dos direitos ()
deveres recíprocos dos esposos, mais fecundo e mais attrahente para os
que o evitam, para os que temem contrahil-o, porque o consideram
uma prisão eterna, uma cadeia indissoluvel, temor quo é justo, que ['
humano, que é natural,

Outra, SI', Presidente, não é a opinião de Odilon Barrot: "Si a
lei menos absoluta, diz elle, offerecesse aos esposos a possibilidade de
escapar ás consequencias de uma união infeliz pelo divorcio ou por
novos casamentos, o casamento recobraria talvez, a santidade e o
respeito que lhe pertencem, dando-se-lhe um pouco de Iiherdade .»

SI', Presidente, não me tem sido possivel manto!' ordem c nexo
nas observações que estou fazendo, Tenho, portanto, de voltar ao dIS
curso do honrado autor do Projecto para tomar em consideração "
objecção principal com que elle fundamentou a sua opposiçao ao di
vorcio,

Esta objecção foi a de que a indissolubilidade do vinculo conjugal
devia ser mantida como o freio mais efflcaz contra a inconstancia, a
leviandade e a desordem das paixões que o divorcio viria estimular,

Creio que bem comprehendí e traduzi o pensamento do illustrado
utor do Projecto .

Ora, Sr. Presidente, foi justamente esta uma das objecções de que
tratei no meu primeiro discurso, procurando demonstrar que, em VQ7,

de affrouxar os laços do casamento, de concorrer para a desharmonia
e a desordem entre os esposos, o divorcio vinha, ao contrario, dar mais
firmeza, estabilidade, garantia c dignidade ás relações conjugaes, sendo
um poderoso correctivo á explosão das paixões, e, para corroborara
verdade da minha proposição, invoquei o facto de haver o divorcio
existido em Itoma por espaço de quinhentos annos, sem ser apercebido,
sem concorrer para a dissolução dos costumes, sem produzir a ruina da
família, ao contrario, resguardando a sua pureza e dignidade,

Entretanto, Sr. Presidente, não só o illustrado autor do Projecto
renovou a objecçao, como vi citada, para combater as minhas propo
siçõesvaquelle facto a que todos os escriptores teem dado a mesma in
torprotação que lhe dei, invocando-o em favor do divorcio,

Sou, pois, obrigado a insistir no assumpto .
Nada mais falso, mais contrario á natureza, mais offensivo á di

gnidade humana, aos nobres sentimentos que concorrem para fazer o
casamento e assegurar a sua pcrrnanencia do que este falso conceito
que faz derivar da coacção legal e do celibato imposto aos náufragos do
casamento a estabilidade dos lares felizes, a resignação dos desespe
rados e o freio li licença das paixões,

Si alguma cousa póde consagrar legitimamente, dignamente a
pereneidade das uniões conjugaes, é a liberdade'



Nãose ama por imposição; a violencía nunca fez nascer, garantir
" frnctiflcar O affecto , .
. N<1O, diz Ritcher, o mais forte meio de assegurar a indissoluhilidade
do casamento, de garantir a sua permanencia, do neutralísar os effeitos
da inconstancia, de diffícultar a. erupção de motivos frívolos, de fazer
esquecer a possibilidade da sua ruptura, é pormittir O divorcio.
Usar-se-ha tanto menos delle quanto mais facilmente se o puder obter.
Parece um paradoxo, mas é uma verdade confirmada pela experieucia,
Basta que dois esposos saibam que é fácil áquelle para quem a vida em
commum tornou-se ínsupportavcl sahir desta situação oppressíva, rem

.pendo o vlnculo conjugal, para que cada um empenhe-se em manto r
o mais possivela paz e a ventura no interior do lar. Surgem as rnutuas
concessões, evitam-se os attritos e os azedumes, moderam-se as aspc
rcsas e incompatibilidades de humores, de genio, I' amenidade dos actos
" das palavras substitue I' rudeza e a impetuosidade, cada um vela
sobre si mesmo) contém-se, disciplina-se e o equilíbrio se faz e a tran
(['tilidade se firma e se assegura. A propria fragilidade do lar conjugal
torna-o mais circumspecto, mais rodeado de solicitude e de zelo. A h is
toria o attesta , JA Montaigne escrevia:

(C Nós acreditamos tornar mais firme o nó de nossos casamentos,
por ter afastado todo o meio de dissolvel-o. Mas tanto se ha descuidado
o relaxado o nó da vontade e da affcição, que o do constrangimento
se destendeu, c, ao inverso, o que manteve por tanto tempo em honra
e segurança os casamentos em Roma foi a liberdade de os romper quere
quisesse. Os maridos zelavam melhor suas mulheres, desde que lhes era
facil perdel-as, e em plena liberdade de divorcio passaram-se qui
nhentos annos e maisç antes que alguem delle se utilisasse .»

Montesquieu assignala o mesmo facto:
« Posto que em ROIll<1 o marido tivesse o direito de repudiar re

mulher, ora tanto o respeito pelos Auspícios que nenhum, durante
quinhentos e vinte annos, usou servir-se dolle até Carvilius lluga ~

que repudiou a sua por causa de esterilidade ... » Em outr<t parte cs
crevcu o grande cspirito sobre o mesmo assumpto : ....< ..•.•..

«O divorcio ora perrniuido na religião pagã c foi prohibldoâós
christãos , Essa mudança, que parecia á primeira vista de pequenas
consequencias, teve resultados terríveis e taes como não era permittido
esperar.

Supprimiram não só toda a poesia do casamento, mas attentaran
contra a SUl' fé. Querendo apertar os laços, affrouxaram-n'os. Em um
facto em que o coração era tudo, intromeueram a necessidade e a fata
lidade do destino. Nada contribuindo mais para a affeiçao reciproca do
que a facilidade do divorcio, um marido e uma mulher resignavam-se
" soffrer pacientemente os dissabores domesticas, sabendo que tinham
I' facilidade de pôr-lhes terrno ; e em vão guardavam este poder du
rante a vida inteira, sem nunca empregai-o, sómente porqne eram
livres de faaol-o .»
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Mas nem precisamos ir tão longe para a defesa da nossa these,
Debaixo dos olhos temol-a completa, nós mesmos somos o exemplo da
sua verdade.

Em uma esplendida monographia de 'raro valor, onde o assumptn
é tratado de um modo exhaustivo sob todos os aspectos - moral, re
ligioso, social, othnographico e político, em paginas massiças de erudição,
de logica, de sciencia e de verdade, affirma-se existir no nosso paíz a
prova decisiva de que as impressões atávicas c os costumes são sufll
cientes para manter a união dos sexos e a integridade das famílias.
A grande maioria das uniões nas populações ruraes e nos sertões de
Brasil é representada pelos casamentos livres, achando-se os casamentos
legaes em proporções minimas que ascendem a mais de trinta por cento.
Esses enlaces livres offerecem todas as vantagens dos casamentos legues:
o mesmo gráo de permanencia, de inviolabilidade, de superior dedi
cação e de carinho no cumprimento dos deveres domésticos. A neces
sidade instinctíva e natural determinou a sua formação, o amor fixou a
escolha do par, a cohabitação, a eonvivencia, a solidariedade na luta
pela vida, - cimentaram indissoluvelmente as suas bases, assegurando
a paz, a. felicidade c a permanencia dos casaes, Estes vivem semlei, in..
dependente da lei, não a conhecem, realisando, entretanto, o ideal qne
se pretende que só à sombra. desta póde ser attíngido : a fidelidade, o
mutuo auxilio, a estabilidade da Iamilia, a indissolubilidade do vinculo
conjugal. QUlCndo a Iarnilia livre consegue adquirir bens, um testamento
ou uma escriptura colloca a mulher e os filhos na situação de recolher
em herança a fortuna - que foi adquirida e accumulada pelo esforço
commum. Uma das razões primordiaes á perraanencia e desenvolvi
mento desses casamentos livres é a precaução contra os casos de infide
lidade, sabendo-se bem que, no regimen da indissolubilidade, só existo
uma eternidade de opprobrio, de ridículo e de infortnnio. E' uma des
approvação do bom senso popular ao rcgimen quo mantém as galés
perpetuas na instituição.

A sinceridade boa e ingenua do povo fez justiça a uma sobrevi-
vencia histórica absolutista, no seio da sociedade livre.

E' impossivel negar ou attenuar o eífeito deste facto.

O Sa , A"DRAJlr; FIGn:wA - E' o amor livre, é a polygamia.

O Sn , ANIZIO DG ABREU - Defendo o divorcio e si o divorcio é a
polygamía então a praticam os povos mais adeantados o cultos, cujos
exemplos não estamos em condições de dcspresar.

O SR. Ál"DRADE FICtJl'aIlA - Divorcio c polygamia são cousas
muito parecidas.

O Sn. ANIZIQ DE Amu:c - Não conheço cousas mais dissemo
lhantes ! Vejo-as sempre distinctas c inconfundíveis nas leis e nos cos
tumes, perante a moral e perante a historia, que possuem, que repellem,
que esrygmatísam a polygamia tanto quanto permittem, honram c pra-
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ticam o divorcio. O que constitue a polygamia é a promiscuidade, é a
simultaneidade que com o divorcio procuramos evitar e que com a se·
paração de corpos ides fomentar.

Permittindo um segundo casamento no caso da dissolução do pri
meiro, dando aos esposos divorciados o direito de constituir outra 11
milia legitima, nós queremos que elle continue, que elle persevere no
rcgimen da monogamia, ao passo que nos mesmos casos impondo-lhes
o celibato, negando-lhes a faculdade de contrahir outro casamento, se
parando-os de corpos, mas mantendo-os ligados moralmente, vós os
ntiraes ás ligaçõesclandestinas, aos amores illegitimos, ás uniões adul
terinas, que quer dizer legalizaes a promiscuidade, ides augmentar a
dissolução dos costumes e da moral, fomentar a desordem nos lares
tranquillos, desenvolver a prostituirão e com ella lançar no seio elo,
sociedade maior numero de filhos bastardos, abandonados, infelizes que
vão fatalmente continuar oestado de que sahiram e augmentar a esta
tística da crimiualidade, da mendicancia, da vagabundagem e do vicio
precoce. Não sou eu quem dizque a separaçãode corpos engendra OH

eria fatalmente a polygamia.
!':' Leon Donat, nas suas « Leise costumes republicanos».

« Ondeo divorcio é prohihido existe, diz ell~, até certo ponto a
polygamia e são justamente os que a praticam os que mais gritam em
lavor da indissolubilidade do laço conjugal. Si um lar esta profunda
mente dilacerado e si os esposos tecmo direito de divorciar-se, ellos
contrahirão uniões novas, satisfazendo assim a mora] publica e a mui
felicidade privada.

O contracto matrimonial deve ser mais respeitado que qualquer
outro, mas para isso é preciso que os rigores de uma lei cega como a
que nega o divorcio em casosextremos, não sirvam de motivo, de pre
texto ou de escusa aos que a violam, contando com a impunidade, por
quo a opinião pronuncia-se quasi sempre em seu favor.» li' o que
fazem os nossos tribunaes absolvendo os que punem como assassinato
o adulterio, desde que é este o unico meio de desligar-se da adultera
que os deshonra,

Quem diz que a separação de corpos ou antes -- que a prohibição
do divorcio dá legar <I bigamia - não é o relator desta parte do Co
digo, que para evitai-a impede que o decreteis: é Bitcher. Ouvi-o, que
as suas palavras cortantes de acorada ironia c amargas verdades são
de uma logica e de uma crueza implacáveis.

Esta sociedade, a nossa, que se enche de indignação quando se
ousa fallar de divorcio, acccita, no entretanto, voluntariamente que o
marido separado viva com muitas amantes.

Enruhece a idéa de que um homem possa esposar uma depois de
outra - duas mulheres - o não sento a menor revolta ante a idéa de
que elle possua simultaneamentemuitas. Uma depoisde outra escan
dalisa - no caso de divorcio, sómente, pois no caso de annullaçãode
casamentoa lei o permute o a sociedade não se revolta, nem protesta.
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E' o cumulo da inconsciencia. Será porque trata-se, no divorcio
de ligações passageiras ?

Masisto será apenas mais revoltante e perigoso, porque estas li
gações ephemeras que vós lhe impondes, impondo-lhes o celibato, e do
que previamente o amnistiaes, elle irá naturalmente buscar onde as
puder encontrar: no lupanar ou na familia, o que quer dizer que con
sagrais, no primeiro caso, a utilidade social da prostituição attri
buindo-Ihe um papel fatalmente necessarío ; no segundo - que faci
litaes a perturbação e a deshonra dos lares felizes e honestos, augmen
tando o numero de seductores.

« E' o que já reconhecia o immortal autor do « Espírito das leis"
quando proclamava a excellencia da liberdade como factor da morali
dade e da legitimidade da família sobre a coacção como estimulante da
perversão dos costumes e dos attentados clandestinos á fidelidade e i,
honra conjugal.

, E' uma regra deduzida da natureza, diz elle, que quanto mais se
difficulta e se diminue o numero dos casamentos susceptíveis de se roa
lisar, mais se corrompe e se vicia o dos já realisados ; menos ha pessoas
casadas, menos felicidade, constancia e fidelidade existe nos casamentos
pela mesma razão porque, se ha mais ladrões, ha necessariamente mais
roubos.

Por cada casal 'luO se separa - a lei que não lhos permitte a con
otituição de outro eu acc legitimo, atira á sociedade dos conspiradores
incvitaveis contra a paz e a felicidade dos casaes honestos e tranquillos,
dous elementos perigosos de corrupção e de desordem moral c social.
Eil-a, portanto, transformada em auxiliar e cúmplice da desmoralisação
da familia, da fraude matrimonial.

A estas uniões illegitimas autorisadas pela lei que disfarçada, hy
pocrita e convencionalmente impõe aos esposos separados um celibato
quo ella sabe impossível de ser mantido, com cuja violação ella conta
e contra a qual ella sabe nada poder, a estas situações equivocas de es
posos separados, mas unidos, que em vida um do outro, e cada um por
seu lado, organisam-se em casamentos livres - a estas, sim, cabe o
qualificativo de bigamia. A estes esposos infelizes no primeiro enlace,
que poderiam em um segundo ser felizes honesta e dignamente, a lei
manda quo sopitem todas as suas energias physicas e moraes, que se
resignem ao sacrificio de sua alma e de seu corpo, que percam a espe
rança do renascimento para a família e para o amor respeitado e respei
tavel em que poderiam satisfazer, ao mesmo tempo, os reclamos impe
riosos da sua, natureza e os impulsos honestos da sua oonscicncia moral,
que não se obliterou e quo lhes adverte dos perigos a que se ";10
arriscar ...

Separando-os, mas declarando subsistente o vinculo conjugal, em
nome da moral, dos bons costumes, da família e dos filhos, a lei
impõe-lhes este terrível dilemma : ou.o celibato, a viuvez eterna, a 1'0··



nuncia ás aspirações legitimas da felicidade ou o adulterio, o amor
clandestino, a. ligação criminosa.

E se lhes acena e se lhes indica corno um exemplo c um conforto
f) heroismo na. desgraça, a honestidade na viuvez, a abnegação e a im
molação de si mesmo ao ideal religioso queleva tantas creaturas a trocar
os prazeres e o ruido do mundo pelo silencio dos claustros ...

A moral do sacrifício!
1<:' hella e é seductora, mas para acceital-a faz-se preciso uma

grande energia. c um poderoso c extraordinario dominio sobresi mesmo,
uma grande força de vontade, c uma- energia ainda. maior para nella
permanecer, o que só é dado a naturezas privilegiadas, a organisações
exccpcionaos ... Não compareis as duas situações - a da mulher que
passou da virgindade e com a virgindade ás nupcias com a igreja, com
a daquolla a quem impondes o celibato depois que clla passou pelo
casamento, pela vida e pelo amor.

Alli se trata de uma vocação, de uma aptidão natural, de um sa
crificio espontanco, de uma abnegação voluntária, de uma renuncia li
vromente querida, livremente realisada e livremente mantida, que faz
a suprema satisfação de quem a soffro c de quem a pratica, porque
rcalisa o voto de sua natureza, a aspiração do seu ser, o ideal de sua
alma,

Aqui, porém, trata-se de creaturas que teem (J seu destino a rea
lisar neste mundo, preso ás cousas da terra, que sentem que nasceram
para a vida, para o amor, para a família, para o casamento, para a fe
cundidade, que se sentem tambem com forças e com energias para
realisar estas necessidades imperiosas, que são o voto da sua 'natureza
e o ideal de sua alma e que hão de realisar legitimamente, dignamente,
honestamente, se o pormíttirem, illegitimamente, se de outra forma não
lh'o permittirem ,

Aquellas desconhecem este terrivcl contlicto entre as exigencias da
lei e as da natureza, não querem saber da vida senão para a evitar e a
abominar, estas sentem-se attrahidas para ella e é irrisória a lei que
lhes impõe o celibato, que pretende coagil-as ao sacrifício do seu ser,
que lhes ordena que tenham um corpo e um coração que não lhes
sirvammaispara nada, que sejam estercis e que sejam vasios, que não
sintam e que não desejem, quo não tenham mais nem esposo, nem
lar, nem filhos, porque, se os tiverem estes serão postos fóra da. lei e
da sociedade, sem direitos, sem garantias, illegitimos, condemnados,
immoraes ..•

Tudo isto é o producto desta hybrida, incongruente c illogica se
paração de corpos que pretendeis manter em nossa legislação, lei iníqua
que aos naufragos de um primeiro casamento, pondo o interdicto da re
habilitação e do possível reencontro da felicidade que lhes mentiu, os
impelle fatalmente pam as ligações clandestinas, porque, como muito
bem disse 'I'rcilhard, pelo facto de saber que podemos em um outro ca
samento reconquistar a felicidade perdida, que ainda nos é licito obter
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o nome respeitável de esposo, 110S defendemos com mais coragem e se
gurança dos desvarios que nos faziam indignos dello.

. Ao contrario .- quando sabemos qu.e toda a esperança é irremc
d;a-yelmente perdida - não temos estimulo nem energia para rc
sístir .

Acceitac, porém, o divorcio e tudo se transformará.
Eu não o tenho como um bem, como uma instituição isenta de de

feitos e perigos, mas como um remodio supremo a uma situacão de in
tolerável angustia. e desespero, e como tal elle é amargo e pungente,
menos, porém, por seus eífeitos do que por suas causas.

Em si mesmo, o definiu o seu eloquente advogado ao discutir-se
o Codigo Civil Francez : elle não póde ser um bem, porque é o remédio
de um mal, mas não pode ser considerado como um mal, se em dadas
circumstancias elle se impõe como um remédio necessário.

A indissolubilidade, Sr. Presidente, repugna á natureza, repugna
á indole e li.essencia do casamento.

A definição da lei romana de que o casamento é um contracto
formado pelo consentimento de dons esposos na intenção de se unir
para a vida e para a morte, traduzia a aspiração de todos os povos,
mas esta distincção transparente entre a intenção da perpetuidade e
á perpetuidade real foi entrevista pela possibilidade da ruptura do
casamento e l?claconsequcnte necessidade de combinar os casos, de
determinar os meios desta realizar-se e de estabelecer o acto do di
vorcio que cada povo accommodou diversamente a seus costumes.

Assim, commentou Savoio Rolin : a dissolução do casamento es
tava prevista no proprio voto de sua perpetuidade e todos os povos e
todas as raças, sob todos os climas e sob todos os regimens políticos,
assim o teem entendido e praticado com mais ou menos amplitude, ve
lada ou ostensivamente, COm a lei ou contra a lei.

Sim, Sr. Presidente, nós não podemos violar as leis da prudencia,
(1<1 justiça e da natureza introduzindo o irreparável nas cousas da vida,
alienando irrevogavelmente a nossa liberdade, compromeucndo eter
namente o nosso destino e o nosso futuro.

Se o divorcio tom perigos e tem inconvenientes, o que nós mIO
negamos, é preciso não esquecer os perigos e os inconvenientes maiores
<1<1 sua negação, lembrando-nos que nossa natureza zomba das com
binações artificiacs com que o legislador abstracto e ideologo pretende
accommodal-a e « sabe sempre vingar-se do despotismo das leis
quer pelo crime, quo é a reacção violenta, quer pela. corrupção, que
eo protesto surdo".

Sr. Presidente, muito ainda teria a adduzir em defesa das minhas
idéas e sobretudo na demonstração das vantagens do divorcio sobre a
separação de corpos como melhor salvaguarda dos altos interesses da
moral, da familia, da sociedade, dos costumes e especialmente dos
filhos.
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Sou, porém, obrigado a terminal' pelo esgotamento do tempo> de
que dispunha e pelo excesso de cansaço que já me domina e a quantos
tiveram a bondade e a tolerancia de ouvir-me.

Se fôr possível, voltarei ao. assumpto. (Applausos. Muito bem;
muito bem. Cumprimentos ao orador.i

o Sr. Clovis Bevilaqua_Sr. Presidente, pedi a palavra
som saber a que titulo, porque pelo Hegimento já não tenho o direito
de fallar. .

OSR. PRESlDE1<TE - V. Ex., como autor do Projecto, póde fallar
mais de uma vez.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA -Mas não posso sahír daqui sob a pressão
de uma suspeita de ter citado em falso. O meu distincto amigo Sr.
Dr. Anizio de Abreu fez-me esta clamorosa injustiça: procurando
mostrar á Commissão que eu tinha invocado a opinião de um autor que
a não emittira em parte alguma. A Commissão tem ainda presentes as
minhas palavras, eu invoquei a opinião de um dos mais elevados os
piritas que tem possuido a humanidade, David Hume, Depois de citar
as palavras deste notável philosopho escassez, accrescentei : -- Portalis
aproveitou-se das mesmas idéas e as expendeu.

OSR. ANIZIO DE AUREG-Não podia referir-mo a V. Ex.. mas a
quem citou a opinião de Portalis.

OSR. CLOVIS BEVILAQUA-S. Ex. ao responder ao DI'. Drum
mond, affirmou que eu tamlJem tinha me soccorrido da autoridade de
Portalis e disse não saber de que Portalis se tratava.

OSR. AJ<IZIO DE ABREU - Perfeitamente.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Citou todas as pala\TaSde Portalis para
mostrar que a opinião deste jurista era muito outra do que nós
suppunhamos.

SI'. Presidente, V. Ex. sabe que quando se discutiu o Codigo
írancez era, por assim dizer, a opinião dominante entre os espiritos
mais elevados e conservadores, e entre estes se acha Portalis, que não
se devia manter o divorcio; mas Napoleão fez pressão sobre os espi
ritos, designou Treillardpara defender a idéa, e depois Portalis teve
quo secundal-o.

E tanto é certo quo Napoleão foi quem influiu nesse sentido {lar
interesse proprio, que elle prohibiu ° divorcio dos príncipes. Não
quero, porém, discutir agora este ponto de historia juridica ; quero
simplesmente provar perante a Commissão que não invoquei a meu
favor a autoridade de um homem que sustenta opinião diversa, que
felizmente não me falta a mais rigorosa probidade litteraria.

ALGU1<S SRS. DEPUTADOS - Apoiado. Nenhum de nós é capaz (ia
affirmar o contrario, (Ha outros apal'tes.)
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o SR. CLOVIS DEVILAQUA - Não trouxe notas, pois não imaginava
ter de responder a uma increpação destas; mas vê a Cornmissão que
recorro a um papel que por um feliz acaso "qui deparo. .

OSn. AxrzlO DE ABREU - lsto é a prova de que eu não o trazia
para responder a V. Ex., mas ao Sr. Drummond.

OSIl. CLOVIS BEVILAQUA - Citarei na propri" lingua para maior
authenticidade , (Apa1'tes.)

Trata-se do velho, qne defendeu o divorcio, mas de modo tal, que
qualquer. defensor da separação pôde colher "Ui os seus melhores ar
gumentos. Por isso se tem afârmado que elle estava constrangido, obe
decendo mais aos interesses da politíca de Napoleão do que á doutrina
juridica,

Diz Portalis (lê): « Quand dos époux sauront qu'ils ne peuvent
pus se délier légerement, ils seront plus attentifs a se complairo, plus
exacts dans Ieurs obligations mutuelles, plus portes à se menager et it
étouffer des semences de divisions qui souvent ne s'accroissent et ame
nent une rupture gue parcequ'on sait qu'on peut se séparer, »

Já vê a commissão que citei um autor que justamente suffragava
o que eu affirmava, Portalis sustentava, como Hume, que a indisso
Jubilidade é a prisão propria a evitar que as pequenas querellas se
transformem em grandes disputas e odios irreparaveis.

Tenho concluído.

O Sr. .L-\.nizio de Abreu (pela m'dem,) declara que não
podia absolutamente pór em duvida a probidade litteraria do illustre
Sr. Clovis Bevílaqua, probidade indiscutível e que paira acima de toda
as suspeitas. Seria incapaz disto, e S, Ex. não o comprehendeu bem.

A verdade é que o Sr. desembargador Lima Drummond citou ·aqui
com apologia o nome de Portalis, COmO defensor da separação de
corpos,

No momento não pôde contestar, A base de seu estudo nesta
questão foi a discussão do Codigo Civil Francez, cujos archivos possue,

Conhecia os dous grandes discursos de Portalis, proferidos, um
justificando o Codigo por occasião de sua apresentação, e o outro rela
tando a parte do casamento, e por isto estranhou que se tivesse attri
hnido a este uma opinião que não era delle.

. As palavras que ainda ha pouco citou foram textualmente copiadas
duquelles archivos. Têm, portanto, toda a fé, I

Fica, porém, agora sabendo que a opinião citada pelo Si'. Lima
Drummond é de Portalis, Filho.

Portalis, o do Conselho de Estado da França, este está com os que
pensam como o orador. (ivluito úem,)

o Sr.. Cioerb.o :H~odrig~ues- Volta, ainda adoentado, H

esta discussão, par" que ella se não encerre nem fique limitada, como
tem sido até hoje, á questão do "divorcio, cuja importaneia tem feito
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esquecer outras tambem importantes, relativas ao direito da ünnilia,
as quaes estão passando despercebidas, e merecem toda attenção.

Antes, porém, de entrar nellas, vai também referir-se ao divor
cio, para responder ás referencias, que, na sua ausencia, foram feitas
ao parecer, que deu, como Senador, sobre a mesma questão.

Já disse e repete que não considera o casamento um acto pura
mente civil, nem puramente religioso, mas um facto jurídico neces
sario á conservação da espécie e, portanto, uf\la lei natural, uma insti
tuição política, igualmente necessaria ao governo da família, que 6 a
cellula de todas as sociedades politicas ou civilmente organizadas, e
um contracto civil sómente pela influencia, que exerce e deve exercer
sobre os bens dos membros daquella sociedade elementar.

O casamento natural 6 a união do homem com uma mulher ipara
constituirem uma unidade da especíe, auxiliarem-se mutuamente na
luta pela vida, e terem e educarem filhos.

Estes fins naturaes repellem á priori a dissolubilidade daquella
união; porque o homem sem a mulher ou esta sem aquelle não ga
rante a conservação da especie : populus virorum, res unius genet'is
- dizia Tito Livio e a proposição inversa é igualmente verdadeira. O
auxilio mutuo de um conjuge ao outro nunca é tão efflcaz, quando
transitório, como é quando permanente; porque, desde o seu primeiro
ajuntamento, estabelece-se entre os dous uma confiança, que sempre
fica e que ajuntamentos posteriores, por mais numerosos que sejam,
não extinguem.

Da criação e da educação dos filhos não 6 preciso levantar ques
tões; porque ninguem póde negar que ellas sejam tão efâcazes quando
feitas pelos pais unidos, como deficientes quando estes se separam.

O orador repete com o Genesis- não é bom que o homem viva
SÓ, isto é, sem mulher; porque os dous sexos se completam e é tão
necessárioun ménage à deux quanto perigoso um à trais ou à qv:atj·e..

Daquelle principio decorre o outro: quod ergo Deus eonjunax;
homo non. separet ; o que é verdade sempre, quer seja Deus mesmo
'luem opere a união, como diz a Bíblia que se verificou catre Adão o
Eva, quer seja um homem que falle em seu nome, quer seja a natureza,
que foi e será sempre o seu primeiro e mais autorizado ministro.

Dahi a sua idéa fixa de casar todos os homens e todas as mulheres,
c de, em vez de descasar 08 casados, casar todos os que não o são,

Quando tolerou o divorcio, no parecer que foi citado allí, como
argumento ad /wminem, fel-o pela mesma razão que induziu Moysés e
admíttil-o : pela dureza do coração do homem, e vizando o beneficio
da mulher, sempre sacrificada áquella dureza.

Suas razões de decidir foram mais praticas do que religiosas, ou
jurídicas, por isso mesmo que não considera o casamento, em si, nem
acto puramente religioso nem puramente civil.

Observou que 90 % dos maridos são adulteres de 7° gráo ; alguns
attingem ao 8°, porque de nao o poderem ser se lamentam e muitos

c.e,-Vol. nr ,11
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fazem g'lrbo das infidelidades conjugues, como de outros tantos tríum
phos. A este proposito cita alguns factos.

Os 90 0/0 das mulheres victímas soffrem e calam ou protestam,
sem outro remedio, além do de imitar os maridos, tão intolerantes em
casa, como relaxados fóra dclla ; porque as leis da família são feitas pelos
homens e estes são muito egoístas para se lembrarem dellas. .

Dahi a distincção odiosa, sustentada até pelo Sr. conselheiro An
drade Figueira, que o orador considera um marido modelo e, ao menos
hoje, maior de toda a excepção,

Vai, portanto, voltar ao divorcio, considerando-o em favor da
mulher, que é quem mais precisa deste remedio extremo, si remedio ó ;
porque, si o homem casado tem o habito de adulterar, não carece do
casar-se, depois de divorciado, para alimentar seu vicio anterior.

Melhor é que continue livre depois do divorcio, como antes,
quando solteiro; ma] por mal, este é menos grave, e dos males o
menor.

Com a, mulher o caso é differente : a mais honesta não está isenta
das liberdades adulteras do marido e, separada delle, seu pudor e seus
habites não lhe permittem imitai-o.

EUa, pois, carece, mais do que o homem, da faculdade de con
trahir outra união legitima, depois de rõta a primeira; mas, quando
já é tão diíflcil achar maridos para as solteiras, que esperanças podem
ter de os acharem aquellas que não são solteiras, nem casadas, nem
viúvas?

As quo teem mais probabilidade de os acharem são aquellas que
pedem o divorcio, induzidas por seus co-réos de adulterio; mas estes,
muitas vezes, só as procuram, porque teem editor responsavel e, per
dido este, convolam a novas conquistas, infelizmente mais faceis do que
deviam ser.

Por esses poucos casos de excepção, ou, ainda que não houvesse
excepçao a essa regra, valeria a pena romper o laço da família do cri
minoso para premiar-se o crime?

Ainda admittido que a divorciada fosse iunocente e honesta e en
contrasse um marido igual, o que póde esperar a divorciada, que. tem
o primeiro marido vivo, do segundo, que tem, na simples existencia
daquelle, uma afíronta á unidade do seu lar, uma ameaça a esta uni
dade e um motivo constante de ciume ; porque quem foi rei de sua
mulher póde sempre conservar a magestade.

E os filhos do primeiro leito, ou fiquem com o pai ou sejam entre
gues á mãe binuba, quantas vezes não poderão dar motivo ou pretexto
a questões, que se resolvam em novo divorcio?

Neste plano inclinado só custa o primeiro passo.
Supponha-se novo divorcio e terceiro casamento; as questõesSC~

melhantes se multiplicarão pelo numero como o peso pela distancia e o
supposto remedio da primeira união infeliz se converterá em desgraça
para. as lio"as que resultarão da dissolução da primeira.
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o remedio não será, portanto, um remedio ; mas, pelo contrario
um veneno e, o que é peior, um veneno que não póde ser dosado,
porque para eUe não ha regra.

E' por isso que toda mulher por instincto é, em regra, inimiga
do divorcio. As poucas que o desejam ou já estão divorciadas de facto
ou tão cioilizadas que, para satisfazerem os appctitcs da carne, já não
precisam de pretor nem de padre; as primeiras são suspeitas, as se
gundas são indignas para poderem ter voto em materia em que quasi
todas as outras lhes são contrarias.

. Mas o nosso governo é representativo; a metade dos brasileiros
compõe-se de mulheres e da outra metade pelo menos metade não quer
o divorcio. Com que direito, pois, o seu legislador o decretaria? O le
gislador não póde o que quer e si o nosso der semelhante passo, apenas
augmentará o descontentamento que já lavra fundo contra o seu go
verno e as instituições de 1889.

Os padres, depois da separação da Igreja, teem mais força do que
tinham antes e, com a trincheira das mulheres, serão invencíveis. Si o
Governo e as Camaras duvidam, que o experimentem.

Depois, pondera o orador, a Commissão e o Governo parecem muito
empenhados em que tenhamos antes de esgotados os tres seculos, qu e
devem completar em 1903 as Ords, do Reino, um Codigo Civil Brasi
leiro e pelo interesse que tem despertado esta questão naquelle recinto,
devem comprehender as difficuldades invencíveis da passagem desta
reforma nas duas casas do Congresso. Sobre ella a maioria scíndir-se-a
e, com o reforço da opposição, que se juntará por força aos dissidentes,
duvida muito que o projecto passe.

A medida, pois, que se discute não será lei e, si o íór, poderá ser
.arguida de ilIegitima, inconveniente e .ínopportuna. (Muito bem;
muito bem.)

o Sr. P:l'esidente - Está encerrada a discussão da preli
minar sobre o divorcio. Amanhã, 19, haverá reunião extraordínaria
com a seguinte ordem do dia;

la PARTE

Votação da preliminar do divorcio e dos arts. 97 a 217 da Parte
Geral, com parecer do Sr. Frederico Borges sobre as emendas apre
sentadas aos mesmos artigos.

2a PARTE (si houcer tempo)

Continuação da discussão do parecer do Sr. Anizio de Abreu sobre
os arts. 218 a 41i. (Parte Especial.)

Termina a reunião às 6 horas e 10 minutos da tarde.





PARECER

Arts. 97 a. 217

Uma apreciação demorada e minuciosa das emendas apresentadas
a esta parte do Projecto e da discussão, que ellas suscitaram, seria
agora sem proveito e demandaria maior espaço do que comporta um
parecer destinado a orientar a votação.

Seguindo o systema adoptado pelo illustre collega DI'. Azevedo
Marques, por estar convencido de. que POI' sua simplicidade e clareza
merece l& preferencia da Commissão, organizei o quadro completo das
emendas, pondo-as em confronto com os artigos correspondentes do
Projecto, e dando as razões de sua admissão ou rejeição, sempre que
me pareceu isso necessario pela importancíado assumpto ,

Deixei de adduzir as razões porque não acceitei algumas das
emendas do illustrado deputado pelo Rio de Janeiro, Dr. Julio dos
Santos, porque já as havia apresentado em meu parecer anterior.

Quanto ao substitutivo do illustre Sr. Dr. Torres Nettovpare
céu-me que,. além de excessivamente doutrinario, incluía materia
somente propría de um regulamento, descia a minucias Impróprias de
um Codigo Civil e muitas vezes consagrava opiniões muito contesta.
veis.- Entendi que não era lícito apresental-o sob a forma de
emendas em referencia aos diversos artigos do Projecto, porque nem
sempre encontraria a necessaria correspondencia, e porque, como bem
pondera o seu autor, - intercalar em um trabalho que obedece a plano
differente disposições extranhas a esse plano e redigidas por modo
diverso, é fazel-o perder a feição própria e afeial-o sob o ponto de vista
da forma. Por isso achei de melhor alvitre apresental-o em separado
e em globo, constituindo um todo, segundo foi concebido e escripto,
para que a Commissão assim o acceite ou rejeite. Não importa isto,
porém, dizer que se não possam destacar algumas disposições desse
substitutivo para reforma ou complemento do Projecto.

Além das emendas discutidas, tomei em consideração as que
ultimamente apresentou a douta Congregação da Faculdade Livre
de Direito do Estado de Minas Geraes. Chegando ao nosso conhe
cimento á ultima hora, não foi possível abrir debate sobre ellas,
mas bem póde l', Commissão aprecial-as pOI' occasião da votação.



TEXTO DO PROJECIO EMÍlNI>AS .ACCEIT.ts E:MENDAS NÃO ACCEI'l'AS OU ltEJEITADAS

Arts. 97 e 98. (Sem emendas, salve o
substitutivo doSr. Dr. 'l'orresNeW.) I

I ---~---_._---

Art. 99. A incapacidade de uma das 'I
partes nãopôde ser invocada pela outra
em proveito proprío, salvo si for índí
vÍBivel oobiecto do direito ou da obrl- I
gaçãoedmmum. I

Al't. 100. As pessoas absolutamente I-A-c-c-re-s-ce-n-t-e--s-e-co-m-o-al-m-·e-a-d-o-a-m-·-go
incapazes devem ser representadas por - Serão indicados nu; parte espeaial os
seus paes, tutores ou curadores j dasIactae que o z:rrodigo nãC1 ptMt; e3Jerce~'
relaüvamante incapazes, osmenores de sem a intervenção da- seu c1.wadol'.
vinte e umannos serão autorizados por Frederico Borçee, relator.
seus paes ou tutores nos actosqueim-_
j11lrtem extíncção de direitos Ol1 creação
do obrígações : e a mulher casada, pelo
nHtrIda, noscasos em qns'a autorização
fõ[' necessaría , -

Art. 99. Snppríma-se.c-. Coelho Rodri
gues.

Supprima-se no art. 100 as palavras:
nos actos que importem extinção de direitos
ou cnJação de obrigações j e as palavras:
nos casos em que a autorização tõr neces
sarla (1).

Redija-se o artigo de accordo com o que
se vencer sobre os incapazes no liv. i o da
Parte Geral.-ilndl'ade Píqucire,

Substitua-se pelo seguinte: (2)
c As pessoas absolutamente incapazes

devem ser representadas por seus paes,

CJ) Não me pareceu razoável fazer as supprcs~
aõea pedidas, pois não lia nas phrases indicadas
príncípío algum em dlscrcpanoin com o direito
vizente.

(2) Foi attcndida. esta. reclamação- na emenda
agora apresentada, que na reíercncla ao pro
dilJo.

Nada era possível adiantar mais, porque só
mente quando discutirmos a Parte Especial po
der-se-há regular a situação jurídica do predigo.

O'>
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Diga-se consentimento em vez de von

tade (3).- Coelho-ltodl'i(fues,

(3) Consentimento 6 manifestação de uma
vontade em Irente á outra, como nos contractos
c nas eutortsacões dos paes, maridos, tuto
res, etc. A expressão do Prcjecto é mais COHl
prehonsi\'tlo hoje commummcnt-e adaptada.

O 01'1'0, que determina o consenti
mento, póde referir-se á natureza. do acto
jundíco, ao motivo, á pessoa ou objecto e
ao dlroíto. e o annulla sempre que for
substancial,

Accrescente-seao ar; .. :l03: -o erro E' erro substancial o que tiver sido o
sobre a natureza do co»-tra cto,-An- determinante do acto ou a sua condição,
d-rade Figueira. c som a qual esta não Se teria realizado.
Sub-emenda, Substitua-se a palav ra eon- -Julio elos Santoe ,

I
tutores ou curadores em todos os actos ]n-,
ridlcos de que possam resultar obrigações

I reciprocas entre as partes e as relativa
mente incapazes nos casos declarados na.

I
Parte Espceíal.- A. Coelho Rodrigues.)}

Em relação ~o (afliJo, hoje incluído eu..
tre 0S rclauva mente incapazes, por voto

I
da Commíssão, nada havia que dizer. Sua
incapacidade, restricta aos interesses, di-
reitos e obrigações da massa falltda, não

I so reílectc, no campo do dircito civiL

--------..-------) Art. 101. Suppnma-se.c- Coelho 110

1 dl'i(jl.w,'>.

l

Secção I: Vicias aa vontade.

Art. '103. Considera-se erro sub
stancial o q ue versa sobre o objc
cto principal da declaração ou sobre
alguma de suas qualidades essenciaes,

1

I
i

_.._~ .. ~ .__.._. t
Art. 101. Nas declarações de von-!

tade, deve-se attender mais a intenção I
de quem as faz do que aos termos de I
{lUO se serve. ,

I
Art, 102.. Os actos jurídicos podemI

ser annullados, quando as declarações
de vontade houverem sido feitas por
erro substancnl.
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Diga-se in fine: li quem se refere o acto,
em vez de {ta quem se refere ti declara
çãoll.-Faauldade Livre dé Direito d-o & ..
t-ado de lflínaB Geraes,

tracto por acto, c colloque-se a emenda I Are, 102. Os actos jurí.íícos podem soe
logo em seguida.á palavra -Vei'S2 (4). - annullados quando !wuv81'em eula feitos
Frederico Borçes, relator, por erro sllhstancial.-Faculda:dc Livre

Substituam-se as palavras:-Em rela- I de Direito do Estado de Mina.~ Geracs,
ção ao fim oisaoo peto decla1'antet por Art. 103. Constdera-se erro sunst-nclat
estas outras:-das- quaUdad(Js eesencíaee o que versa SObFC o objecto principal do
do mesmo obJecto.- Predertco Borges, acto ou sobre algumas de suas qualida ...
relatore d· s , em relação ao fim visado pejo agente..

-Fa"lddade Livre de Direito do Estado de
il1tnasGcraee..

Ao an . 103- Em vez de {Im msaáo,
etc.-diga-se·-jhn declarculo.-A o Coelho
Rodrigues.

em relação ao fim visado pelo decla
raute .

. (4) O autor do Projecto explicou sufflclen
I temente o seu pensamentoç cxcluindo o caso

de erro de que trata a emenda supra. De
acccrdo com Rue e outros, parece-lhe que,
em hypotheses semelhantes, a declaração da
vontade não é simplesmente viciosa e annul
Iavel, porém Inexistente

Como, porém, da discussão l'13SUltOU que
podem surgir duvidas a respeito, achei pru
dente acceitar- <lo emenda do conselheiro A.
Figueira, redíglndo-a de aecordo com o Sj'S
tema do Projecto,

.âoceítas as emendas. Ier-se-he o artigo
asalmt-c-Consldera-se erro aubstaneíal o que
versa sobre a natureza do acto, sobre o obje-

I
"cto principal da declaração ou sobre alguma

das qualidades essenci&oo do mesmoobjecto,

Art. 10.. Reputa-se ígualmente erro
substancial o que recahe sobre qualida
desessenciaes da pessoa. a quem se re
fere a declaração.



ArL 105. A transmissão erronea da I
'Vontade, por íntermedío de alguém ou
de algum Instrumento, póde ser arguída I
de nullidade, nos mesmos casos 011 que I

o pode a declaração dírecta , \

I
'\

I
Art. '106. O erro do conta e de cai

eulo dá sómente ao preludícado o di
reíto de rectíflcal-o atá um, dons ou
ires annos depois de approvada a conta I'

ou calculo, conforme residirem as par
tes no mesmo municipio,em munleípios I
differentes do mesmo Estado ou em di-
versos Estados, I

I

Substituam-se as palavras: - por in
termedio d~ alçuem ou de algum instru
mento, por via de isuermeaiario, {5)-An..
drade Figueira.

Convém modificar a redacção dízen
do-se:

O acto juridico praticado por transmis
são erronea da. vontade do agente. por
íntermedío de alguém ou de algum in..
steumcuto póde ser arguído de núllídade
por erro nosmesmos casos em que o pôde
ser o acto dírectamente praticado pelo
agente. - Faculdade Livre de Direito do
Estado de Minas Geraes,

(5) Parecendo-me q.uees palavras propostas
não traduzem bem ti. ídéa que se tem em vista,
não julgo eceeítevet a emenda.

Supprima-se, - Arnlpaàe Figueira.
O erro de conta ou de calculo dá 86~

mente ao pn'.judicado o direito de rectt
âcal-o até um anno depois de approvada
a conta ou o calculo, si as partes residi
rem em muntcípios dHforentes do mesmo
Estado, o até tres annos, si residiram em
Estados diversos.-Gabnel Ferreira,

A mataria deste artigo ficará melhor
collocada no capitulo que trata da pres
crípção cxtinctiva..-Faculdade Livre de
Direito do Estwio de Minas Gerae«•

._ Ao art. 10&. Supprírna..se ou transã-

Ira-se para o capitulo 20 do titulo 3° da.
pregcri~-o.-Coel!to Rodrigues.

------

fã.....



Art . 108. O erro na indicação da
pessoa ou da cousa a que se referir a
declaração da vontade não vicia o neto
quando, por seu contexto e pelas cir..
cumstancías, se puder verificar a íden- j
tldade , I

I

I

\

-----------1-----
Art. 107, Afalsacausasómente viciaI

o acto quando fôr expressa como razão
determinante ou sob a rórma de con..

l
,

díção ,

I
------! ----
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o erro scbrc a causa somente vicia o
neto quando ella for expressa como ra
zão determinante delle ou sob fórma de
condição (6). - Faculdade de Direito do
Estado de Minas.

(6) Explica a Faculdade a sua emenda como
se segue:

«Parece quo, neste artigo, subordinado á sec
ção que se occupe do e-)'j'O nos actos jurldícos,
só se deve tratar do erro na causa desses
netos. A falsidade da causa- resultante do dolo
ou da simulação ficará subordinada aos princi
pios que regulam a nullidadc dos ectos juridi
coe inquinados de taes vicios.»

As palavras decla-l'açâo de vontade de
vem ser substituídas por-acto juridico e
onde se diz, não vicia o acto, diga-se não
o vicia (7). - Faculdade de Direito do Es...
tado ele .JJinas_Geraes.-(7) Não se -comprehende ti. necessidadedesta
alteração, visto como-c-acto juuidico é a decla
ração da vontade individual visando a produ
cção de eâeítos jnrídrcoe. E' commum até nas
códigos e nos escrlptores íelar-se sômente de
dcelorações deI.: ccncoâc em Iogarele acíoe ju:"
riâicoe .

._------_._--
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Art , 10'). Os actos jurídicos podem]
.ser annullados por dólo, quando este
fôr causa do acto,

I Os actos jurldicos podem ser aunullados

I
por dolo essencial que póde consistirem
acção ou omissão.-Faculdaic d:! Direito

l do Estado de Minas Gercws.

I Substitua-se o final por este: quando
uma das partes t01' induzida a pratical-o

I
por dolo da outra- ou ele 'Um terceiro com
o consentimento desta, - Coelho Rod1'i
çues (8).
1- ..

c.>

'""es>

(8) Juetíflcando a sua emenda, disse-nos o il
lustrado Sr. Dr, Coelho Ilodrigues que se não
devia considerar o dolo causa do acto,

Mas. é justamente o que distingue o dolo es
sencial do incidente é ser aquelle causa efflci
ente da declaração de vontade - dolue dome
eausa-m coniraccui,

Depols da palavra silencio, accres
eente-se - proposital.-Coelho Rodri
gues.

Nos actos bílateraes a occtlltação ou
dissimulação por 'uma das portes de facto
ou qualidade essencial que a outro: tenha
ignorado constitue omisseto dolosa, si se
provar que sem elIa o acto não se terIa
realizado. -Faculdade de Direito de llfinas

--------------1 Ge>'aes,
. Suppnma-se, c} si não rOl.' supprimldo,

accrescente-se no fim - a quem aprovei
tar.-Coelho uoãriçues (9).

Art. ! 12. Póde também ser annuí
lado o acto pordolo de terceiro,quando
tiver havido sciencia de uma das par
tes.

Art, 111. Nos actosbílateraes, O si
lenciode uma das partes sobre facto
ou qualidade essencial, que a outra te
nha Ignorado, eonstitue omissão dolosa
si se provar que, sem ello, o acto não
se teria realizado,

1
(9) Parece dosnecessarlo o accrcscímo, por

que a porte que teve conhecimento do dolo da

Iterceiro e o não revelou fel-o seu achando que
, lhe soda vantajoso.

-_._-~,-~~-------~---'----
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I Artigoadlttivo.Odolonao se presume;
. póde, porém, ser provado por qualquer

I
,modoadmíttído emdireito, ínclusívepre
sumpções.-Fl'ederico Borqee, relator.

j

1---Art. 114. Si o dólo for de ambas as
partes, nenhuma dellas poderá ailegal-o
para annullar o acto ou para pedir in
demnlzação,

Art. ua. Odolo commetüdo pelo re
presentante de uma das partes obrign
o representado, mas dá-lhe acçao re
gressiva para mdemulaar-se do damno
'Contra o representante doloso.

Acerescente-se, depois da palavra '/'e
presenuuio, estas outras: (j proveito C(J~

lhido.·-Prederico Borges, relator,

E' mais completa, mais precisa e pOI"
isso deve substituir-se a dlsposição pela
do art. 333,do Projecto CoeVIO R dJ'igttes:
{(O dolo commettido pelo representante de
uma das partes obriga o representado a
restitui'}' o proveito colhido do respectivo
acto, mas dã-lhe acçao regressiva para
lndemnízar-se do damno resultante dessa.
obrigação contra o representante doloso,
sem prejuízo da ilOÇãO criminal .iue con
tra o mesmo possa competir á outra
parte. no caso oecurrente». Faculdade de
Direito do Estado de Minas Ger .es -Sub~
stitua-so o ultimo período pelas seguintes
palavras :- somentepata o atreito de 1'e&~

pender este civilmente até a cOllcurrente
quantia do proJJeito que teve. -Andrade
F~if(leira•

Substitua-se o principio pelo seguinte:
- Si a.mbas as partes tiverem ~11'ocedido
com dolo, etc, -r-Üoeltio Rodrigues.

--_._--~_.__ ...
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Epigraphe da sulJ-secção-C-Coltcção.i Substitua-se a pala vra coacção por vio..
laneia.-Andrade Fiflucil'a (10).

(iO) Coaeeão é palavra.do significação mais
extensa do que viclencía, e, ao mesmo tempo,
mais expressiva para o caso. Os romanos usa
ram, a principio, dos vocábulos vis e mctus,
para traduzir a Idéa da eplgraphe desta sub
secção, porém depois contentaram-se com o
vocábulo meiue, como se vê no D. 4,2: quoâ
metus ca~{sagcstu1n evit,

O 1net'/.ISÓ a intimidação pela ameaça de qne
trata o projecto, si mctu coecees,

A vlolencle (vis) refere-se mais própria
mente á aceão physíca que elimina por com-c
ploto a Iiberdndc,

_-__"'~ t • I

Art; 115. A coaeção, para viciar a
vontade,deveser tal que inspir-e ao pa
ciente receio fundado do damno ímmí
nenro á sua pessoa, família ou bens,
igual pelo menos, ao que possa resultar
do acto a quo é coagido.

Paragrapho uníco. Entre os meios do
coacção comprehendem-se as sugges
tõos hypnoticas.

Suppríma-se o paragrapho unico do
art. 115.-Hf. F. õorreia (11).

(11) Foi aceeita esta suppressão, aliásjá.
pedida em meu parecer l porque as suggestõss
hypnctícas entram na classe geral das aug
gestões e serão apreciadas segundo as cir
cumatancíea,

.âccresce que 11doutrina scicntiflca ainda é
cheia do duvidas a respeito da acção do hy
pnotismo, bastando lembrar a dlvergenéla
entro a escola do Paris o a de Nancy c as
opiniões discordes de IJelbof, Losíçeíe o
Wundt.

O De, Nina Rodrigues em sua monogra
phia - Os alienados no dÚ'âlo ci-dl 7:wa.::i
íeieocconaclha também abstenção ao legisla
dor parrto,

A eoaccão, para viciar a vontade, deve
ser injusta o tal que inspire ao paciente
receio fundado do damno immínente á
sua pes-ca ou a amigo intimo, ou á. ía
mtlia ou a seus bens, relativamente con
sideravel para o paciente e deve ter sido
a causa offíctente do acto ,-Julio dos
Santos.

A coaeção, para viciar :1 vontade, deve
ser tal que inspire ao paciente receio fun
dado de damno ímmínente e grave á sua
ressoa, conjuga, ascendente ou descen
dente ou aos respectivos bens -Facul
de Direito elo Estado de Minas Geracs,

Ao paragrapho unico accreseente-se:
quando no pessoa a. quem forem attríbuí
das tiver o habito de as prattcar , _..
Coelho Rodrigues.

::i
'"'"
I



TEXTOS DO PROJEeTO

Art. 116. Na apreciação da coaccao
ter-se-na em vista o sexo, a idade, a
condição, a saúde, ° temperamento do
paciente e quaesquer outras círcum
stancías que a possam ou não fazer pa
recer gravo.

Art. i17. Não S8 consídera coacção
a ameaça do exercido normal de um
direito, nem o simples temor feVCl'cn-l·
cíal , -

I

Secção Il : A Sirhulação.

EMENDAS ACCEITAS EMENDAS NÃO A~lTAs OU llEJEI1'AD.o\s

Depois da palavra - cil'cumstancias .-.-.,;
substituam-se as seguintes, por estas':-
que a possam fazer 91'avC ou teoe.»:
Coelho fiedrigues.

._----_..

I Sapprímam-se as palavras: - nem o
simples temor reoerencial, (12) Gabriel
F(;;'J"n1ra~

(12) O termo reverencial, omqunnto não ex-.,'
ceder ao que realmente devo S01', isto é, ao,l'ést,/_
peito e acatamento do descendente para com}~>~: \'
ascendente, do inferior para. com o superior hi:,_;~~ .
Cl'lLl'CllicD, não é eoeccao. - Si ao terror reve
rencial se ejuntarem ameaças capazes de inti ~
mídar um animo viril, já não Õmais aUe quo
vicia o neto o sim li intimidação, o que Im
pOl'b dizCl' - IXcoaef!ão.

1---------
I Substitua-se a cpigruphe por esta:ICausa itlicita Olt- falsa simulação. - JIMio
] dos Santos. '

I
, Artigo (additivo). O acto jurldico c

também annullavel , quando for determi
nado por falsa causa ou causa íllícíta .

...,
o
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Art. i 19. Haverá.simulação nos actos
juridlcos em geral:

{O, quando constituirem ou transmít
tirern direitos a pessoas, que não forem
aquellas para as quaesrealmente se con
stituem ou transmíttem ;

2°, 'quando contiverem qualquer -dc
claração, confissão, condição ou clau-
sula. que não- for verdadeira. ~~4-4.i)

Art. ~20. Ilaverti simulação nos actos
entre VIVOS:

11>, quando as partes os tiverem ceie
brado sem intenção de realizar o aeto
apparonte, ou qualquer outro.vHaverá
em tal caso simulação absoluta.

2°, quando as partes os tiverem dis
farçado, na intenção de real-zarem
outro aeto de diversa natureza, Haverá
em tal caso simulação relativa;

3°, quando a data elos instrumentos
particulares não for a verdadeira.

,-,., Art'. 121. A simulação, todavia, não
se considerará defeito om qualquer dos

._-----_..__ ._._-

Umacausa é Jlllcha, quando er ntrar!a
á lei, aos bons costumes e á ordem pn
blloa (13).-Julio dos Santos.

(13) 1\'50 me parece que devamos nos occupnr
nesta secçãode cansa BUcHa, que quandoeprc
ciavel so confundocom o objecto, comode
monstrou Huo (Comm, V. II n. 75, 8.1.) :~ ~

Iledijam-s« os arts. i Io c 12:') em ter
mos mais succintos e conciso~.-And1'Cl1e

Figueira.

Suppríma-se o § 3°, accreseenrando-so
ao segundo as seguintes palavras: e bem
assim quando a data do instrumento pu
blico ou particular não for verdadelra o-«

Coelho Ho,.trigues.

"Arts. 121 a 12/i: - Snpprtmam-se.c-,
Coelho Rodrfgues.

"~.
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TEXTOS DO PROJEC'1'O ! lDrn."'i'DAS ACCElTAS EMENDAS NÃO ACCEITAS OU REJEITADAS

caso. dos dons artigos antecedentes, I
.

sem que tenha havido má fé, isto é, in- l
tençao de prejudicar a terceiros ou de
violar disposições da lei.

----
Art. 1.224 Si a simulação for abso- Suppríma-se. - C. Hodrigues.

luta Soem que tenha havido intenção do
pr-judícar a terceiros ou de violar dís-
posição da. lei, e assim se provar a re-
quenrnento de algum d JS contrahentes,
julgar~se..na que nenhum acto existira.

-
Art. 123. Si a simulação for rola- Supprima-so , - C. Rodrigues.

tíva e tambem não tivor havido ínten-
ção de prejudicar a terceiros ou de
violar disposição da lei, os aetos não
valerão .com o caracter apparente que
tiverem, mas com seu caracter verda-
deíro, si .como taes puderem valer.

Ar!. 12L Sempre que tenha liavído Suppríma-so. -C. Botriçues,
intenção de prejudicar a terceiros ou
do violar disposição da lei, os contra-
hentes nada poderão requerer ou alle-
gar em juizo sobre a simulação dos
actos, quer em acção de um contra o
outro, quer contra terceiros.

I- . . ,

I
_1:
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Art. 125. Terceiros prejudicados pela
simulação, ou o Ministerio Publico, no

Q interesse da Fazenda Nacional ou da
~ lei, poderão demandar a nullldade dos
"I Retos simulados.

~--------~------
~ Art. 1213. Os actos de alienação gra

tuita ou de remissão de divida, prati
cados pelo credor já insolvente ou pro...
xtmo ao cetaao de inSOfVoncta. poderão
ser annullados pelos credores ch ro
grapharios, como lesivos dos Bens di
reitos.

Sómentc 00 credoresque já o eram ao
tempo da realização dos aetos consíde
rados fraudulentos podem pedir a res
cisão delles,

Art. i n. Também se consideram le
sivos dos credores chírograpnaríos e
por isso annullaveís os contractcs one
rosos do devedor insolvente, quando os

..... pactuantes tiverem procedido de má
~, fé, Esta presume-se: a) quando a insol

vencia for notaria ou, pelo menos,
houver razão para SOl' conhecida da

E' preíerive! a redaeção do art. lOl3
do Projecto B,vilaqua:

"O. actos de transmissão gratuita de
bens Ou de remissão de divida, prati
cado. pelo devedor já lniOlvente ou tor_
na-to tal em consequencea do sua libe
ralidade poderão ser annullados etc.» (o
que se segue é identico nas dous pro
tectos). - Faculáaàe de Direito do Es
tadode Mtnas Geraes.

Terceiros prejudicados pela simulação
ou os represenumsee competentes do polar
pubuco no ínseresse da tet ou do fisoo po~

derão demandar a nullidade dos actos si
mulados.-Faculda'le de Direito ao Es..
tado de Minas çeroee

Eliminem-se nos arts. 120,130 e 131 a
palavra chtrograpbario c substituam-se
as palavras, Climo 18S'lV()S ao seus eirciioe
por fraudutrJnlos.-And1'ade Figue-ira. (14)

-(14) A eliminação da palavra chil'o/jl'fkl)!ut-
dos parece-me inconveniente, porque são jl.l.<;
tamente estesos credores que toeminteresseem
propor a acção pauliana.

05 credores garantidos por hypothecas, pe
nhor ou antíchrese não necessitam dessa acção,
Sua. posição privilegiada. assegura-lhes muito
melhor pagamento do que a aoção roscísoría ,

Lesivo quor dizer-ononstvo, prejudicial e não
simplesmente oriundo de lesão tomada esta pa
lavra. no sentido especial o rcstncto que lhe dá o
direito em matéria de contracto, Por isso não
vejo motivo para ser alterada a redacção do ar
tigo.

Suprima-se O final contido -n.\. lettra 6
do art. 127.~And1'ade Jiig?tetra_

""""C~.
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Ei\IENDAS NÃO ACCEI'rAS OU REJEITADAS

Art. 13? § 2.° Accrcsccntem-se ;15

Ver a emenda do arü. 126.

Ver a emenda do ar-t. 120.

EMENDAS ACCEITASTEXTOS DO PROJECTO

Art. 130,

-------_._-----------_.,-- -" ,-

I
If---

pessoa que oontracta cOJU o insolvente; l I'

b) quando o preço da cousa transferida
pelo devedor for consideravelmente in- 1
j~~ao~~. J

I ----;
I I
1

Art. 131. Presumem-se fraudatorias I ._-~~._-_._-
dos direitos dos outros credores as ga-I
renttas de dividas ainda não vencidas,
que o devedor insolvente tiver dado a I
algum credor chírograpnarío.

I---'-'-'='~"~""~=""'" "" - -------------..-~------
Ai't, 13,2. Presume-se, porém, de 1 O § 2,<: deste artigo póde ser com 131'0-

boa fé e valem: I veíto substituído pelo § 2.0 do art. 340
{O, os negocíos ordinários índispen- elo Proiecto Coelho RO!:f.1'ig1l8S.

saveis á manutenção do estabelecimento j
mercantil agrícola ou industrial do de- 1 § 2. 0 Os pagamentos de divida. V011-

vedor ; I clda, em dinheiro ou por transferencia
2°, os pagamentos de dividas venci- de bens equivalentes 01I por compensa-

das; ção. - Facul riwl8 ac Direito do Estado
3°, os actos pelos quaes o devedor J de Minas Geracs,

contcne novas dividas, ainda que estas I
sejam garantidas. !



I palavras - l1uâs onerosa. - 'JHâ'J dos
!~os (15).
i
! .(15) Não 110, que distinguir na hypotbcso si aI divida paga era mais OH monos onerosa. Pagar
I suas dividas vencidas 6 obrigação de quem 0,3

i contraliiu ; cobral-as é direito do credor. Si 0510
j exige a solução da divida vencida, não tem o
lobrigado direito de atastal-o sob fundamentado
J quo tem outras dividas mais onerosas.

"""c»
-J;'

Em voz de netos revogados, diga-se:
aotos annulüldos.-Faculdade de Díreüo
do Estado de Minas Geraes,

Supprima-se a ultima aiine« do art. 133.
- A. Figueira (16).

Entender-se-ha por condição IJ, clau
sula dos actos jurídicos pela qual os
agentes subordinam a um facto incerto a
acquísíção de um direito ou a resolução
de um direito adquirido (art. 567 do Bs
boço).- Faculdade de Direito do Estado
de lIIinas Geraes,

Accrescente-se : on a cessação de seus
eãeítos. - Coelho Rodrigues.

(16\ Esta oôinea deve SOl' entendida como
; comp ementar do art. '131, que considera Irau

datarias do direito dos credores chlrographarios ,
as garantias de dividas não vencidas. 'l'aes ga-"
rantias viciadas 1)01' fraudo annullam-se. Accelta
a emenda, essa providencia salutar não poderia
SN' tomada o a fraudo subsistiria.

i
Art. 133. Annullados os actos frau- I

dulentos, a vantagem resultante 1'0- I
verterá em proveito da massa. Si os
actos revogados tinham por uníco 01-1
jecto attclbuh- direitos de preíereneía
por hypotheca, antlchrese ou penhor, I
a sua nullidade importará somente a
perda da preíerencía ,

-----------1 .. -.----
Art. 134. Considera-se condição a J

clausula que faz depender de algum I
acontecimento futuro e incerto a effí- !
cacía do acto juridico. I

I
i
I

._~ A_,," • ~~~,_."."".,."'•.;>'_'_~=~,_.=_._~~'_:"'----------------



TEXTOS DO PRomero

Art. 136. A. condiçõesphysícamente
impossíveis c as de não fazer uma COUS&,
impossível reputam-se iuexistentes.

As juridicamente Imposstveís invali
dam os actos a ellas subordinados,

Ei'lIENDAS .\GCEI'I'A5 EMENDAS NÃO .\CCEITAS OU nEJEITADAS

Substituam-se por este outro: As con
dições absolutamente ímpossíveís, natu
ralou juridicamente, reputam-se inexis
tentes nos contractos gratuitos e nas dis
posições de liberalidade de ultima von
tade, mas invalidam os demais actos a
ellas subordídados. As negativas impossl
vais reputam-se não escríptas e puros os
actos,-And1'ade Figuei'·. (17),

....:t
C>

(17) O que caracteriza as condições plrysíca- co
mente impossíveis, segundo a lição de Savígny,
é que lhos falta o caracter de condições, isto é, (I,

incerteza do occauccimenio, As condíçõce-esé
tOCM' o céo co-» o dedo, si bebe-)' (b (J,[lllC~ do
m(w até esgotal-o, nada tecm de incerteza, Si
'6 physlcamcntcimpossível realizar essesfactos,
i CC1'to que ruiapodem acon~ec(w,- Portanto,
NÃO RA PROPIUA)m~TE CONDIÇÁO, porque esta
presuppõe a incerteza do acontecimento.

Nas condições contrarias ao direito o á.moral,
porém, existe sempre a. neceasaria incerteza,
porque o facto 6 possível em si e o individuo é
capaz de realizal-o,

A impossibilidade aqui resulta não da natu
reza das cousas, porém, da opposíção creade
pelo direito,

Os romanos diziam que as condições lmmo
raes se deviam considerar, em seus eãeítcs, se
melhantes ás Impossiveís, porque não se deve



Art. 138. Si a efficacia de um acto ju..
ridico depender de condição suspensiva,
emquanto esta não se cumprir, não se
tem adquirido o direito que o acto visa
estabelecer. Si depender de condição
resolutiva, o direito tem-se _por adqui
rido para poder ser exercido desde
logo.

Art. 130. Reputa se realizada, para
os effeítos juridícos, a condição cujo
implemento for maliciosamente ímpe
dido pela parte, em cujo detrimento se
realizar.

Emenda á 2" parte do artigo:
S. depender fie condlçl\o resoíutíve,

em!'[Uanlo esta senão realuar ~ o direito
tem-se por adquirido pera poder ser
exercido desde logo.- Frederico BoJ'
ae«, relator.

Em vez de reaüsa», leia-se: realiza
ria. -C. Bemtaq'l~.

Iedmittir que qualquer pessoapossaprat1cal' um
acto lmmoral, num.. quro tacta lCJJdunt picta..
tem existintationem, eevccuauiiem: nosh'am,
et contra bonae 'úlOl·.,S fiunt: NEC FAClffiE ORE.
DENTU!>I EST. (D. 28, 7 1'1'. 15.)

A prova, porém, de quo essesactos se pratí
cam é que os crimoa se reproduzem com uma
pertínacie que deve contristar os corações bem
formados. E deante delles não deve a lei mau
ter-se nessa passividade que resultaria da
emenda. Deve reagir e declarar que não pédem
ter cffíeacía 0.5 actos directamente contrarios aos
seus intuitos.

Si a eondícção é ímmoral, a intenção de quem
a concebe é maleâca e ueeessaríamente vicia o
ecto. Por isso o Projecto não lhe quis reconhe
cer- validade, em hypothesc alguma.

Modífícações :
Si a condição for suspen.siva, emquanto

não _se cUlflprir, etc.
Si (M' resolutiva, o direito tem-se por

adquirido para poder ser exercido desde
logo, -Faculdade de Di1'cito do Estado de
illinas Geraes ,

f
>-l
o
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-------------

TEXTOS DO PROJECTO EMENDAS ACCEITAS mmXDAS NÃO ACCEITAS OU REJEl'rAD,LS

I Substituam-se os arts. 142 e 143 pelo

I
seguinte: O prazo certo suspende o exer
cicio do direito, mas não a sua acquisíção;
o incerto equivale a uma condição 0,

! como tal, pódc SOl' suspensivo ou resolu
! tivo . -coetno Iío-uíçuo»,

i --- ----- ----------

Art. :lA::1. Si alguém dispuzer de uma / Em vez de~ com este forem, leia-se
coesa, sob condição suspensiva, 0, pen- --com e/la forem.- C. Be'Vilaqua.
dendo a condição, fizer outras diSPOSi-/
ções sobre a mesma, estas invalidar-se-
nno com o implemento da condição, si I
com este forem Incompatíveis.

---------- i ------------+'-
Art. 112. O termo inicial suspendo o I

cxeroícto, mas não a noqutsíçuo do di- I

r01to. i
- -------- ; -------------

Ai'L H,·3. Ao termo inicial apPlicam-li
se as disposições dos arts. :11:U e 141,
referentes á condição suspensiva, e ao
final ado art. 138, relativa á condição I'
resolutiva.

;:;:!
o

A' 3n parte accresconte-se : Quando a
data do prazo do lnez OH mezes [or dos
ultimas dias ele um mez de mais (lias do
queo mez em que este prazo terminar, o

i ultimo dia do 'iiWZ sel'ú o ultimo do prazo.

11' Em vez de feriado, diga-se impedido.-
Coelho Botlriqiu:«,

I

Ar t, H/l.. Salvo disposição em con
trario, computam-se os prazos excluindo
o dia de sou inicio e incluindo O do seu
vencimento. Si este cuhlr em dia feriado,
consíderar-se-ha pro rogado o prazo até
o dia soguinte util."---~~,~,

O decímo quinto dia de cada l1l0Z é
conslderado sompre o melado delle ,



..,........

do Estado de Mi-

(:lS) As provas constituem matcrla mixt,,-;;~em
parte cahindo sob o domínio da lei subst<tuti,Xl\
o 0111 parte penetrando no campo do dil'oitopro,,"
cessual , Por isso della se occuparam os,'c9:dig(J:!:Ú,>,
civis Irances, _italiano, portuguez, argcnti'll,o;~\r
etc. A theoria da prova. esta muito pl'es<;;àA~

fôrma, c ~ lei substantiva, que tem de l'cgtllat/l\".'
fórma não pódc deixar de também disp91'tfir:"
mando os princípios _gcrª~s,regulad(\l'ew,da
prova. . -.;;,r.,

!-Faculda(le ele DireitoInas Gcruce,

I

Consldcra-se um mez o tempo cleCJ1',,!
tido de um dia qualquer do um deltas i
até o dia do igual numero no seguinte. j

Os prazos fixados por hora serão con-I
tados de mnuto n:minuto.

----------
Art. 1fJ:7. O encargo não suspende a 11 Em ve: de-e:rcepto imposto, leln-se !

acquislção nem o exercício do direito, c-excepto quando rór imposto.-C. Be-j
excepto imposto como condição suspeu- vilaq-ua. J

siva por declaração expressa do diSPO-j I
Muta. I

! ~. __~. -0·------1 ___-0.__'_' _
jI Supprtrna-se o art. 152, bem como os
I artigos seguintes, quo tratam dos meíosIde provas dos netos juridicos. (18)

!~

Art. 152.. Quando a Ieí exigc certo e
determinado meio de prova, entende
se que estabelece fôrma especial para o J

ucto. I
Art. 13:3. O assentimento ou autori

zação de alguém I neccssarío para a vu- I
Iidade de algum neto, deverá ser pro- i
vado do mesmo modo que este, o e011
star, sempre que for possível, do pro
prlo instrumento.

Art. HL Quando as partos celebra
rem um contraoto com a clausula de
não valer sem instrumento publico,
este será da substaucia do acto.

Suppríma-se o art. 15l)', n. 3, e accres
contem-se no n. 2 as palavra~:deqval';'

. quer valol'.-A_nd1'ade Figueira.' o

I10, nos pactos ante-nupciaes e nas.
adopções : I

Art , 155. Oinstrumento publico 6 da
substanlca do acto:



,.~_.- ,-'"","

TEXTOS DO PROJECTO

20 , noscontractos tendentes á. con
srltaíçêo ou translacção de direitos
reaes sobre ímmoveis ;

30 , nos contractos de penhor agrícola
ou pecuarío, e nos de caução de titulo
do credito publico quando ímmobílíza
dos;

Art. 1;>6. O instrumento particular,
feito e assígnado por quem estiver no
gOBO da livre disposição e administra
ção de seus bens, e subscrlpto por duas
test-munhas, prova obrigações conven
cíonaes de qualquer valer quando o
ínstrumento publico não for da substan
ela do aeto, por determinação da lei ou
por convenção entre as partes.

EMENDAS ACCEITAs EMERDAS NÃO ACCEI'!ÁS oe REJElTADAS

Substitua-se o art. J56 por este outro:
O instrumento particular , feito e as

sígnado ou sómente assígnado por quem
estiver no goso da. livro disposição e
admínístração de seus bens e subscr-ipto
por duas testemunhas, prova obrigações
contractuacs de qualquer valor, mas os
seus eífeítos e cessão em relação a tercei
ros dependerão de sua transcrípçao no
Registro Publico.

Paragrapho uníco. A prova que induz
o instrumento particular pôde ser sup
prlda por confissão e por outros meios de
prova. legaL-Andrade Figueira.

Art. 156, 2' parte, diga-ser

A data desse instrumento, em relação
a terceiro, se reputa ser, salvo prova em
contrario, a de seu reconhecímentoo-
,Julio dos Santos.

o..l
~--
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Art. 1)57. Os actos jurídicos a que
não for imposta íórma obrígatorla po
derão ser provados p01' qualquer dos
seguintes meios:

11), confissão;
2°~ actos processados em j uízo ;
3°. documentos publicas Ou partícu-

lares;
4°, folhas públicas, offíciaes ou não;
5", testemunhas;
6°~ presumpção j
7°~ exames e vistorias;
8e

I arbitramento.

-------

Ao mesmo artigo accrescente-se: Repu
tam-se particulares para os effeitos deste
artigo quaesquer titulas, desde que não
tenham sido lançados por ameial publico,
tenham ou não valor de escríptura pu
blica. -Julio dos Santos.

Parece conveniente accrescentar, de
pois das palavras repattição publicaJ estas:
- ou do dia em ql1e se der algum acto de
fé irreeusaoc!que presupponha a sua ceie
tencia.

Accrescente-se ao artigo este paragra
pilo: -si o escriptopartàcula1' não conti
ver 08 requisitos d-a primeira parte deste
m·t-igo, 'Ualerá como principio de prova,
que se poderá completar por outros metOs
admitti-Ios em á'h'etto.-Paculdade de Di
1'CitO do Bstaao de ilImas Geraes,

A prova das folhas publicas deve ser li
mirada aos casos rt.eclarados em lei, se
gundo a expressão do art. 209. I da ~OVIL
Consolidação do conselheiro Carlos de
Carvalho.-Facwdado ae Direito do Es':"
taao de Minas Gerats.

Supprima-se o n . oÍ-. ~.Anclra 'leJli
gueira.

Ao art. 4iS7 accrescente-se: Quaesquer
presumpções ou o depoimento de uma tes
temunha terão apenas o valor de um prin
cip o do prova.-Julio dos Santos.

:.41.""



TESTOS DO »norscro I "'lENDAS ACCEITAS I ";lENDAS N"O "CC'CITAS OU nEm!TADAS

----------- i ----- J_

Art. 158..~s certidões verbo a l ver-I Em vez de certidões feitas, diga-se:
bum de alguma peça judicial ou do pro- certidões passadas, e accrescente-so de
tocollo das andtéuctas feitas pelo escri-I pois do pro.tocolIo das audíencías, as pa
vão respoctivo ou sob suas vistas e sub- lavras: - ou outro liV1'O a seu em'{J0. ,
scríptos por elle, bem assim os traslados _-F'aculda-ie de Direito do Estado de Mi
de autos, si forem conferidos ou concer- Inas Geraes,
tados pOI' outro escrivão, farão a mesma
prova que OS origlnaes . I
-. ._.~_. __. I -~

Are. '161. Em nenhum caso conslde- Subsütua-se pelo seguinte, como pri-I Substituam-se pelo seguinte :
l'fl,t'-se~lla prova suülclente o testernu- meíra parto: I A prova de testemunha fóra d050,':s08
nho do uma so pessoa. A prova testemunhal fóra dos casos exceptuados neste código só é admissivel

i eeceptuaaot neste co-üço s<Jf é admissivel nos contractos cujo valor não excede!' de

1

I nos contractos cuio va{Ql' não exceder a 11 :0008000.
Quinhentos mil reís.c-Frederíeo Borges, Paragrapho unico, Qualquer que seja
relator. o valor do coutracto, â prova testemu-

I Acerescento-sG como segunda parte: nhal é admissível como subsidiaria ou

lo depoimento de uma testemunha tem complementar, de outra prova por es~

apenas o valor de um principio de cripto.-Anfll'adc F'igueil'a.
1 prova: -Julio dos Santos.

!
....:t.,
~

""

:--_ .

..~ A[t~~;-~~·~ podem 501' admlttldos I O n. 4 ~lO art. Hi2seja incluído como
como testemunhas: n. 3 do art. 10S.-M. F. Correia.

i-, os loucos de to-lo o genero, ainda I
que nos Intervnllis Incidas;

Art. 162. § 40 ._ Snpprima-se. - Ga
briel Ferreira,

Arj; 102 n. 4 - Em vez de ~ OH 'l'oubo5'
diga 50: e l'oubo.-M. r. Correic,



2°, os cegos c surdos, nGS C180S em I
quo o conhecimento dofactoque se qual'
provar depende da' vista ou do ouvido; I

3°, 03 menores do 14 annos ;
4°, os condemnados por falsidade, I

furto, esteilionato ou roubo.
i

-.--.------~.- I,
Art. Iea. Podem 831' recusa Jos como

testemunhas:
l Q

, o que tiver interesse 110 objecto
do litlgie ou for ascendente ou collateral
em segundo gráo, por consangulnldade
ou por afflnidade, de alguma das partes.

2'), os conjugas, em favor um do
outro,

Art. 165, A lei federal, quando alle
gada , não necessita de prova.

A estadual e a municipal, quando ti
verem de SOl' applíeadas fóra das cír
cumscripções terrítoriaes para as quaos
foram promulgadas, dever-ão, assim
como a estrangeira, SOl' provadas por
quem as invocar.

'I .~rt. 152, n. '2 - Substitua-se pelo se
guínte ~

Os cégos nos casos em que o conheIcimento do facto que se quer provar de..

I
penda de yista e os surdos nos 0:11 que

.este conhecímento dependa do ouvIdo.I J.11. F. Correta,

[---------
Em vez de -- poIeni sei' recusados I Substituam-se as palavras - po-iem ser

COtnO testemunhas - diga-se: Poderão Irecusados pelas seguintes --niio po-iem.
seJ'vir apenas como testemunhas in/or- depól'.-Andrade Figuei1'a.
mente», -s-Prederico Borges, relator.

-----------_._------_._-~

Supprtma-sc. -Andrade Figueira (19).

(19) O direito estrangeiro, quando invocado,
deve SOl' provado, porque não se póde exigir que
o juiz sempro o conheça como tem obrigação de
conhecer o direito nacional. Essa prova é sim
plcs, pois que o interessado encontrare Iacil
mente o código ou a lei a cuja sombra se queria.
abrigar, sem quo soja necessario cxhíbir uma.
edição oíâcial , Aliás, nem é preciso que essa
prova. seja feita em todas as hypothesea. Si não
houver contestação, si a lei estrangcíra for da
applicação obcigatoría, em virtude do tratado ou
de disposição de lei nacional, fica dispensada a
prova.

""~cs



TEXTOS DO pnOJEC'fO

Art. 160. E' nullo o acto jurídico:
1°, quando praücado por pessoa abso

Iutamente lncapaz;
2°, quando a lei o prohíbír á pessoa

de quem se trata ;
3°, quando for Illícito ou impossível o

seu objecto ;
4<)) quando não revestir a íórma pre

scrípta por lei;
5<)) quando for preterida alguma so

lemnidade que a lei considere essencial
para a sua fórma ;

ôo, quando a lei o declarar nuJ10 on
lhe negar effeito,

Arts. ~169, 170 e -J7-J

Art. i69. 8a1\'O direito de terceíro,
o acto annullavel pôde ser ratificado
pelas partes. A ratificação retroago á
data do neto.

EMENDAS Ac.auTAS

Art. i56. n. 2. DIga-se:Quande pra
ticado por pessoa a quem a lei prohíbe
o exerctcío do acto de que se trata.
Frcdert"co B01'fJes, relator6

EMENDAS NãO ACCEITAS ou REJEiTADAS

Redija-se o capitulo iíQ
:

Das nullldades de accordo com as pro
visões e doutrinas do reg. 737, de 1850,
relativo ás nullídades dos contractos, am
pliando-as e modificando-as. (20)~-An
ârode Figueira.

(20) Esta. indicação não pôde ser acceite, por
que, como ficou revelado pela discussão havida,
o regulamento 737,sendo uma de nossas leis
mais previdentes e melhor redigidas, tem justa
mente no capitulo referente ás nullidedes o seu
ponto fraco. As díetincções entre nullidades de
pleno direito e dependentes de rescisão estão
confusamente expostas, consagrando até prlncí
pios ínjustiflcaveís perante a boa doutrina [uri
dica.

Ao n, i do art. 166, accrescente-se: ou
não prohibida.

Ao n. 2 - Supprima-se.
Ao n. 4 - Suppríma-se. - .Julio dos

Santos.

Aos arts. i69, no, i 'i e i72, addítem
se ás palavras - ratificado e 1'atificação
exp?'essa, as palavras - 1'cparado e repa
ração, -r-Iulio dos Santos.

Art. no. Deve o artigo exigir que o
aeto de ratiâcação enuncie expressa-

'"'l.-
'"



Art. no. o acto de ratificação deve
conter a substancía daobrigação e a
declaração da vontade de rattâcal-a ,

Art. 171. E' cxcu-ada a ratificação
expressa quando a obrlgnção já. tiver
sido cumprida em parto pelo devedor
que conhecia o vicio respectivo.

Art. 172. A ratificação expressa,
assim como a execução voluntaría da
obrigacão annullavel , nos termos dos
artigos antecedentes, importa renuncia
a todas as acções ou exeepções que o
devedor podia intentar Ou oppor,

Art. 171. A nullidade parcial de um
acto não prejudica a parte valida,
quando esta for separável. A nullidade
da obrigação pnncípal implicará a das
obrigações accessorlas, mas a nullidade
destas não induz á da obrigação prin
cipal.

mcnte-a causa ou oa1lsas q'U') -oícieoum. a
obrigação e que temarara necesecrta a
1'ati{icação.-Faculdadc de Direiio do Es
tado de Minas Geraes,

AI't. 172. Aecrescentem-se: depois das
palavras 1·atificaçüo ex-pre.'>sa, estas OU*
tras-salvo outra causa de rescisão não
mencionada no acto.- Faculdade de Di
reito do Estado de Minas· Geraes.

Substituam-se as palavras-a parte va
lida, quando esta for separavel, - pelo
seguinte: a out1'a pa1'te, salvo o caso de
indivisibid'Wde ou quando a realização di)
acto for devida à ignorancia da mutiaaric,
-Julio aos ~ant(}S.

"",""

Art. 177.

Art. 176. O menor não pôde invocar
sua idade para eximir-se do uma obri
gação.sí dolosamente aoceuítou.quando
ínquerído pela outra p-rte ; ou si es
pontaneamente se declarou maior na
oecusíão de obrigar-se.

ado 'aoI

Diga-se: - O menor entro i4 e 21
anno. não póde ete.-Freàorieo Borges, '
r~ater. I

Diga-se:-O me1Wr entre14 e21 ann08 , Modifique-se o artigo do modo a ex-
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ás obrigações l'eSnl-! é equIparado, etc.- Frederico Borqe«,
illlcitos pelos quaes j relator.

cluh- os menores de sete annos (infantes)
como Incapazes de culpa. -' An{lradc .Pi
gWJira. (21)

(21) Entendo que o Projec!o so rerore nos
arts. 176 o 177 aos menores entro H. c 2'1 almas,
aos quaos expressamente se refere °art. 175.
Este é o systcma do Projecto, para quem os me
nores de 14 annos são absolutamente incapazes,
respondendo por cllcs, os seus pacs OIl tutores,
como dispõe u parto especial (arts. 1.815 o
1.817). Esta íntellígencia impõe-se claramente.
Como, porém, suscitou duvidas o Exrn . Sr. con
sclhclro Figueira, propus emendas que de outro
modo me pareceriam oclosas .

>Cl",...
CC

""". =---_~

Capitulo VI: Dos actos ilíicitoe,

-_.__.._-------_.
Art. 180. Aquelle que por acção ou

omissão voluntaría, negligencia ou fm
prudencía oflende direito de outrem,
fica obrigado a reparar o damno cau
sado.

A determinação da violação ou
e avaliação da responsabllídade regu-

Substitua-se a epigr-aphe - Dos actos
iliicitos, peja. elo Tit. 211 - Conservação c
defesa de dircitos.-Jutio dos Santos.

--
Accrescentc-se depois da palavra im ..

prunencio, a palavra - impericia,:-: Fa
culiade de Direito do Estado de Minas
Gemes,

Supprirnam-se na palavras-negligencia
ou ímpr-udeneta, ,-;",/,ndl'ade Físnscira,
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~
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I (22) A dout-l'ina desta (IJinrJ{!. está conforme n
'I organiseção do Estado moderno quo divorsíâcn

do antigo, no qual os individuas muitas vozes

Iassumiam, como diz Mattirolo, o caracter de rc
prescntantos da cclloctivldade, propondo aceõcs

Redijam-se os arts. 181, 182 e 1831 de
accordo com a doutrina dos arts. 1.813-0
1. 814 de modo a resalvar as responsabi
lidades pela destruição ou detet-loracão
da cousa alheia para remover perigo ím
mmente no caso de não ter sido o dono
da causa culpado do perigo.- An-11'adc
.li'igueiNl•

. . . i . .

j- Ao art. "!82, final do primeiro podado,

I
accrcsccntcsc: que importe mal pelo me
nos igualou nuuor.i-cIiüio dos Santos.

- Ao final do mesmo artigo accresccn-

I
tCkSC: Paragrapho unico. E' semp'Fe de
vidd 1.unet írulcmnisaçõo ao prehulicado

, quando não lhe dvv(l ser attritndâa aIameaça (/,0 pnfuüo.-·Jwio dos S~~~~~~."_.~

Snppríma-sc no art. J8r>, o perlodo fi
nal: O interesse morai só autcrisa a accão
quando se referir ilircctamentc ao autor
ou á sua tamina, -Andrade Figueira. (22)

Iam- S8 pelas disposições dos títs. VII c 1
IX, cal'. lI, do livro 1!I parte especial,
deste Cedigo. I

- . . - ~_.______ --_o_-

Art. 181. Não constituem Retos ílll- !
citas os praticados em legitima defesa, i
si no excrcícío regular de um direito
reconhecido.

Art. :182. Tambem não constitue
acto íllicito a deterioração ou restitui
ção de cousaalheia, para remover pe
rigo Immíneute. Este procedimento"
será legitimo, sómente se as circum§tan:-!
aias o tornarem absolutamente neces
sano e não exceder os limites do iGdiS-1
pensavel para remoção elo perigo .

. Art. 185. para" propor a acção em I-
juizo, assim como para contestal-a , é I
necessario ter nella interesse legitimo, I'
seja eccnomíco ou de ordem moral.

O interesse moral só autoriza a: acção
quando se referir dircctamente ao autor I
ou i sua íamtlía , ]
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Art. 180. A mesma obrigação de in.
demnízar ccntrahe aquelle que, sendo
incumbido de conservar a causa, a
deixe perecer por negligencia.

Capitulo Il : Da prescrtpçno .

Art. 190. Para. ser valida a renuncia I
da p!'escripção exigem-se os requisitos
segumtes:

EMENDAS ACCEITAS

~..-._--
m1E:'iDAS xxo ACCEl'IAS ou nEJITl'ADAS

que a. clla competiam. Hoje o Estado, as Pl'o\'Í1\
das o as communas constituem pessoas distin
ctes dos individues que os compõem e o exerci
cio das acçõcs que interessam a essas pessoas ju
rldieas é confiado a omcíecs ou runcclonanos
especialmente incumbidos do velar pela deíesa
dos direitos da ccllectlvídade. Por isso desappa
receram do Direito Civil moderno as acçõcs po
pula,·)'esl cujo objectoem parte entrou para a es
phera de direito criminal, passou a éonstltuír
matería de prescrípçõcs polícíaes, em parte ccn
verteu-se em direito pertencente aos indívlduos,
quando são estes dírcctemcntc lesados, e em
parto constitue direito das colleetlvldades, como
pessoas jurídicas de direito publico. Não tinham
mais uma Iuncção apreciavel a exercer, no di
rcito civil moderno, as acções populares.

Depois da palavra negligencia, accres
cente-se-cpor imperícia ou imp'J'udencia.
- FaCUldade de Direito do Estado de Mi
nas Gemes,

Sejam collocados os arts. na ordem se
guinte: 194,196,197,198, 193, 19'1, 190,
192 e 193.-Jutio dos Santos.

E' licito esüpularem-sa nos coutcactos
meios que facilitem a reallsacão da Pre
scnpcao e t\ dlrniuuíção dos prasos esta-

-:t

""<:>



1°, que se dê depois de eonsummada
a preserípção ;

o 2°, que não seja feito em prejuízo de
.~ terceiros;
~ 3°, que o renunciante esteja na livre
! administração de seus bens.
;: Art. 19'1. A renuncia da prescrlpção
:: póde ser expressa ou taclta. Esta pre
:=; sume-se, dada a realisação da qualquer

facto do ínterressado, ínoompatível com
a vontade de prevalecer-se da prescrí
pção ,

---_.__...._-----

I.
belecidos neste caso para el1a.-Andl'ade
Figueira.

A renuncia da prescripçã-o só é valida
sendo feita depois de corisummeda esta e
sem prejuízo de terceiro.

Pódeser expressa ou tacíta ,
Esta presume-se com qualquer facto do

interessado que seja incompatível com a.
prescrlpçao. - Aruirtule Figuei1'(t.

A renuncia de prescrípcão é expressa
ou tácita: a renuncia tacua resulta de um
facto que seja incompatível com a von
tade da fazer valer a prescripção.-Facul
dada de Direito do Estado de .Minas Ge-
1'aes.

~'
1\:)......

As pessoas jurídicas de qualquer cate
goria, relativamente aos seus direitos e
obrigações, estão sujeitas aos effeítos da
prescripção e podem igualmente ínvoeal-a
sempre que lhes aproveitar. - Andrade
Figueira.

Substitua-se a palavra. nerâeiro por
success01'.-Faculdade de Direito âo Es
tado de 11finas Geraes,

Art. 193. Salvo o caso de renuncia \ A prescrípcão póde ser allegaôa pela
opportuna e valida, a prescripção póde parte a quem aproveita, em .qualquer
ser allegada pela parte a quem ella -instancia.-Andrade Figueira.
aproveita, quer na primeira, quer na I
segunda ínstancla ,

Art. 194. As pessoas juridicas do'
qualquer categoria,estao.relatívamonte I
a seus bens, sujeitas aos effeítos da pre-I
scrípcão como qualquer pessoa natural,
e podem, do mesmo modo, allegal-a
quando lhes aproveitar. .1 . . _

Art. 196. A prescripção iniciada eon-/'
~ tra uma pessoa contmúa a correr con-

Itra o seu herdeiro.
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Art. 107. O juiz não póde supprh-, E' preferivel a seguinte modificação:
de ameia, a allegaçào da presenpcãc.

OJuiz não pôde 8upprir de oflicio a ai ...
legação de preeor.pção, - Faculdade de
Direito do E.stado de Minas Geraee.

- "'''

Art. 198, Em seguida a este artigo
convem accrescentar disposições quo
regulem a prescrípção; dado o con-
flieto de leis anteriores com o novo Co- I
digo. Para isto, basta restabelecer 051
arts. 189 c 190 do Projecto Bevílaqua ,

Art. :[89, As presoripçõesjá consum-j
madas na data da. execução deste Co-
digo e as que na conformidade da 10-\
gislação anterior, deverem eonsummar-
se dentro de um anno , contado dessa
data, continuam a ser regidas pela
mesma legislação.

Art. 190. As proseripções já inicia-
das que deverem ser consideradas con-
sumrnadas na data referida, em consc-
quencla de reducção de prazo estabele-
cída neste Codigo, só poderão ser alle-
gadas um anno depois.t-- Faculdade ele
Direito do Estado de Minas Gemes,

~

"'l.

l!,g



Art. 199. Não corre a prescripção:
{O, entre conjuges , na constaucia do

matrimonio ;
2'\ entre ascendentes e descendentes,

durante o pátrio-poder ;
3°t entre tu telados ou curatelados e

seus tutores ou curadores, durante a
tutela ou curatela.

Art. 200. Também não corre pre
scrlpçno:

1v
, contra os incapazes de que trata

o art. 51) ;
20

, contra os ausentes do Brasil em
serviço federal;

Substittua-se O::art.~200, n. 2, pelo
seguinte: ~-;;~t~}&i~_.!

2°contraOS ausentes doBrasil emser
viço publicoda União, dos Estados ou dos
municipios. ~ -" P8~~ :

Aecrescente-se ao art. 199:
4.° Em favor do credor pignoratícío,

do mandatário e em geral das pessoas a
elles equiparadas por direito, contra o de
positante, devedor, mandante e pessoas
representadas ou seus herdeiros, quanto
ao direito e obrigações relativas aos bens
confiados á sua guarda.-Andrade.Figu
eira.

Art , 199. Convem additar-se a este
artigo, como D. i, a disposição do ar
tigo 551, 11. 3, do Codigo Civil Portuguez,
relativa a outros casos em que a pre
scripção não deve correr, disposição essa
por demais justificada.

Assim não corre a prescripção:
Entro terceiro e mulher caiada: 1°, re

lativamente aos bens dotaes, si a pre
scripção não tiver começado a correr an
tes do matrlmonio : 2°, emquanto aos
bens immoveís do casal, alienados pelo
marido sem consentimento da. mulher,
mas só na parte que tocar a esta nos di
tos bens; 3°, nos casos em que a aeção
da mulher contra terceiro reverter con
tra o marido. -~Ji'aculdade de Direito do
Estado de Minas Gemes ~

Ao n. 1 - A prescrípção não começa
contramenores ou intel'dictose quando
começada não corre emquanto estiverem
elles privados de representante legal.
Faculdade de Direito do Estado de Minas
Geraes,

"'""",'"'o
I



EMENDAS NÃO ACCEITAS OU REJEITADASEMENDAS ACCEITÀS
I -

TEXTOS DO PROmeTO

1---'-
I

3°, contra os militares em serviço -de
guerra.

on, 3, pelo seguinte:
3°, contra os que se actuirem. seroinâo

na a1'mada e e3Jtfcíto nrecionaes, em
tempo de guerra e emquamio esta du;ra?'.
-Andrade Figueira.

Ao art. 203, n, 3.-Depoisdas palavras
Juizo do inventario deve aecrescentar-se:
do devedo1' .-Faculdade ãe DiT6ito do Es
tade de Minas Geras»,

;;;....

Art. 203, n, i.Substitua-se pelo seguinte:
Pelo requerimento de citação do devedor
ainda que para simples coucillaçao, pe
rante qualquer autoridade judicial, desde
que a cital,}ão se realize dentro do prazo
de iOO dias, contados da entrega doedital,
estando ausente o devedor fora do palz,
ou de 70 dias em outro Estado ou de -to
dias dentro do Estado.-Julio dos Santos.



I Emenda addítíva, I
:1 A prescrípção interrompida principia
'j a. correr de novo da data do acto que a .

interrompeu, ou do ultimo acto prati
cado no processo para a sua inter
rupção.-AHdrade Figueirao

. iüt. ~06. A interrupção da pl>es~ri- O segUl}d~ período do a.rt. 206deve I" -~Ubstituam-:;e os arts. 206,207,208 e
pçâo feita por um dos credores sólida- ser substítuido pelo segumte: quando 209 pelos seguíntes:
rios aproveita aos outros. Quando o re- provém do devedor solidario, ou em re-
conhecimento do direito é 'fcito por -aI.. Iação a alie é feita, prejudica aos seus Al't. A interrupção da prescripção
gum dos devedores, 'prejudica aos seus \ consortes.-Clovis Bevilaqua. feita por um dos credores não aproveita.
consortes. aos outros; assim como a Interrupção

I
feita a devedor ou herdeiro commum não
prejudica. aos demais co-réos,

;l 1_ § 1. c A ínterrupção, porém, feita por ....:JJ:
J um dos credores solídacíos aproveita aos NJI

:1. Ioutros., assim como a. interrupção feita a ce! devedor sclldarlo prejudica aos demais e, Ia seus herdeiros.
;1 § 2.' A interrupção felta a um dosher-
h deiros do devedor soUdario nao prejudica
;! aos outros herdeiros Ou devedores sínão
:( tratando-se -de direitos e obrigações indi-il víslvels.
i §3.-0 A Interrupção em relação ao de~

11 i vedar prlnelpal -prejudica ao fiador, e re-
~ ! cíprocamente .a interrupção feita. em re..

lação a este prejudica ao devedor príncí
pal.-Andrade Figueira.

I Aoart. 206-Depols da palavra-outros

I
- accrescente-se : - si o acto ou can..
tracto for indivisivel. - Julio dos Santos".
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Substitua-se a ultima palavra do reí
rido artigo pelo seguinte: -Só nesse ca
o reconhecimento do dín-lto por algu
dos devedores prejudicará os seus coIsortes. - Julio dos Santos.

Art. 207. Aprescripção interrompida Art. 207. Âccrescente se in jine:-Sal
em relação a um dos herdeiros de um si a obrigação for indivis1.vet.-Facwda
devedor solídarío não obriga os outros Livre de Direito do Estado de Mina. G
herdeiros ou devedores, ainda que a raes.
divida seia hypotheearia. Para Inter-
romper-se no todo a Erescripção, a res-
peito dos devedres so ídarios, é preciso
que o acto de interrupção seja notífí-
cada a todos os herdeiros do devedor
solidário, aos cabeças docasal, ou ao in-
ventarlante, ou que o reconhecimento
da divida seja feito por todos os her-
deíros,

-

Art. 208. No caso da primeira parte
do artigo antecedente) a massa here-
ditaria fica sujeita ao pagamento da
quota não preserlpta do herdeiro que
se confessa devedor ou a quem for no-
tífícado o acto de interrupção da pre-
scrlpção ,



Art. 209. A interrupção da. prescri
pção, em relação ao devedor principal
ou o reconhecimento feito por este, pre
judlca ao fiador, mas a preseripção ín
terrompída em relação a este não pl'e
judica ao devedor principal.

Art. 210. O praso ordlnarío da pre
sonpçüo (las acçõea pessoaes é de 30 an
nca, contados do dia-em que poderiam
ter sido propostas.

Art. 212. Prescreve em um anno a,
acção:

1\\ dos professores, mestres ou repe
tidores de scíenela, litteratura ou m-te,
pelas licções que derem, pagaveís por
períodos não excedentes a um mez ;

2°,dos donos de pensão permanente,
das casas de educação ou de Instrucção,
pelo preço de pensão on Insn-uccac dos
seus pensionistas, alumnos "Ou apren
dizes;

3°, dos servíçaes, operaríos Ou jcrua
leu-ospelo pagamento dos seus salarlos;

4°, dos offíciaes de justiça e porteiros

Eliminem·se as palavras ânaes: 'mas a
prescripçõo interrompida emreleçã» a este
não prejudica ao devedor principal.-OU..
»eir« Figueiredo. (<13)

{ze) Esta emenda consagra realmente o prin
cipio verdadeiro. Como, porém, a opinião de
Troplong e vazeille, epeeer de vantajosamente
ropellída , foi ainda suüragada pelo conselheiro
Andrade Figueira em emenda que apresentou;
parece mais prudente manter o elemento de ela
reza consignado na ultima parte do artigo.

E' necessartc incluir depois das acções
possoaes, as aeçães reass.- Faculdade de
Direito do Estado de ~ilfinas çemee,

Ao art. 212 11, 6-Accrescentem-s. de
pois da palavra processo as .seguíntes; em
ultima inetancic.c-« Julio dos Santos.

Substituam-se no art. 2:1.2, n. 3, a. pa..
lavra «eroiçaee pelas crcados de 8crvit', e
-3 palavra. offieiaes de justiça, por officiaes
do juizo; e eliminem-se no u. ti as ulti
mas para vras: fornecidas mediante pre
s-rlpcão de facultativo.

Supprima-se o n, 'ti do citado art. 212.
-Andrade Riqueira,

Accrescentc-se in (ln.e:
O do 9 da.- data em que o credorobtive)'

CG1·ta desenteilça contraoclevedor.-Facul
(/,UZ. do Direito doEstado de Minas Geraos_,

.....
""-l
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------.--'---- i------------
de audítorío, de escrivães, pelos sala
rios dos actos que praticarem;

5°, dos medicas, cirurgiões, pharma
ceutícos, etc.

(io, dos advogados, solicitadores, cu
radores, peritos, procuradores judl
cíaes etc.

9°, dos credores, para revogarem os
. actos praticados pelodevedor em fraude
de execução.

i i---
, Supprima N se . - Andl'ade Figueira.

Art. 214. Prescrevem em dous annos
as acções:

3°, dos offlclaes publicas, para o paga
mentode suas despesas adeantadas e
salarios, contado o prazo da data do
respe-tlvo acto.

Art.2f5. Prescrevem em quatro an
nos as acçõcs de annullação de rescl
São de contracto sempre que, por dis
posição especial, não tenham menor
pr-azo.

Ao n. 3 - Dos ofâcíaes publicas que
exercerem fUIWÇ?iO, etc. (o mais como
no Projecto).- Frederico Borges, re
lator.

Supprlma-se o n. 3 de art. 2H.-An~
drade Figueira.

...,
""00

União, Es"..da
Accrescente-se:
7°, a- divida actlva

art. 216.-Art. 2Hi. Prescreve em
a acção para haver:

------------- i ---------
cinco annos I Supprlma-se o n , (} do

Andrade Figueira.



{O, as prestações de pensões alimca-I Accrescente-se: n. '7 as dívidas pas- ' Lados ou municípios - Julio dos San...
tícias ; suia» da União, dos Estados ou dos mu- tos.

2°, as prestações de rondas perpe- 1nidpios._ Frederico Borges, relator. Accrescente-se tambem a seguinte ali-;
tuas ou vítallcías ; I \ nea:

3°, os juros ou quaesquer outras pre- Nas obrigações constantes de prova Iít-
stações pagaveís annualmsnte ou em teral em que se mencione a causa de 01'1-
períodos mais curtos, ainda de credito 1 gern das mesmas, contar-se-hão os prazos
real j I J para a prescrípção das datas dos venci-

4°, os aluguels de predio rustlco ou Imentos da ultima prestação constante do
urbano; I titulo de obrigação. ._

5°, a aeção civll fundada na offensa . Supprima-se o n. 3 do art. 2'lu 8, caso
ao direito autoral; 1 venha a passar o dito n. 3, accrescente-se

6°, as acções para Indemniaações de i á palavra prestaçõe« esta outra accesso-
damno causado peto dellcto , I rias, e em vez da períodos _mais curtos,

I diga-se em pl'azos pel'iodicos mais curtos,
I e _supprímam-se as ultimas palavras-

I
a-inda de credito 1'eal,-AndJ'{lde FigueÍ1'a.

Substitua..se no n, 6 a expressão deíicto ....:lli por aeto itlicito.-PclQuldade de Direuo de ~
liEstado de M~inas Geraes,

~~-~ --- i i ---
Al't. 217. Sem emenda. l, 'II; ,

Sala da CommissãoEspecial, H de novembro de i901..- Frede!ico B01'(Jes, relator.
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SUBSTITUTIVO

DO' FACTOS E ACTOS .TURJDICO'

Dos factos

Art , Facto diz-se todo o acontecimento susceptível de crear,
modificar ou extinguir direitos.

Art. O facto do homem é voluntario ou involuntario ; dizen-
do-se aquelle acto licito ou illicito,

Art , Acto licito é acção voluntária não prohibida por lei de
que possa resultar acquisição, mcdiflcação ou extincção de direitos.

Art. Oacto licito que não tiver, porém, por fim immedíato
alguma acquisição, modificação ou extincção de direitos, só produzirá
effeito quando expressamente for declarado.

Art. Oacto licito, si tiver por fim a aquisição, modificação ou
extincção de direitos, toma a designação de acto juridico.

Art , Acto iIlicito é a acção ou omissão voluntaria prohibida
ou por este codígo ou por eUe e por lei penal.

Art , O facto executado sem discernimento, intenção e liber-
dade não produz por si obrigação alguma.

Ar!. O acto é reputado como feito sem discernimento quando
praticado por menores ímpuberes e por alienados.

Art. Oacto é reputado como praticado sem intenção, quando
feito por erro ou ignorancia ou quando praticado por dólo de alguem,

Al't. O acto diz-se praticado som liberdade si executado pela
violencia.

Do erro

O erro de facto só torna vicioso o acto licito quando

acto
acto

O erro póde ser ou de direito ou de facto.
O erro de direito não impede os cífeitos Iegaes do

constituo excusa quanto á responsabilidade pelo

Art.
Art.

licito e não
illícito .

Ar!.
essencial.'

Art , Diz-se haver erro essencial ou quando é elle relativo á
natureza do acto jurídico ou quando tratando-se de pessoa é esta a
causa principal do acto . .

Art. Annulla também o acto o erro a respeito do objecto sobre
que versar o mesmo acto, .

Art. O erro de facto deixa de aproveitar ao agente sempre que
da parte delle tenha havido irnprudencia ou negligencia, sem a qual o
scto illicito não teria sido praticado. r



oacto juridico para que possaexistir requer as seguintes

-731 -

Art. Tratando-se de actos illícítos, o erro de facto só excluirá.
a responsabilida~e. ~os agentes si versar sobre, o facto principal que
constitue o acto illicito.

Do dolo

Art. O dolodá-se ou por acção ou por omissão.
Are Julgar-se-á acção dolosa para conseguir a execução de

um acto, qualquer asserção do que for falso ou dissimulação do ver
dadeiro, qualquer artiâcio, astúcia ou maquinação empregados com
este fim.

Art. Julgar-se-á omissão dolosa a reticencia ou occultação
do que é verdadeiro sempre que sem uma ou outra o acto não se teria
realizado.

Art. Odoloincidente não vicia o acto ; mas oseu autor poderá
ser demandado por indemnização do damno causado.

Art. E' doloincidente o que não foi causa efficiente do acto .
Art. O dolo de terceiro sem consentimento de uma das partes

só dá logar a perdas e interesses.
Art. Odolo de ambas as partes nos actos entre vivos não

affecta sua validade, nem dá direito a acção alguma.

Da violmeia

Art. A víolencia para impedir a liberdade deve resultar de
força ou intimidação; aquella quando empregada contra o agente, força
irresistivel, e esta si, dadas injustas ameaças, seInspira temor fundado
de soffrero agente mal imminente e grave em sua pessoa, liberdade,
honra ou bens, ou nos do seu conjuge, ascendentes ou descendentes.

Art. A violencia torna o acto nuUo, ainda que exercida por
terceiro que no mesmoacto não interveiu.

Art. Nãose diz violencía o temor reverencial do descendente
para com o ascendente, da mulher para com o maridoe dosubordinado
para com o superior.

Dos actos juridieos

Art.
condições:

1·, capacidade dos agentes;
2', vontade dirigida para objecto licito;
3', modo de expressão da vontade.
Ar!. Nenhum facto conservará o caracter de acto .jurídico,

logo que seja conhecido o seu vicio de substancia,
Art. Ha vicio de substancia dados erro, dolo, víoloncía, si-

mulaçãoe fraude.
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Da simulação

O projecto revisto copiou Freitas, que nos tem servido de guia.
Nada tenho, pois, a observar.

Da[raude

Art. Haverá fraude quando o acto inter vivos, posto que não
simulado, for celebrado por algum devedor na intenção de prejudicar
a credores.

Art. Ocredor prejudicado póde, por acção de nullidade, pedir
a revogação do acto fraudulento; mas a referida acção só compete ao
chyrographario que era credor na data em que se celebrou o mesmo
acto fraudulento.

Art. A revogação do acto do devedor só pode ser pronunciada
no interesse do credor ou dos credores que a hajam pedido.

Art. A acçãosó terá logar contra o devedor e a outra parto
que tal acto celebrou, não podendo ser admittida contra terceiro adqui
rente ainda quando de má fé. - A . .T. Rodrigues Torres Neto. -- P.
Tolentino.

Dascondições

Art. Entende-se por condição a clausula dos actos jurídicos,
pela qual subordinem os agentes a um facto incerto, a acquísíção de
direito ou a resolução de um direito adquirido.

Art. Não ha condiçãosi a clausula não derivar exclusivamente
da vontade dos agentes, mas resultar da natureza do direito, segundo
as leis ou princípios que a regem.

Art. Assim tambem não ha condiçãose o facto a que se sub-
ordina a acquisição ou resolução do direito é um facto presente ou
passado; ou si, sendo elle futuro, não fór comtudo incerto.

Art. A condição ou é independente ou é dependente da von-
tade de quem tem interesse no actojnridico.- No primeiro casohaverá
uma condição casual; no segundo, uma condição potestativa,

Art. E' nulla a condição potestativa que subordinar a acqui-
sição do direito simplesmente a consentimento eu arbitrio daquelle que
fica obrigado.

Art. Assim também é nulla a condiçãoimpossivelaffirmativa,
a illicíta e imrnoral o a que fõr prohibida por lei, como a do celibato
perpetuo.

Art. Dada a nullidade da condição, fica tambem nullo o
acto jurídico.

Art. A condição impossivel negativa considera-se não es-
cripta e o acto se reputará puro.



- 733-

Art. , Os direitos de um dos agentes e as obrigações do outro,
dado fallecimento de qualquer delles antes de cumprida a condição,
passam aos herdeiros. .

Art. A condição suspensiva retrotrahe os eífeitos do acto
entre vivos ao dia em que foi este celebrado; e do acto de ultima von
tade ao dia do fallecimento do disponente.

Art. Em relação a terceiro possuidor de boa fé, o cumpri-
mento da condição não terá effeito retroactivo. Si, porém, se tratar de
bens immoveis, o referido effeito não terá logar desde a data da tran
scripção,

Art: No caso do artigo antecedente, a parte obrigada pagará,
além do equivalente, os damnos e interesses. Assim também o terceiro
de má fé, si contra elle preferir o titular do direito mover a demanda.

Art. Cumprida a condição resolutiva, se restitue o que houver
sido recebido, exceptuados os fructos percebidos no tempo inter
medio.

Dos JJ1'azos

Art. O prazo póde ser inicial ou póde ser final: aquelle
também se diz suspensivo e este resolutivo.

Art. O prazo é inicial quando designado para em seu venci-
mento ter logar o exercicio de um direito; é final quando designado
para no seu vencimento ter logar a extincção de um direito.

Art. Um e outro prazo podem ser certos e incertos.
Art. O prazo incerto suppõe facto futuro que fôr necessario,

como a morte. Si o facto futuro fôr, porém, incerto, como si se referir
ao dia em que uma pessoa se casar, haverá uma condição, ainda que
as palavras empregadas tenham a apparencia de fixação de prazo.

Art. Tambem haverá condição e não prazo si o acto con-
tiver prazo subordinado a uma condição. ,Assim, quando se subordina
o facto a haver completado a pessoa 21 annos,

Art. Si o acto contiver prazo tão sómente imposto ao cumpri
mento da condição e não á disposição, cumprida a condição se espe
rará pelo vencimento do prazo.

Art. ' Antes do vencimento do prazo suspensivo, o direito fica
adquirido; mas o exercicio será retardado até o dia do vencimento,
cumprindo o devedor, si se trata de dinheiro ou de cousa qne se con
some pelo uso, entrar com o equivalente.

Art. Antes do vencimento do prazo resolutivo, o direito sub-
ordinado á resolução fica adquirido; sem prejuízo do que está disposto
no artigo antecedente quanto a dinheiro Ouás cousas que se consomem
pelo uso.

Art. Oprazo de dia não se contará de momento a momento
nem por hora; mas correrá da meia noite em que terminal' o dia da
sua data.
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Art. Os prazos de mez ou mezes e de anno ou annos termi-
.narão em dia que tenha nos respectivos mezes o mesmo numero do
dia de sua data. .

Art. Quando a data do prazo de mez ou mezes for do ultimo
dia de um mez de mais dias do que o mez em que esse prazo ter
minar, o ultimo dia do mez será o ultimo dia do prazo.

Art. Quando a data do prazo de anno fôr a do dia intercalar
dos annos bissextos, ou o do prazo de annos que terminar em anno
que não seja bissexto, o ultimo dia de fevereiro será o ultimo dia do
prazo.

Dos encargos

Art. A designação de encargo não suspenderá nem a acqui-
siçil.o do direito nem o seu exercício, salvo quando imposta como
condição suspensiva por declaração expressa do disponente .

. Art. Não haverá designação de encargo quando se declarar
que se dá ou deixa afim de que o beneficiado, em seu proveito exclu
sivo, execute certo facto ou realize certa applicação. 'Tal declaraç-ão
considera-se exhortação ou mero conselho, que não se é obrigado a
cumprir.

Art. Si o disponente expressamente convencionar a resti-
tuição dos bens adquiridos, com os fructos ou sem elles, sendo que
o adquirente não cumpra o seu encargo, haverá uma condição re
solutiva.

Art. Si não houver a condição resolutiva, os interessados
teem o direito de compellír judicialmente o adquirente gravado.

Art. O encargo, si não fôr tal que só possa ser cumprido pelo
adquirente gravado, os bens se transmittem entre vivos,e por succes
são hereditária; e com elle passara á obrigação de cumprir os encargos.

Art. Si o cumprimento do encargo fôr inherente á pessoa do
adquirente e este fallecer sem o cumprir, a acquisição se resolve, re
vertendo os bens para o disponente ou seus legitimas herdeiros.

Art. Si o facto que constituir o encargo fôr impossível ou
illicito e immoral, o acto jurídico não valerá.

Art. Si, porém, não sendo absolutamente impossivel, se tornar
depois Impossível, sem culpa do adquirente, a acquisição subsistirá e
os bens ficarão adquiridos como si não houvesse encargo.

Art. Si o facto fór, em parte, impossível ou licito e immoral
e em parte possivel e licito, o encargo será cumprido na parte que fôr
possível ou licita.-A. J. Rodrigues Torres Neto. - F. Tolentino.

Da [ornu: dos aaos juridicos

Art. A vontade póde se manifestai' verbalmente, por escrípto
ou por signaes não equívocos, salvo si para o acto jurídico fór decre
tada fôrma especial.
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Art. Constitue fôrma especial o instrumento publico ou par.
ticular.

Art , Decretada exclusivamente ou a forma de instrumento
publico ou determinada espécie deste a falta não poderá ser supprida
e induzira a nullidade do acto:

Dos instrumentos pubiicos

Art. São instrumentos publicas:
1°, as escripturas lavradas pelos tabelliães em seu livro de notas,

ou pelos íunccionaríos com as mesmas attribuíções, e os traslados
que desse livro se extrabirem;

2°, os instrumentos fóra de notas que fizerem os tabelliães, e os
funccionarios nos casos e pela fórrna que as leis determinam;

3°, os assentos nos livros ou protocollos dos corretores, e as cer
tidões extrahidas nos casos e pela fórma que regular o Codigo do Com
mercio ;

4,0, os termos e actos [udiciaes lavrados nos processospelos res
pectivos escrivães e assignados pelas partes; e as certidões dos mesmos
termos e actos;

1)0, os termos escriptos nos livros elas repartições publicas, nos
casos e fôrma que determinarem os regulamentos destas repartições,
c as cópias officiaes ou certidões extrahídas desses livros;

6', as letras de terra ou de cambio;
7', as apolices da divida publica;
8°, as acções de sociedadesanonymas ou em commandita, legal

mente incorporadas;
9°, as notas, cédulas ou bilhetes que emittirem os bancos autori

zadospor lei para taes emissões;
10', os assentos de nascimento, ele casamento e de obito, e as

respectivas certidões.

Art , O instrumento publico é nullo :
1°, quando feito ou por falso funccionnrio, ou por funccionario

suspenso ou demittido, e a quem tenha sido intimada a suspensão Ou
demissão;

2°, quando feito ou fora do districto do funccionario, ou sobre
acto juridico que não competir ao funccionario;

3°, quando feito por funccionario em que por elle, por si ou por
outrem, interessado, ou em que também for interessado parente seu,
sendo todos os da linha recta, e na collateral sendo irmão;

1,0, quando nelle intervierem testemunhas incapazes;
1)0, quando assignado por falso procurador ou por procuradores

{ sem poderes;
6°, quando contiver, não tendo sido resalvadas, emenda, borrão,

entrelinhas em parte essencial, como data, nome, designação de cousas
e importancía de quantidade.
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Art. Não podem ser testemunhas:
1', os que soffrem de incapacidade absoluta;
2', os cégos; .
3', as mulheres;
4', os que não sabem pelo menos assignar o nome;
5', aqueIle a quem for prohibído, relativamente a cada um dos

actos j uridícos. .

Art. O erro commum salva de nullidade o instrumento feito por
escrivão putativo.

Art. O instrumento não será nullo si, não obstante a inter
venção de testemunhas incapazes, ainda restar numero sufficiente de
testemunhas.

Art. O instrumento publico nullo estando assignado pela parte
valerá como escripto particular nos casos em que for por este ad
missivel.

Das escripturas publicas

Art. As escripturas publicas só podem ser lavradas por tabel
liães de notas ou funccionarios legalmente autorizados para· exercerem
as mesmas funcções.

Art. O acto será reduzido a escripto na linguagem nacional,
segundo a ordem chronologica sem abreviatura, intervaIlos e lettras de
algarismo.

Art. Si as partes não fallarem a lingua nacional, a escriptura
será. copiada de minuta escrlpta por um e assignada por ambas as
partes; e devidamente traduzidas por traductor publico ou na falta por
traductor nomeado pelo juiz, devendo ficar archivadas as referidas
minutas e a sua traducção .

Art. Si as partes forem surdas-mudas que saibam escrever,
a escriptura deve ser feita por uma minuta por um delles escripta
e por ambos assignada - ficando a minuta archívada no cartório.

Art. São nullas as escripturas que não tiverem a designação do
tempo e do logar em que são feitas; os nomes das partes ou de seus
representantes voluntarios ou necessarios e das testemunhas instru
mentarias; o objecto e designação do acto juridico ; a assignatura das
proprias partes ou de outrem, feita a rogo; a leitura ás partes e teste
munhas; e o registro das procurações ou dos documentos que provem
ser hábil o representante necessário, como o pae.

Art. Assignadas as escripturas, os tabelliães darão a cada um"
das partes que as pedirem traslados extrahidos, palavra por palavra,
do livro de notas; e só elles serão authenticos c reputados como as
próprias escripturas.

Art. Si os traslados authenticos se perderem, os tahelliães não
darão outros traslados sinão por despacho do juiz; e disto mesmo farão
declaração.
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aos actos juri-

Dos instrumentos particulares

São instrumentos particulares em relaçãoArt.
dicos :

1', os instrumentos publicos nullos ou annullaveis, sendo assi-
gnados pela parte, guardado o disposto em artgoanterior ; .

2', qualquer papel cscrpto e assignado ou tão somente assi
gnado pelas partes com ou sem testemunhas.

A1'1. Os instrumentos particulares podem ser escriptos em
qualquer l.ngua ; mas, escriptos em lingua estrangeira, deY"ID devi
damente ser traduzidos, para poderem ser apresentados em juizo.

Art. Os instrumentos particulares só dependem da assignatura
de testemunhas si o objecto do seio exceder a taxa de 4008 - quer o
bem seja movei, quer de ra.z ,

AlI. Assim também e sem prejuízo da assignatura a rogo de
testemunhas; si a parte mio puder ou não souber escrever, se applí
cara a qualquer instrumento particular, pouco importando a taxa, o
disposto no artigo anterior.

Art. O documento particular só tem data certa a respeito de
terceiros nos seguintes casos:

1°, exhiblção em juizo ou repartição publica;
2', transcripção em qualquer registro publico;
a', verba de pagamento do imposto nelle exarado;

. 4', falJecimento de uma das partes, ou de quem o escreveu ou
assignou como testemunha.

Das nullidades

Art. O acto jurídico ou é nullo ou annullavel .
. E' nullo o acto juridico :

1', quando outorgado por pessoa absolutamente incapaz - ou si
2°, rc'ativamente incapaz, o mesmo' acto depende, para se!' pra~

ticado, de um representante legal;
3', quando outorgado por pessoa a quem se prohibe o exercício

do acto de que se trata; . .
4', quando se der fraude ou simulação presumida por lei;
5', quando não tiver objccto ou si o objecto principal for prohi

bído ; ou a íorma exclusivarnente decretada por lei;
6', quando, dependendo para .a sua validade da fôrma instru

mental, o respectivo instrumento for nullo,
E' annullavel o acto jurídico :
i', quando o agente obra com incapacidade accídontal como no

caso do alienado, não rteclarado tal judicialmente, no de embriaguez,
e no de delírio febril

c. c. '"'" YoJ. m 47
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2', quando tiver vicio do erro, do dolo, violencia, simulação e
fraude.
. 11.1'1. O acto nullo reputar-se-a tal, "inda que sua nullidadc
não tenha sido julgada por via de acçãoou de excepção ; quanto ao
acto annullavel reputa-se valido emquanto não for annnllado .

11.1'1. No acto nullo a nullidade ti absoluta ou relativa. Anui.
Iidade absoluta póde ser proposta ou allegada por todos a quem ella
interessa ou prejudica, emquanto que a relativa não o pôde ser sinão
pelas partes que nella toem interesse.

Art. A nullidade ti absoluta nos casos om que se declara o acto
nulio, excluído o de ser o agente incapaz relativamente.

Neste caso a nullidade ti relativa. Assim tambem ti relativa nos
casos em quo o acto ti annullavcl ,

Art. A nullidade relativa pódo ser expressa ou licitamente ser
coberta pela confirmação do acto,

Art , A confirmação tácita resultará do cumprimento voluutario
da obrigação, ou seja ella total ou parcial.

Dos actos illicitos

Art , Nenhum facto voluntario terá o caracter de acto illicito,
si não for expressamente prohibido por lei.

Art. O acto illicito, si prohibído pelas leis deste Codigo e pelas
do Codigo Criminal ou outra lei criminal, tem a denominação de crime;
si prohibido, não havendo, porém, obrigação preexistente, terá a dono
mina<;!lo de falta; e terá a denominação de falta, si houver obrigação
preexistente . '

Art. Não haverá acto illicito sem que tenha havido darnno cau
sado e culpa da parte dos agentes.

Art. Haverá damno sempre quo se causar a. outrem prcjuizo
susccpti vel de apreciação pecuniária,

Art. O damno comprshende não só O prejuízo soffrido sinão
tambem ~ lucro de quo se for privado, e são designados pejas palavras
perdas e uucressee:

Art. Haverá culpa ou damno si causado com intenção dolosa,
ou por ignorancia imputavel, ou por negligencia ou imprudencia, sem
o qual o acto illicito não teria sido praticado.

Dos deliclos

Art. Si a acção criminal preceder ;l, civil de damno não se po
derá mais, dada condemnação, contestar no juizo civil a existencia do
facto principal. que constituiu o delicto,nem impugnar a culpa do
condeinnado.. .
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Art. Dada a absolvição, também não se poderá mais sllegar no
juizo civil a existencia do facto principal sobre o qual" absolvição
recahira.

Art o A decisão do juizo criminal sobre não nronuncía não terá
o eifeito do artigo antecedente. '

Art. A prejudicial sobre a validade ou nullidade do casamento
só compete ao juizo civil, pelo que não haverá delicto no juizo cri
minal antes da sentença civil passada em julgado.

Art. O julgamento posterior da acção criminal não prejudica
a anterior sentença proferida pelo juiz do civil, já passada em julgado,
conservando ella todos os seus effe.tos ..

Das o/lensas

Art. Haverá offensa si o damno causado a outrem em sua pes
soa ou nas cousas de seu domínio, posse ou detenção, for indemnisado
pelos proprios defensores ou, quando índomnísavel, por pessoas rcs
ponsaveís pelas oífensas.

São pessoas responsáveis :
1°, o pae, e na falta, a mãe, pelos seus filhos menores de sete

annos,legitimos ou iIlegitimosque habitarem em sua companhia, e
assim também o tutor pelos menores de sete annos que igualmente
habitarem em sua companhia, ou pelos alienados confiados á sua
guarda;

2", o marido pela mulher com quem viver;
3', os mestres e dírectores de collegío ou officinas, pelos seus

discípulos e aprendizes, menores de sete annos, emquanto permane-
c<Jrem sob sua vigilancia ; . .

4', 08 donos de estalagem e hospedarias e depositaríos geraes,

Das faltas

àrt. Haverá falta quando o devedor ou não cumprir a obri
gação ou fizer por modo irregular, ou fóra do tempo ou do logar
proprío,

Art. A culpa pódeser grave ou leve, dando-se aquella si houver
por parte do devedor intenção dolosa: ou si houver o devedor pro
cedido com tal negligencia que não era de esperar do commum dos
homens.

Da prescriprào extinctiva

Art. Prescripção extinctiva diz-se a desoneração de obrigação
cujo cumprimento não foi exigido. EUa aproveita tanto quem é capaz
como quem é íacapaa,
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Art. Não sepóde renunciar antecipadamente à prrscripção .
A renuncia só é valida depois de passado o lapso de tempo para
prescrever.

Art. A renuncia não póde, cemtudo, ser feita em prejuízo de
terceiros, pelo que o credor ou quem tiver interesse que a prescripção
se torne eflcctiva pódo fazer valel-a ,

Art. O juiz não póde supprir a prescripção não allegada ou
invocada pela parte.

o Alt. A prescripção não corre contra os menores de .i4 annos,
loucos e surdos-mudos sem educação,

Art. Depoisda idade de 14 annos, a prescripção corre contra 08

menores, salvo, porém, a responsabilidade do pae, tutor ou curador,
por perdas e damnos.

Art. Tamborn não corre a prescripção:
1', entre casados não separados judicialmente;
2', entre menores e interdictos e seus tutores ou curadores, em

quanto durar a tutela ou curatcla ;
3', entre menores e seus paes, emquanto durar a representação

destes; .
4', contra os que estilo ausentes em serviço federal;
5', contra os militares em serviço de guerra.

Dos prazos

Art. O prazo ela proscrípção conta-se desde o memento em que
a prestação se torna el'igivel.

Art. Complet.o o prazo da prescrição, fica exonerado o devedor
sem distincçüo da boa ou má fé.

Art. A accão pessoal, salvo os casos em que se estabelecer pre-- ,
scripcão especial, prescreve no fim de 30 annos ,

At·t. A divida garantida por hypothcca prescreve ao tempo em
que prescreve a obrigação principal.

Art. Prescrevem no prazo de um anno :
i', as dividas de estalagens, hospedarias, casas de pasto c

açougues; o

2', os vencimentos do trabalhador ou de qualquer officia! me-
canico;

3°, os salnrios de crindos que servem por mez;
4', a acção por vícios rcdhibitorios.
Art. Prescrevem na lapso de dous annos :
1', a retribuição elos professores e mestres particulares, quer

ensinem pormez, quer 'por anno ;
2', a retrlbuiçüo elos medicas e cirurgiões por suas visitas- ou

operações;



> 3'; as dividas de negociantes pelas vendas provenientes de mer-.
cadorias ás pessoas quo não compram para fim commercial ;

4', os > emolumentos dos procuradores [udiciaes, e os honoraríos
dos advoeados : .

5', ~s saln:rios dos criados que servem por um anno;
'> > 6', a obrigação de reparação civil por injuria verbal ou por os

'cnpto, ou do dnmno causado por aníical ou por pessoa por quem é
o ~~vcdor rcsrons~vclj
> 7', a Obl"ig,tçI10 do reparar o damno por simples quebra de POg-

-tura inun'icipaI ;
S', a reclamação por lesão na partilha amigavel ou judicial.
§ 1"' A prescrípcao das visitas dos módicos O cirurgiões, se

guidas e> relativas ú mesma pessoa e molcstia, corre desde o dia da
ultima visita; e a das 'visitas avulsas desde o dia em quo cada uma
é feita. .

§ 2"' A prescripção dos emolumentos dos procuradores [udiciacs
o a dos honorarios ':08 advogados corre desde o dia em que se pro
ferir sentença final em que se praticou o acto respectivo, sondo este
avulso. .

§ 3"' A prcscrípcão dos salarios do criado corre desde o dia
em que sahe ello da "casa do amo.

Art. . Prescrevem pelo lapso de quatro annos :
i', a acção de nullidarlo do acto por erro, violencía e dolo, desde

que a violcncia haja cessado, e dólo e erro hajam sido conhccidos ;
20

I a acção ,dus credores para pedirem a revogaçào do acto cele
brado pelo devedor por fraude, ou simulação fraudulenta;

3', a acção do filho reconhecido contra o reconhecimento feito por
quem se disse seu pae,desde que haja o filho chegado li maioridade.

Art. Prescrevem por cinco annos :
1°, As pensões allmcnticías ;
2°, os alugucis de prodios rusticos ou urbanos;
3', os juros ou prestações que se devem pagar por anno, ou em

praso mais curto;
4°, a acçao de indemnisação por facto ilIieito.

Da interrupção da prescripção

Art. A prestripção- intorrompe-se :
1', por citação feita ao devedor ou por protesto judicial inti

mado ao devedor;
2', pai' qualquer acto judicial praticado pelo credor;
3', pelo reconhecimento expresso por palavras ou por escripto

do direito da pessoa a que a prescripção pôde prejudicar, ou por
factos de que se deduza tal reconhecimento, como o pagamento de
juros ou de parte do capital. >.



Art. Si a citação mencionada no artigo antecedente fôr ano
nullada por incempetencia cu vicio de forma, deixará de produzir o
seu efíeito si a nullidade fór sanada dr-ntro de um mez, contado
desde o dia em que o devedor fór legalmente reconhecido.

Art. As causas que interrompem a prescrlpção em relação a
um dos devedores solidários a interrompem a respeito dos outros co
devedores. Assim também a prcscripção requerida por um dos cre
dores solidarios aproveita aos co-credores.

Art. Si o credor, consentindo na divisão da divida em re-
1aç'10 a um dos co-devedores, exigir deste só a parte que lhe cabe,
a prcscripeão não se haverá por interrompida em relação aos outros
co-devedores.

Art. A accão movida por herdeiros de co-credor solidario
não interrompe a prcscrlpção em beneficio dos mais co-herdeiros e
não interrompe em relação aos outros co-credores sinão na parte que
o herdeiro autor tenha no credito.

Art. A accão movida contra um dos herdeiros do co-devedor
solidario não interrompe - a prescripção - a respeito dos mais co
herdeiros ; e não a interrompo sinão quanto á parte que o herdeiro
accionado tem na divida solidária.

Art. Sendo indivisivel li obrigação, a interrupção da pre-
scrípçao feita a um dos interessados aproveita aos outros.

Art , A acção proposta contra o devedor principal interrompe
a prescripção contra o fiador - mas a que fôr proposta contra este
não interrompe a obrigaç:1O daquelle,

'11.1'1. A prescripção interrompida começa a correr de novo.

Antonio José Rodrigues Torres Neto, relator. - F. Tolentino,

VOTAÇÃO

DA

PREU;~IfIAR DO mVORCIO E DOS ARTS. 97 AmDA PARTE GtRAl
PRIMEIRA REU~lÃO EXTRAORDI~ARlA EM 19 DE NOVEMEl\O Dll 1901

(Presidencia do Sr. &aóra)

A's 3 horas da tarde começa li reunião, estando presentes os
Srs. Seabra, F. 'I'olentíno, Sylvio Homero, Sá Peixoto, Arthur Lemos,
Luiz Domingues, Anisio de Abreu, Frederico Borges, Tavares de Lyra,
CamilJo de Ilollanda , Teixeira de Sá, José lIIonjardim, Sá Freire, Olí
veira Figueiredo, Alfredo Pinto, Benedicto de Souza, Alencar Gui
marães e Rivadavia Corrêa (18).
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Faltam os Srs. Araujo Góes, sem causa participàda, Azevedo
Marques e Hermenegildo de Moraes, com causa participada (3).

Dos convidados pela Commissão comparecem os Srs. Clovis Bc·
vilaqua, Lima Drummond, M. F. Correia, Salvador Moniz, Solidonio
Leite e Fabio Leal. .

E' lida c sem debate approvada a acta da reunião anterior.

PRIMF;lIIA PARTE DA ORDEM DO DIA

Votação da preliminar do divorcio e dos arts. 97 a 2'17 da Parte
Geral, com parecer do Sr. Frederico Borges sobre as emendas apre
sentadas aos mesmos artigos.

O 8~·. P"eElideute .- A primeira parte da ordem do dia.
começa pela votação sobre a preliminar do divorcio.

Sinto necessidade de dar aos meus collegas de Commissão urna
explicação, Não será pessoal, porque o regimento prohibe, mas será
uma espeeio de satisfação aos collegas com relação ao meu voto nesta
matéria. .

Foi apresentado na Camara dos Deputados um projecto de di
vorcio, e nominalmente votei a favor.

Fiz parte da Commissao do Codigo Penal o nelle se admittiu o di$
vorcío em duas hypothcscs : no caso de lenocínio e no caso de prisão
de um dos conjugas por 30 annos, e votei ainda a favor desta dispo
sição. Quer o Codigo, porém, quanto a essa disposição, quer o pro
jecto, foram desprezados, cahiram por grande maioria na Camara.

01":1, o direito da familía tem por base o casamento, e o instituto
do divorcio é fundamental no casamento. Si nós levarmos daqui o
instituto do divorcio approvado o a Camara o recusar, bem se com
prehende que se tem dado assim um golpe profundo em nossa obra.
Sou legislador, c, como tal, não tenho o direito de collocar os meus
sentimentos acima dos sentimentos da patria, manifestados por essas
reclamações aqui vindas contra O divorcio, como por outras por mais
de uma vez feitas, contrarias a esse instituto.

Nestas condições, mantendo as minhas idéas a respeito da ma
teria, mas não tendo o direito de forçai-as, vou votar contra O di
vorcio, certo de que elIe não encontrará abrigo na Camara, porque
sondei a opinião de varies Srs. Deputados e vi que não chegou ainda
o tempo do divorcio.

Nilo queiram YV. EEx. ver contradição de minha parte.
Thl SR. DEPUTADO ._- Pelo contrario, isto é de verdadeiro esta

dista .

O Sr. I.4hn.a Dl.~uJnn}.ond __ (pela ordem) ..- E' grave
a questão que o obríga a usar da palavra,
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Não ponde comparecer li reunião de hontem, porque se retirou
tarde e fatigado da Côrte de Appcllaçno, de que faz parte.

Teria, entretanto, com a energia da vontade dominado os desfal
Ieeimentos physicos, si, porventura, não soubesse de antemão que o
illustre SI'. Anisio de Ahreu não responderia ás observações adduzidas
pelo orador na sessão antorior ~

Sabia que S. Ex. não occuparia mais a attenção da illustrada Com..
missão.

Foi, porém, surprehendido quando leu hoje, no Diario do Con
gresso, o discurso por S. Ex. proferido hontem, em quo afllrmou que
o orador havia citado em falso.

Lamenta a auscncia do Sr. Anizio de Abreu, mas S. Ex., de
certo, lerá no Diario do Congresso as considerações que vao fazer, no
sentido de demonstrar que S. Ex. foi fácil na sua accusação.

Disse, quando fallou pela primeira vez, que tinha em auxilio da
these que sustentava a palavra autorisada de Portalis, pae.

Disse, então, que Portalis, perante o conselho de Estado de França,
declarara dcscobrlr na facilidade do divorcioCOIll o rompimento do vin
culo urna das causas da desmoralisação social.

Estas palavras de Portalis, pae, são citadas textualmente no
livro clássico do Glasson - Le mariaçe civil et le dicorce - e também
podem ser facilmente encontradas pelo Sr. Anlzio de Abreu, no 2' vo
lume, pago 5H, do archivo da discussão do Codigo Civil Francos, per
ante o conselho de Estado.

Citou Portalis, assim como Planlol, para demonstrar a seguinte
these : a decretação do divorcio nos povos latinos é o abuso do di
vorcio.

Termina, lamentando, mais uma vez, que o Sr. Anisio de Abreu
não esteja presente.

Basta ao orador, porém, que essa sua explicação seja publicada
no Diario O(;1cial. (I:iuitobem; muito bem.)

O Sr. Presidellte - Antes de submetter a votos a preli
minar" tenho de fazer uma consulta á Commíssão.

Esta preliminar era de tal or.Iorn, quo eu deveria conhecer a
opinião do todos os membros da Commissão, O nosso honrado col
lega e amigo Sr. Dr, Azevedo Marques retirou-se para S. Paulo, por
doente, e cu mandeilhe convidai" pOl' tclegrn.mma, para comparecer
e vota"; respondendo S. Ex. nestes termos: « Pretendia seguir hontem,
porém, reapparcceu [ehre ; medico prohlb«; sinto ntlo poder votar
contra o divorcio. Saudações. ~ Azevedo Maroues.»

O Sr. Dr, Hcrmcncgildo de Moraes tarnbern está doente e impos
sibilitado de comparecer aos trabalhos da Cornrnissão.

Procurei saber a sua opinião, c S. Ex. respondeu-me nestes
termos: « Continuando ainda doente e nã» podendo, por esta razão,
comparecer ás sessões da .cpmi1ú~são especial, encarregada ele in-



terpiJr parecer sobre o Projecto do Codiqo Civil, roço-Ihe a fineza
de declarar que, caso estivesse presente, votaria a favor da emenda
que manda consagrar no Projecto a di. solubilidade do vinculo.
Trata-se de uma qucstâo importante e na qual desejo que a minha
opinião seja conhecida. » :

Consulto á Commissãn si devemos ou não apurar esses votos.
São votos conhecidos, é uma questão dc principias; creio que

podemos apurar esses votos, alie os autores delles procuraram tornar
claro. (Muito bem. Apoiados.)"

A Comrnissão resolve por unanimidade que devem ser contados
os votos dos Srs, Azevedo Marques e Hennenegildo de Moraes, ausentes•

.0 §r. Presideute _ Vou pôr a votos a preliminar do <li
vorcio.

O §r., I.ilii24 DOlnh1.g'ues (pela m'dem) ~ Vou apro
vcitar-mo de alguns minutos, que o l\egimento concede aos membros
da Com missão, para justificar o meu voto.

Tenho o divorcio como uma conseouencia irrecusavel da secula-. 'rrsação do casamento.
Só a f" na indissolubilidadc do sacramento pôde explicar e manter

a indissolubilidado do casamento, Fora dessa prcoccupacac religiosa,
que a Constituição não permitte ao legislador, ha.sítuacõcs no Casa-
mento, cuja solução unica é o divorcio. .

Decretado o casamento civil, Pcrrono, grande thcologo, considera
o divorcio uma necessidade social índcc'lnavcl. E Ventura de Ilaullca,
outro grande padre da Igreja Catholica, nega ao Estado o direito de
recusa]-o. .

Tambcm mio tenho o divorcio como a dissolução da famiJia. Como
hontern disse muito bem o nosso douto collega SI'. Anisio de Abreu, que
tantos nos lisongcou COIn os seus talentos c os seus estudos, o divorcio
já suppõe a família dissolvida. Kada mais elle faz do que declarar de
direito extincto um vinculo que, de facto, extincto está e que ninguém
vê, ningucrn sente, os próprios conjugcs não tomam a serio e, o
que é mais, ninguém, muitas vezes mesmo, concebe como elle ainda
possa subsistir.

Entretanto, o instituto tem encontrado resistencia muito séria na
familia brasileira e no voto da Carnara e do Senado.

Nós somos uma Commissão para dizer sobre um trabalho que vai
ser julgado pela Carnara, e todos sabemos de antemão o sentimento
da Camara a respeito. Itctocar a bella obra do eminente jurisconsulto
Sr. Clovis Bevilaqua, sabendo, com certeza, estatística feita, que não
vingará o instituto do divorcio, é perder tempo e trabalho, e, em
consciencia, não estamos aqui para isso.

Eu, por conseguinte, entendo que devemos manter o Projecto
tal qual está, mesmo para evitar os retoques e modificações a que
a approvação do divorcio havia de obrigar.
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E, exacramente, pedi a palavra para que fique consíenado que o
meu sentimento a respeito do divorcio continúa esse que a~abo de ex
ternar .

.lâ o externei na Camara, c com esta cil'cumstancin.: em vaspera
de eleição,

O SR. SÁ FREIRE - E o Maranhao elegeu-o ; portanto deve votar
a favor do divorcio.

O SR. LUIZ DOmNGUES - AIludi a essa circurnstancia, não para
dizer que a minha eleição foi feita sobre esse thema, mas para mos
trar a convicção que nutro desde aquella occasião, de que o divorcio
é, muitas vezes, a solução uníca para certas situações da família, constí
tuida fóra do catholicismo ,

Acceitando, por conseguinte, o Projecto tal qual está, eu, entre
tanto, votarei na Camara pelo divorcio, embora contra a emenda dO
Sr. AdolphoGordo, porque, apesar do bello talento do illustro deputadO
por S. Paulo, pela amplitude com que foi redigida, longe de servir,
parece-me que prejudica a causa do divorcio, pois .muitos dos argu
mentos aqui offorecidos contra o instituto resultam da rédacção da sua
emenda e da elasticidade que S. Ex. deu ao instituto.

Feita esta declaração, votarei para que se mantenha o Prcjecro ta
qual, sem renuncia do meu voto que, na Camara, será. pelo divorcio.
(Muito bem.)

o @r. ,:10"'& l\:lton;.liJ,,,,·dira - (pela ordern).- Sr. Presi
dente, sendo absolutamente contrario à instituição do divorcio, sou for
çado a explicar o meu voto, em vista da declaração que acaba de ser
feita pelo meu nobre e dístincto collega o Sr. Luiz Domingues.

Não sou suggestíonado pelo sentimento religioso a manter a indis
solubilidade do laço conjugal,

Mesmo no terreno jurídico, ainda considerando-se o casamento
civil um contracto, trata-se de um contracto sui generis.

Assim sendo, as leis que regem o casamento civil não sãoas que
regem os contractcs communs ,

Portanto, neste terreno mesmo, mantenho o meu. voto, absoluta
mente contrario ao divorcio, (i1fuito bem.)

o Sr. Anisio de L\"1):s,"CU -- (pela ordem) não estava pre
sente no COmCl}O da sessão c porisso mio ouviu as palavras com que
o Sr. Dr, Lima Drummond pretendeu justificar-se de uma supposta
aggressão a propósito da citação de Portalis ,

Não accusou ninguém. O que disse foi que ouviu invocar-se a
opinião de Portalis para justificar a preíerencia da separação de corpos
sobre o divorcio, quando tal não é a opinião delle ,

E' muito simples restabelecer a verdade,
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Trará amanhã os archivos da discussão do Codigo Francez e de
monstrará então que é verdadeira a opinião que o orador attribuiu a
Portalis.

Foi informado de que o Sr. LimaDrummond dissera que o orador
foi facil , Si pecca, não é de certo pela facilidade de suas opiniões, que
só se formam depois de maduro e reflectido exame. (Muito bem.)

o Sr. Presldellt-e _ Vou pór a votos a questão preliminar
do divorcio. Acho que a questão pelo sim ou não prejudica. Si se
approvar o divorcio, então porei a votos as emendas que a respeito dos
casos em que elle se admitte, começando pela do SI'. relator.

Vai-se proceder á chamada para a votação da preliminar.
Respondem sim, approvandoodivorcio,os Srs. Sá Peixoto, Arthur

Lemos, Anisio de Abreu, Camillo de Ilollanda, Sylvio Homero, SáFreire,
Hermenegildo de Moraes e Benedicto de Souza (8).

Respondem não, regeitando O divorcio, os Srs, Luiz Dnmíngues,
Frederico Borges, Tavares de Lyra, Teixeira de Sá, Seabra, José Mon
jardim, Oliveira Figueiredo, Azevedo Marques, Alfredo Pinto, Alencar
Guimarães, Francisco Tolentíno e Rivadavia Correia (12).

o Sr. P",e"id",...te _ Foi regeitado O divorcio por 12 votos
contra 8. Faltou apenes o voto do Sr. Araujo Góes, que não está pre
sente, mas não influe isto no resultado. Vamos votar agora os arts. 97
a 217 da Parte Geral e as emendas apresentadas aos mesmos artigos.

o ISr. Frederico BOR"g''''''" (pela ordem)- Pensa que con
veria suhmetter á votação,em primeiro Iogar,o substitutivo doSr. Tor-
res Neto. !lI)

o Sr. Presidente - TIa um subBtit:~Úvo do SI'. Torres Neto,
que vem impresso no 11m do parecer. OSr. relator, considerando-o como
um todo articulado, não quíz desenrolal-o em emendas para collocar
como artigos; considerou-o como um todo. Portanto a Commissão ou
acceíta o substitutivo ou recusa. .

Posto a votos, é regeítado o substitutivo.
o Sr. Presidente - Aos arts. 97 e 98 não foram apreson

tados emendas além das do substitutivo rejeitado.
São approvados os arts. 97 e 98 do Projecto,
E' approvado o art. 99 do Projecto, ficando prejudicada a emenda

suppressiva do Sr. Coelho Rodrigues. .
o ISr. Presidente _ Vai-se votar o art. 100 do Projecto,

ao qual apresentaram emendas os Srs. Coelho Rodrigues, Andrade Fi
gueira e Frederico Borges (relator).

O Sr. Alfredo Piuto - (pela ordem)-Sr. Presidente,
entre as emend~s ha uma do Sr. Coelho Rodrigues, que me parece con
densar todas as idéas, quer doProjecto,quer da emenda doSr. Andrade



Figueira e do nobre relator. Assim, proponho preforoncla para a
emenda do Sr. Coelho Rodrigues, menos as palavras - de que possam
resuuar obrlqações reciprocas entre as partes.

O artigo ficará assim redigido :
«As pessoas absolutamente incapazes devem ser representadas

por seus pacs, tutores ou curadores em todos os aetos j uridicos, e as
relativamente incapazes, nos casos declarados na. Parte Especial. »

Na Parte Especial se regulará a representação dessas pessoas.
Creio, portanto, que já pode flcar pl'ompta a rcdacção, accei

tando-se li emenda do Sr. Coelho Rodrigues com li supprcssão daquel
las pala vras.

o Sr. Presldente _ Vou põr a votos a emenda do Sr. Coelho
Rodrigues com a modificação apresentada pelo SI', Alfredo Pinto.

E' approvada a emenda substitutiva, do art. 100, assignada pejo
Sr. Coelho Hodrigues, . com a modificacão proposta pelo Sr, Alfredo
Pinto, prejudicados O additi 1'0 do relator c a emenda do Sr. Andrade
Figueira.

E' approvado o art. 101, depois de rejeitada a emenda suppres
siva do Sr. Coelho Ilodriguos.

E' rejeitada a emenda do Si'. Coelho Rodrigues mandando substi
tuir na secção I, (cpigrapbe aos arts. 102 c seguintes) as palavraa-e
Vidos de vontade - pOI' estas outras - Vicias d" consentimento,

o Sr. Pl,"esldente- Vai-se votar o art. 102, que diz:
({ Art. 102. Os actos jurídicos podem SOl' annullados, quando as

declarações de vontade houverem sido feitas pai' erro subsiancinl.»

A este artigo offer~[eram emendas o Sr. Julio dos Santos, o relator
c 11 Faculdade Livre de Direito de Minas.

o Sr. ].Vrerlerico :~::~org-es -.- Devo declarar á Commis
são que, no meu parecer primitivo.icu havia acceitado a emenda. do
SI', Julio dos Santos.

A discussão posterior voiu modificar o meu juizo e entendo que o
Projecto deverá ser acceito com as emendas offerecidas pelo conselheiro
Andrade Figueira, com 11 modiflcação que então oflereci e que consta
elo parecer,

o Sr. Julio dos @lautos - (pela ordem) - Sr. Presí
dente, a emenda a que se refere o íllustrc relator 'tende a substituir
quatro artigos, os arts. 102, 103, 10. c 105, condensando em poucas
palavras o pensamento destes quatro artigos.

A emenda não é minha, devo declarar, é de Dalloz , no seu re
pertorio de jurisprudoncia.

o 8,'. Presidente - A Commissão acaba de ouvir o autor
da emenda explicar que a sua emenda é a substitutiva dos arts. ·102,
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103,104, e 105. O relator sustentou a sua opinião. Si ningl1cm re
dama, dou como rejeitada a emenda, de accórdo com a opinião do
relator.

E' rejeitada a emenda aupprcssiva do Sr. Julio dos Santos e appro
vado o art. 102, prejudicando a emenda da Faculdade de Direito de
Minas.

o 'ih-. P",·esi<1ent.e __ Vai-se votar o art. 103.
o Sr~ ][~'Jt"·etlerico Borgem - Pede prcferencia para o seu

substitutivo, consubstanciando a idéa do art. 103 e da emenda do
Sr. Andrade Figueira.

E' approvada a emenda substitutiva do relator, ficando prejudi
cados o artigo do projccto c as emendas do Sr. Coelho Itodrlgues e da
Faculdade Livre do Minas.

E' approvado o art. 104, depois de rejeitada uma emenda da Fa
culdade Livre de .Minas Geraes,

As emendas do Sr. Andrade Figueira e da Faculdade de Minas ao
art. 105 são rejeitadas, ficando approvado o artigo do Projecto.

E' annuncíada a votação do art. 106.
O S,'. Presidente-Dá como rejeitadas as emendas ,uppres

sívas dos Srs, CoelhoHodrigues e Andrade Figueira, se não houver re
clamacão.

líavcndo reclamação, procede-se á chamada e verifica-se não ha
ver maioria absoluta pró ou contra, por ter obtido a emenda 10 votos
favoravcis e sete contrarias. Fica adiada a votação desta emenda, por
falta de numero regimental.

o Sr. Tebeira de Sá (pela OJ'dem) - Sr. Presidente,
penso que V. Ex. devia submetter a votos a emenda quo propõe que
a materia deste artigo seja collocada no capitulo que trata de prescri
pçao extincti va,

O §lI'. Presidente -- OSI'. Teixeira de Sá propõe que seja
submettida a votos a emenda da Faculdade Livre de Direito do Estado
de ~iinas Gemes, quo propõe que a materia deste artigo figure no ca
pitulo quo trata de prcscripção cxtinctiva ,

Pôde parecer á primeira vista que, não tendo a Comrnissão resol
vido a respeito da supprcssào ou não do artigo, o adiamento da vota
ção implique no adiamento da votação dessa emenda. I

!'ih,s a Commissão póde entender realmente que este assumpto
deve SOl' tratado no capitulo que trata ela prescripção cxtínctiva c,
assim vou submeuor a votos a emenda apresentada pela Faculdade
-Livre de Direito do Estado de Minas.

O §r.. Lui~ lCl'olníng;uer-B (pelaordem) - Sr. Presidente,
desde que o motivo da supprcssão do artigo está no facto dello não se
achar devidamente collocado, votarei pela emenda que propõe a trans-
posição, . ' . .
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o ;;>1'. Al&edo Pinto (pela ordem) - Sr. Presidente,
desde que acho que esta matéria não deve ser incluida no Codigo,
tanto que votei pela suppressão do artigo, como hei de agora votar
para que ella seja collocada ou não no capitulo que trata da pres
cripção?

O Sr. Presidente - V. Ex. votará contra.
O Sr. Alfredo Pinto - Uma vez que se tinha adiado a

votação por falta de maioria absoluta, entendo que, sobre a mataria,
deviamos tomar uma deliheração, depois que aqui se verificasse a
maioria da Commissão, porque a maioria poderá resolver supprimir o
artigo, ao passo quo consignar esta. disposição na parte sobre pres
cripção, como propõe a Faculdade Livre de Direito do Estado de Minas,
dá o seguinte resultado: é que nós admittimos implicitamente a. dis
posição,

O Sr. Sah'ador Moni", (pela o1'dem) _ Sr. Presidente,
penso quo não ha inconveniente algnm em votar-se a emenda que
propõe que a matéria do art .. 106 seja transferida para o capitulo que
trata da prescripção extincti va.

Quando se tratar deste capitulo a. emenda suppressiva da matéria
contida no artigo poderá ser reproduzida.

Então se poderá tratar de saber si a matéria desse artigo é ou não
de direito substantivo.

Si de direito substantivo, póde ser incluída no Codigo, si de di
reito adjectivo, não, porque a isso se oppõe 8. Constituicão ,

A men ver, não está prejudicada a emenda da Faculdade Livre
de Direlto do Estado de Minas.

Eu pediria mesmo, Sr. Presidente, a reconsideração do voto da
Commissão sobre esta parte, sem prejuízo da emenda da, Faculdade Li
vre de-Direito.

o Sr. Sã Pei»:oto (pela ordem) - Sr. Presidente, no in
tuito de conciliar as opiniões divergentes e evitar assim difflculdade na
votação deste parecer; proponho que seja de novo submettido a votos
o art. 106.

Tendo a Commissão se dividido em dous grupos, um que pretende
a suppressão do artigo, e outro que o acceita, para. collocal-o no ca
pitulo relativo á prescripcão,proponho a rejeição desde logo do artgo,
ficando licito áquelles dos membros da Commissão, que fizerem ques
tão de renovar a matéria delle, reproduzil-o, como emenda, em occa-
sião opportuna, .

o Sr. José l\:l:m:>j ....·dim (pela ordem) - Vou modificar
o men voto, de accôrdo com as razões que acaba de expender o meu
illustre collega Sr. Sá Peixoto.

Votarei pela suppressão, afim de que esta Commíssao resolva em
tempo opportuno, si deve ou não renovar a mesma dísposiçao,



o Sr. J:."'Irederico BO:l"ges {pelao7'dem)-Sl'. Pl'e.::.idenLe,
não sei que destino V. Ex., e aquelles que pensam que esta materia
deve ser supprimida darão ás emendas apresentadas pelo Sr. Coelho
Hodrigues e pela Faculdade Livre de Direito.

o (":L'. Pro8idente-Si a Commissão julgar que se deve
supprímír o artigo, essas emendas ficam prejudicadas.

Vou de novo tomar os votos dos honrados membros da Commis
são sobre a emenda suppressiva do art. '106.

O Sr. Luiz Domiugues (pela ordem )-51'. Presidente,
cu pediria a V. Ex. que não considerasse prejudicada a emenda rela
tiva à transposição da mataria do art.. 106; pediria que V. Ex.
submettesse 3, votos.

UMA voz_.-E' melhor isto, do que a retractação ,
O Sn. LUiZ DOMmGuEs - Desde que a emenda seja acceita o

pensamento da Commissão fica accentuado, isto é, de que se depre
hende que a disposição deve apenas ser deslocada.

0:61'. P1'esi<lente - Devo primeiramente observar que pc
demos modificar o nosso parecer até o momento de ser apresentada a
ultima redacção,

Digo isto, porque ouvi o seguinte aparte, quando fazia. as suas
observações o Sr. Luiz Ilomíngues : « E1 melhor isto, doquea retra
ctacão » .

. OSr. Luiz Domingues pede para que se vote a emenda da Facul
dade de Minas, ponderando que alguns Srs. membros da Commissão
entendem que esta matéria não está bem collocada nesta parte, e sim
na parte relativa á prescripçao.

O SI\. ALPREOO FINTO -- Ahi é que fica mal.
O :Sr. Presidente - Parece-me que, desde que se votar pela

suppressão do artigo, desapparecem as duvidas e flca approvada essa
emenda apresentada. Desde que houve quem se manifestasse nesse
sentido, vou por a votos, em primeiro logar, a suppressão,

Posta a votos a suppressão do art. '106, é approvada , contra os
votos dos 81'S. Luiz Dom.ngues, Frederico Borges, CamilJo de Hollanda,
Teixeira de Sá, Sylvio Romero e Benedicto de Souza, ficando annul
lada a votação anterior.

O Sr. Presidento - annuncla a votação do art. 107.
O Sr. F'rede1'ieo Borges (pela ordem) - Sr. Presidente,

no parecer primitivo fiz menção de uma emenda do meu illustre col
lega, o Sr. Jul.odos Santos, propondo a suppressão do art. 'lO7. Disse eu,
então, que sem duvida S. Ex. fazia a emenda por considerar, «nno
o Sr. Torres Neto, que, dada a fals.dade, ha antes simulação do que
01'1'0. Então não vi inconveníente na suppressão, mas depois me pare,
ceu mais conveniente conservar o artigo.
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.Faço esta declaração, porque no impresso ficou supprímida a
emenda do Sr. Julio dos Santos.

o §r. Julio dos I§antos (pela ordem) - SI'. Presidente,
effectivamente esta emenda tinha sido acceita pelo relator em seu
parecer e agora não figura aqui,

A razão por que pedi a suppressão do art. 107 Mo é só porque
tenha lagar a s.mulação, mas porque a doutrina não.é verdadeira.

Devemos notar que. este artigo est.á sob a epigraphe - Erro e
igncrancia, - onde não pode estar. [ma falsa causa pócio estar ex
pressa no contracto de accordo com os contractantcs c pãO haver erro
nisto. Imaginemos que um contracto do hypoihcca mcncicna um em
presumo como feito, quando, no rmtanto, este contracto vae apenas
garantir um cmprcstimo, Aqui não ha erro sobre a cousa ; ha falsa
causa, mas o contracio prevalece.

Portanto, a ter-se de admittir °art. 107, a rcdacção não deve ser
esta e sim a que foi proposta pela Faculdade de Minas. .

Dou esta explicação, porque S. Ex. suppõe que oJTereci a emenda
só para desclassificar; mas não, apresentei-a por entender que a dou
trina é íalsa,

o I§r: Clovis lBevilaqua (pela ordem)~ Sr. Presidente,
direi muito poucas palavras, porque creio quo não é preciso alon
gar-me,

No Projecto falla-se em falsa cousa , sob a epigraphe - Erros-c
porque é, incontestavelmente, uma das modalidades do erro, porque
ha discrepancia entre a vontade real e a declarada; e toda a vez que
ha essa discrepancia, é porque intcrveiu vicio da vontade.

Dizer-se - falsa eousa- ou cuusa errada -- importa no mesmo.
Si o Projecto empregou a expressão - falsa cousa-é porque

encontrou-a já no nosso direito e ha no direito romano disposção de
que este artigo é cópia quasí que litteral, e em que se diz islo(apartes),
e a Faculdade de Minas, interpretando o artigo do Projccto, procurou
dar a mesma explicação, como se vê do relatorio,

Posto à votos, é approvado o art. ! 07 do Projecto, depois de rejei
tadas as emendas.

E' posto a votos e approvado o art. lOS, sendo rejeitada a emenda
da Faculdade Livre de Minas.

São postos a votos e approvados os arts. 109 e 1'10, sendo rejei•.
tadas as emendas apresentadas ao primeiro destes, pelo Sr. Coelho lto-
drigues e pela Faculdade de Minas. .

Posto a votos o art. ! 11, é approvado com a emenda do Sr. Coe
lho Rudrigues, que accrescenta a palavra - propositai>« depois da
palavra silencio, sendo rejeitada a emenda da Faculdade de ~l.nas.

E' approvado o art. 112 do projecto, depois de rejeitada li emenda
do Sr. CoelhoRodrigues. _
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o Sr. Presidente- Vou pôr a votos O art. 113, com a
emenda additiva do relator.

O Sr. J!;~rederieoBorges (pela ordem) - Ila um erro
no avulso: em vez de « accrescente-se depois da palavra - represen
tado, estas outras: o proveito colhido»; deve ser : « a restituir opro
veito colhido".

Devo tambem accrescentar que a este artigo foi apresentada uma
emenda do Sr. Dr. Torres Neto e que não a mencionei, por ter S. Ex.
apresentado depois substitutivo geral e pela razão que já dei no parc-

o ccr primitivo.
O !Sr. Presidente-A. este art. 113 apresentou o Sr. con

selheiro Andrade Figueira a seguinte emenda:
« Substitua-se o ultimo período pelas seguintes palavras - s6

mente para o e!feito de responder este civilmente até a concurrente
quantia o proieuo que teve. - Andrade Figueira."

E' approvada esta emenda do Sr. Andrade Figueira, contra o
voto dos Srs. Frederico Borges, Teixeira de Sá e Sylvio Homero

O SR. LUIZ DO>l[NGUES - Entende que não fica prejudicado O

ultimo período do artigo do projecto com a approvação da emenda do
Sr. Andrade Figueira.

OSR. FREDEl\lCO BORGES - Diz que a emenda do Sr. Andrade
Figueira não é mais do que a reproducção do pensamento de uma
emenda do Sr. Torres Neto, a que se referiu uo parecer primitivo.
Manifestando-se sobre esta emenda, frizou esta questão que está dando
lagar a duvidas. A emenda do Sr. conselheiro Andrade Figueira não
encerra o mesmo pensamento do art. 113, que dá ao representado
acção regressiva contra o representante doloso e isto é o essencial.

O !Sr. Presidente - Approvada a emenda do Sr. Andrade
Figueira, vae-se votar a ultima parte do art. 113 do Projecto, que não
ficou prejudicada e que trata da acção repressiva.

E' approvada esta ultima parte do art. 113, contra os votos dos
Srs. Seabra e Benedicto de Souza.

O Sr. ~:i. F. Correia - Diz que a Commissão ainda não
se pronunciou sobre uma parte da emenda da Faculdade de Direito de
Minas, quanto á acção criminal contra aquelle que praticou o dolo.

O Sr. Presidente - Está prejudicada, porque a Commissão
adoptou que só para responder civilmente o dolo obriga o representado,
comoestá na emenda Andrade Figneira.

E' submettida a votos e approvada a seguinte emenda substitu
tiva ao art. 114:

« Substitua-se o principio pelo seguinte: -. Si ambas as partes
tiverem procedido com dolo, etc. - Coelho Rodrigues."

G. c. _ Valo IH . 48
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Contra a emenda votaram os Srs. Frederico Borges, Teixeira de
Sáie Rivadavia Correia.

Fica prejudicado o art. 1'14 do Projecto.
E' submettido a votos e approvado, contra os votos dos Srs. Alen

car Guimarães e Arthur Lemos, o seguinte artigo additivo do Sr. Fre
derico Borges ao mesmo art. 114:

« Artigo additivo. Odolo não se presume, pode, porém, ser pro·
vado por qualquer modo admittido em direito, inclusive presumpções
- Frederico Borges, relator."
.,.1:.,. • •

o Sr. Sá Freire (pela ordem )- Sr. Presidente, eu pediria
a V. Ex. que submettesse de novo a votos o artigo additivo do relator,
que diz que o dolo não se presume, podendo, porém, ser provado por
qualquer modo admittldo em direito, inclusive presumpções ,

Parece-me que esta disposição encerra urna contradição.

O Sr. Presidente - O pedido do nobre Deputado vae ser
tornado em consideração.

Tem a palavra O honrado relator para explicar O seu pensamento.

O Sr. Frederico Borg'es (pela ortlem í - Não faço
questão da approvação do artigo.

A disposição que nelle se verifica me parece de grande utilidade
na pratica.

O Sr. Arthur LellUOS (pela ordem)- Sr. Presidente, o
artigo additivo está redigido assim:

« O dolo não se presume; pode, porém, ser provado por qualquer
modo admittido em direito, inclusive presumpções.»

A' primeira vista parece que existe uma contradição: « O dolo
não se presume, mas póde ser provado por presumpções .»

De facto, si se trata de presurnpções communs, a contradição
existe. Demais, se verifica que, no conceito do artigo, existe um perigo
serio : o dolo, acarretando consequencias muito graves, susceptíveis de
prova por simples presumpçõescommuns ,

Si, porém, as presumpcões a que se refere o artigo, são as de
caracter legal, é desnecessario mencionai-as, visto que é a propria lei
que as estabelece.

Nestas condições, voto pela suppressão, num caso, por ver o pe
rigo, e, no outro, pela superfluidade.

o Sr. '.i:'ei><eira de Sá (pela ordem) - Para mim causa
surpresa dizer-se que é um perigo que o dolo seja provado por pre
sumpções legaes !

OSR. Al\THUR LEMOS - Presumpções communs.
OSR. TEIXEIRA DE SÁ _. Presumpção de homem, corno se chama

em direito.
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Em toda a parte, em todos os paizes, em todo o direito, o dolo
sempre se provou por presumpçõss, na ausencia de qualquer outra
prova.

Por conseguinte, entendo que basta fazer uma correcção ao
artigo, da seguinte maneira:

« O dolo pode ser provado por qualquer modo admittido em di
reito, inclusive presumpções.

o Sr. Sá. Peixoto (pela ordem) - As palavras emprega
das na emenda « o dolo não se presume, póde, porém, ser provado
por qualquer modo em díreito », tornam desnecessarias as palavras
finaes « inclusive presumpções», porque as presumpções tambem são
meIOS de provas.

De modo que essas presumpções a que muito bem se referiu o
meu nobre e dístincto colIega o Sr. Arthur Lemos, estão incluidas nas
expressões já usadas pelo artigo.

Eu proporia, por conseguinte, que, cio artigo, se supprimissem as
palavras finaes "inclusive presumpções », por serem desnecessárias.

O Sr. ',['eixeira de 8á. (pela ordem) - Não é procedente
a observação que acaba clefazer o Sr. Sá Peixoto, porque dizendo sim
plesmente que o dolo póde ser provado por qualquer meio admittido
em direito, é visto que só dispõe a respeito das provas legaes.

A prova por presumpção é uma excepção que o direito estabe
leceu a respeito do dolo, de maneira que é preciso que ella seja decla
rada, ou antes, supprima-se o artigo, porque isto está no modo do juiz
applicar a lei.

o Sr. Clovis Bevilaqua (pela ordem) - Sr. Presidente
sabe V. Ex, que este artigo não estava incluido no meu projecto.

Não o inclui ahi, apesar de conhecer o principio que é corrente,
porque me pareceu desnecessario ; era uma questão de principio a ser
applicado,

Realmente, a observação do illustrado SI', Deputado Arthur Le
mos tem alguma procedencia.

Desde que dizemos que dolo nao se presume, mas prova-se por
presumpções, parece que ha uma contradição,

Mas vejo que o principio é assim estabelecido, mesmo nos nossos
clássicos ; em Coelho da Rocha, por exemplo.

No proprio Codigo Commercíal está elIe assim consignado,
Deve-se entender: o dolo não se presume de direito, não se pre

sume por lei, mas, em todo o caso, elle ha de ser provado,
As provas para o dolo são todas aquellas que o direito admitte,

inclusive apropria presumpção.
Assim, o artigo deve ser entendido do seguinte modo: - O dolo

emquanto não fôr provado, não se presume que exista; mas, para pro
val-o, as proprias presumpções servem.
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o Sr. Presidente - Vou sujeitar de novo á votação o ad
ditivo do relator, que diz:

« Artigo additivo. O dolo não se presume; póde, porém, ser
provado por qualquer modo admittido em direito, inclusive pre-
sumpções ,- Frederico Borçes, relator." .

E' rejeitado este additivo ao art. H~, por ser considerado super
fluo, contra os votos dos Srs. Frederico Borges, Teixeira de Sá,
Oliveira Figueiredo, F, Tolentino e Rivadavia Correia.

o Sr. Presidente _ O Sr. conselheiro Andrade Figueira
propõe, na epigraphe dos arts. 115 e seguintes, que se substitua a
palavra - coacção po,' oiolencia .

E' rejeitada esta emenda.
E' approvado o art. 115 do Projecto, menos o paragrapho unico,

supprimido por emenda do Sr. M. F. Correia, acceita pela Commissão.
o Sr. Presidente - Vae-se votar a emenda substitutiva

do Sr. Julio dos Santos ao mesmo art. 115.
O Sr. Julio dos Santos (pela ordem) - Sr. Presidente,

o Projecto diz deste modo:
« Art. 115. A coacção, para viciar a vontade, deve ser tal que

inspire ao paciente receio fundado de damno imminente á sua pessoa,
família ou bens, igual, pelo menos, ao que possa resultar do acto a que
é coagida.

Paragrapho unico. Entre os meios de coacção comprehendem-se
as suggestões hypnoticas » .

Esta definição, por assim dizer, contém os seguintes elementos:
primeiro, a coacção deve inspirar receio de damno imminente; se
gundo, este damno deve ser, pelo menos, igual ao que possa resultar
do acto ,

Incontestavelmente a coaccao para annullar o acto não póde com
prehender esses dous elementos sómente, e por isso apresentei a
seguinte emenda:

« A coacção, para viciar a vontade, deve ser injusta e tal, que
inspire ao paciente receio fundado de damuo imminente á sua pessoa
ou a amigo intimo, ou á família ou a seus bens, relativamente consi
deravel para o paciente e deve ter sido a causa efficiente do acto.-
Julio Santos." .

Os elementos por consequencia que exige para que a coacção vicie
a vontade são: primeiro, que deva ser injusta, eífectivamente ; si não
fõr, não póde annullar o acto ,

O SR, OLIVEIRA FIGUEIREDO - Mas não perde o caracter -de
coacção.

O SR. JULIO DOS SANTOS - Neste ponto estou de accordo com
Aubry et Rau, Demolombe e Laurent : a coacção precisa ser injusta.
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Si para que eu obtenha de um devedor o pagamento da divida,
ameaço-o com uma citação ...

UMA voz - Ahi não ha coacção ,
O SR. JULIO DOS SANTOS - ... a coacçao é moral e são esses es

criptores que o consideram. Essa coacção não é injusta e não vicia o
acto. (Apartes.) Em todo caso, não inventei, é opinião de notaveis ju
risconsultos, que me apadrinham neste caso.

Em segundo legar, entendo que, além de injusta, não deve uni
camente produzir a coacção um mal igual ao que póde causar a pratica
do acto. Penso que o mal deve ser relativamente consideravel, porque
pode ser tão pequeno que não se deduza delle uma coacção ,

Sobre este ponto estou de accordo com Demolombe, sendo ainda,
finalmente, preciso que a coacção seja causa efficiente do acto .

Si não foi e tem com elle apenas approximações, especie de facto
concomitante, não deve annullar o acto. Si, por exemplo, eu ia pagar e

. o credor me vem constranger ao acto, não se deve suppor que o acto
seja nullo, porque não houve coacção .

SãO, portanto, tres elementos que considero e que o Projecto não
considera. Pelo modo por que está, qualquer coacção, mesmo justa,
plausível, até a reverencia filial vae ser causa, vae ser vicio.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A isso se oppõe o art. 117.
O SR. PRESIDENTE - A Commíssão ouviu o que disse o autor da

emenda.

O SR. FREDERICO BORGES - A disposição do projecto pareceu-me
mais clara e concisa, e o art. '1 '17 responde em parte ás considerações
feitas pelo illustre Deputado.

Portanto, rejeito a emenda.
o Sr. Presidente declara que, si ninguém reclama, dá

como sem effeito as considerações do SI'. Julio dos Santos e approvado
o art. '1 fi; do projecto, com a suppressão do paragrapho ,

E' approvado.
E' posto a votos e approvado o art. '1 '16, sendo rejeitada a emenda

do Sr. Coelho Rodrigues, contra os votos dos Srs. Sá Peixoto e
Seabra.

E' posto a votos e approvado o art. 117, sendo rejeitada a emenda
do Sr. Gabriel Ferreira, contra o voto do Sr. F. Tolentino ,

Posto a votos o art. 118, é approvado sem emendas.
<.> Sr. Presidente - Antes de passarmos ao art. '1 '19, vamos

votar a emenda do Sr. Jnlio dos Santos, substituindo á epigraphe
A simulação - por esta - Causa illicita ou pela simulação.

E' rejeitada a emenda á epigraphe da Secção II.
o Sr. Frederico Borges (pela ordem) - Devo declarar

que houve uma omissão no avulso.
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o Sr. Deputado Julio dos Santos propaz a substituição das pa
lavras mfl~os defeitos como está na epigraphe do Projecto, por
outros vzcws.

O §ro Julio dos §antos (pela ordem) - Sr. Presidente
propuz esta emenda, porque defeito me parece que se refere a uma
questão de fórma.

Nós dizemos que um objecto é defeituoso quando elle tem uma
falta contra a esthetica.

O vicio é mais intrinseco, refere-se mais á natureza. E, como o
nosso caso é mais quanto á natureza do proprio acto que é afíectado,
do que á fórma externa, eu propuz a palavra vicio, e o Sr. Andrade
Figueira entende do mesmo modo.

E' rejeitada esta emenda do Sr. Julio dos Santos e approvada a
epigraphe do Projecto, contra o" votos dos Srs, Sá Peixoto, Seabra e
Tolentino ,

SãO approvados o art. 119 e seus paragraphos, sem emendas.
As emendas suppressiva e additiva do Sr. Coelho Rodrigues ao

art. 120 são rejeitadas, ficando de pé o artigo do Projecto.
E' rejeitada a emenda suppressiva que o Sr. Coelho Rodrigues

apresentou aos arts. 121 a 121., ficando os mesmos artigos ap
provados.

O Sro Presidente - Ao art. 125 foi apresentada a seguinte
emenda substitutiva da Faculdade de Direito de Minas:

• Terceiros prejudicados pela simulação ou os representantes com
petentes do podei' publico no interesse da lei ou do fisco, poderão
demandar a nullidade dos actos simulados. »

O §ro Oliveira Figueiredo - A emenda da Faculdade
Livre de Direito não comprehende a hypothese de prejudicar a Fazenda
Nacional, porque fisco não é Fazenda Nacional; é o acto de percepção
de imposto, ao passo que a Fazenda Nacional pode ter outros interesses
compromeuidos, dizendo-se interesses da Fazenda Nacional compre
hendem -se os interesses do fisco.

O §r. Presidente - Si for approvada a emenda da Facul
dade de Direito de Minas, V. Ex. propõe uma sub-emenda, dizendo:
fazenda publica em vez de fisco?

O SR. OLIVEIRA F'IGUElREDO - Sim, senhor,
Por 11 votos contra os dos Srs. Luiz Domingues, Frederico

Borges, Camillo de Hollanda, Teixeira de Sá, Sylvio Homero, Benedicto
de Souza e F. Tolentíno, é approvada a citada emenda da Faculdade
de Direito de Minas ao art. 125_

O S'-o Presidente - O Sr. Oliveira Figueiredo propõe que
em vez de fisco diga-se fazenda.

E' approvada a sub-emenda do Sr. Oliveira Figueiredo.
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<O Sr. Presidente _ O relator acceitou a emenda substi
tutiva da Faculdade de Direito de Minas ao art. 126. Esta emenda
restabelece o artigo do projecto primitivo do Sr. Clovis Bevilaqua, que
tinha o n. 106, e é assim concebido:

« Os actos de transmissão gratuita de bens ou de remissões de
divida, praticados pelo devedor já insolvente ou tornado tal em con
sequencia de sua liberalidade, poderão ser annullados pelos credores
chirographarios, como lesivos dos seus direitos.

Sómente os credores que já o eram ao tempo da realização dos
actos considerados fraudulentos podem pedir a rescisão delles.»

E' approvada esta emenda da Faculdade de Minas, ficando pre
judicado o art. 125 do Projecto.

o Sr. Pre3idente _ Ha uma emenda do Sr. Andrade Fi
gueira supprim.ndo a palavra - chiroqraphario - neste art. 126 e
nos arts. 130 e 131. A mesma emenda substitue no art. 126 as pa
lavras - como lesivos de seus direitos - pelas seguintes - como
fraudulento.

E' rejeitada a emenda em ambas as suas partes.
<O Sr. ])'rederico Borge3 (pela ordem)·- Tambem o

avulso omittiu uma emenda do SI'. Julio dos Santos.
Trata-se de uma emenda additti va, da inclusão de uma lettra 

da lettra c, - neste artigo.
<O Sr••:TuBo dos Santos (pela ordem) - Sr. Presidente,

realmente houve um equivoco na elaboração da minha emenda, cuja
retirada peço a V. Ex.

E' concedida a retirada da emenda.
E' approvado o art. 127 do Projecto que diz:
« Art. 127. Tambem se consideram lesivos dos credores chiro

grapharios e por isso annullaveis; os contractos onerosos do devedor
insolvente, quando os pactuantes tiverem procedido de má fé. Esta
presume-se : a) quando a insolvencia for notoria ou, pelo men?s,
houver razão para ser conhecida da pessoa que contracta com O In

solvente; b) quando o preço da cousa transferida pelo devedor for
consideravelmente inferior ao corrente .»

<O Sr. Presidente _ Ha urna emenda do Sr. Andrade Fi
gueira supprimindo a lettra b deste art. 127.

Posta a votos a emenda, não foi obtida maioria obsoluta de votos
pro ou contra, ficando adiada a decisão sobre ella,

São approvados os arts. 128, 129 130 e 131 do Projecto. Aos dous
primeiros não haviam sido apresentadas emendas e aos dous ultimos
propusera o Sr. Andrade Figueira emenda suppressiva da palavra
chirographarios - emenda rejeitada contra os votos dos Srs , Anisio
de Abreu, Teixeira de Sá, Seabra, Monjardim e Alfredo Pinto.
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o Sr. Presidente - Vae-se votar o art. 132, ao qual a Fa
culdade de Direito de Minas apresentou emenda substituitiva do § 2°
pelo § 2° do art. 346 do projecto do codigo do Sr. Coelho Rodrigues.

E' rejeitada a emenda da Faculdade de Direito de Minas.
o Sr. Presidente - Tambem OSr. Julio dos Santos apre

sentou emenda ao art. 132, mandando accrescentar as palavras
( mais onerosa ».

o Sr. Julio dos Santos (pela ordem)- Sr. Presidente,
o art. 132 dispõe que se presumem de Ma fé e validos os pagamentos
de dividas vencidas. .

Mas, realmente, não se póde considerar que esteja de boa fé o
devedor insolvavel, que paga as dividas de juros mais brandos, de
encargos menos onerosos; deve-se suppor que está de boa fé aquelle
que paga as dividas mais onerosas.

A idéa contida na emenda não é minha, já é conhecida de todos
e vemos isto constantemente nos julgados.

Como o nobre relator recusou a minha emenda, não apresen
tando os fundamentos por que o fez, eu desejaria ouvil-o a este
respeito.

o Sr. Frederico Borg-es (pela ordem) - SI'. Presidente,
os motivos por que recusei a emenda do Sr. JuJio dos Santos estão
consignados no impresso distribuido, no qual se lê o seguinte: "Não
ha que distinguir na hypothese si a divida paga era mais ou menos
onerosa. Pagar suas dividas vencidas é obrigação de quem as con
trahiu, cabral-as é direito do credor. Si este exige a solução da di
vida vencida, não tem o obrigado direito de afastal-o sob fundamento
de que tem outras dividas mais onerosas."

o Sr. Oliveira Figueiredo (pela ordem) - Sr. Presi
dente, acho que a emenda proposta pelo meu honrado amigo e collega,
o Sr. Julio dos Santos, não está bem explicita.

A expressão" mais onerosa" denota um termo de comparação.
Assim, perguntarei: mais onerosa em relação a que? (Apoiados.)
O SR. JULIO DOS SANTOS dá um aparte.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Falta o outro termo da com
paração.

Approvado o artigo, como V. Ex. propõe, como applícal-o, como
dar-lhe execução?

.O SR. JULIO DOS SANTOS - Mas, entre duas dividas, V, Ex. não
sabe qual é a mais onerosa?

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Mas V. Ex. não estabelece o outro
termo da comparação.
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Approvada a emenda, o artigo fica redigido da seguinte fôrma:
« Presumem- se, porém, de boa fé e valem: 2' - os pagamentos de
dividas mais onerosas; 3' - etc."

Mais onerosas em relação a que?
E' rejeitada a emenda additiva das palavras - "mais onerosas"

ao art. 132 do Projecto, sendo approvado este artigo.
O Sr. Presidente - Vae-se votar o art. 133, assim con

cebido :
« Art. 133. Annullados os actos fraudulentos, a vantagem resul

tante reverterá em proveito da massa. Si os actos revogados tinham
por unico objecto attribuir direitos de preferencia por hypotheca,
antichrese ou penhor, a sua nullidade importará somente a perda de
preferencia. "

O Sr. Andrade Figueira propõe a suppressão do se
gundo periodo: si os actos, etc. até preferencia.

O Sr. Clovis Bevilaqua (pela ordem) - Sr. Presidente,
tomo a liberdade de chamar a attenção da Commissão para O seguinte:
esta segunda parte do art. 133 é a sancção estabelecida para- o dis
positivo do art. 131.

Ahi se diz que são consideradas fraudatorias dos direitos dos
outros credores as garantias de dividas ainda não vencidas que o
credor insolvente tiver dado a algum credor chirographario,

A hypothese é a seguinte: ha credores simples, dous, tres ou
mais, todos com igualdade de direitos. Em favor de um, o devedor
constitue um penhor ou hypotheca, dá-lhe garantia superior aos.
ontros. O Projecto considera fraude e pede que se annulle, mas unica
mente a garantia dada.

O Sr. Presidente - Voto pela emenda do Sr. Andrade
Figueira, porque o Codigo apenas annulla a garantia dada.

O Sr. Clovis Bevilaqua - A preferencia é estabelecida
pelo direito hypothecario.

o Sr. Presidente - Mas eu quero a perda do próprio
onus.

E' rejeitada por 13 votos contra os dos Srs. Anisio de Abreu,
Teixeira de Sá, Seabra, Alencar Guimarães e F. Tolentino, a emenda
do Sr. Andrade Figueira, suppressiva da ultima alinea do art. 133.

São approvados os arts. 133, 134 e 135 do Projecto, sendo rejei
tadas as emendas do Sr. Coelho Rodrigues.e da Faculdade de Minas ao
art. 134.

O Sr. Presidente - Vae-se votar o art. 136 do Projecto,
que diz:

e As condições physicamente impossiveis e as de não fazer uma
cousa impossivel reputam-se inexistentes. "
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« As juridicamente impossiveis invalidam os actos a ellas subor
dinados. »

Ha um substitutivo do Sr. Andrade Figueira.

o Sr. Alenoar Guhnarães (pela ordem) - Sr. Presi
dente, nesta questão relativa a condições tenho voto escrípto no pa
recer que tive a honra de submetter á consideração da Camara relati
vamente ás disposições de ultima vontade.

Fui radical em minha opinião e ella de certo modo está amparada
pelo voto do illustre relator em seu parecer relativamente a este
art. 136. Declarei no meu parecer sobre os arts. 2.021 e 2.022 do
Projecto, que as condições impossiveis não devem ser consideradas
simplesmente inexistentes quando appostas a disposições de ultima
vontade.

Reconheço que é essa a doutrina do nosso direito, porém afas
tei-me della para acceitar a opinião de Mello Freire, Gouvéa Pinto,
Teixeira de Freitas e de certo modo do autor do Projecto em seu livro
Direito das Successões, Fundamentei a minha opinião a este respeito
longamente; e, nestas condições, Sr. Presidente, si é assim nas dis
posições de ultima vontade, em que não ha a obrigação de partes, me
parece que as condições impossiveis não devem invalidar O acto a que
forem appostas, com maioria de razão devo sustentar a mesma dou
trina nos contractos onerosos, como aquelles de que se ,trata na dis
posição do artigo em votação.

Acho-me, porém, em diffículdade para acceitar qualquer das
disposições, quer da emenda do Sr. Andrade Figueira, quer do artigo;
e, prevalecendo-me dos precedentes seguidos no seio da Commissão,
pediria a V. Ex. que submettesse a votos o art. 136, modificado no
sentido de se eliminar a primeira parte.

Mantenho assim a doutrina que sustentei no meu parecer. Não
distingo entre condições pbysicamente impossíveis e juridicamente
impossíveis.

Poderia ficar assim: « as condições impossiveis invalidam os
actos a ellas subordinados."

O Sr. Presidente - V. Ex. mande a emenda.
Portanto, submetto á consideração da Commissão esta emenda

apresentada na ultimo momento pelo Sr. Alencar Guimarães e com
voto contrario do relator.

Posta a votos a emenda do Sr. Alencar Guimarães é rejeitada,
contra os votos do autor e do Sr. Anisio de Abreu.

O Sr. Presidente ,- E' esta a emenda substitutiva que o
Sr. Andrade Figueira efferece ao art. 136 :

« As condições absolutamente impossiveis, natural ou juridica
mente, reputam-se inexistentes nos contractos gratuitos e nas dispo-
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sições de liberalidade de ultima vontade, mas invalidam os demais
actos a ellas subordinados. As negativas impossiveís reputam-se não
escriptas e puros os actos. - Andrade Figueira."

O Sr. Olovis Bevilaqua (pela ordem) - Sr. Presidente,
quero apenas justificar o que estabeleci no Projecto. Parti de um
principio superior: só ha condição quando ha uma clausula subordi
nativa do acto juridico a um acontecimento incerto. As condições phy
sicamente impossiveis não teem incerteza absolutamente alguma; e,
conseguintemente ellas não determinam a condicionalidade do acto. E,
sendo assim, é como si ellas não existissem. Por isso, O Projecto de
terminou que ellas fossem consideradas como não existentes.

Agora, as que são impossiveis em face do direito estão em outra
categoria, porque o acto é possivel, e tanto é possivel praticar um acto
contra o direito que existem os crimes.

Ha possibilidade, mas o direito deve intervir com a sua sancção e
declarar' que essas condições annullam o acto, porque a condição sub
mette o acto a um molde especial e esse molde sendo inj uridico, sendo
contrario á moral, sendo illicito, deve tornar illicito o acto. Esta é a
minha orientação.

O Sr. 'J['ei",eir-a. de Sá - Quero justificar o meu voto em
favor da emenda do Sr. Andrade Figueira, que distingue os casos e
actos de liberalidade e de ultima vontade e outros.

Naquelles considera as condições impossíveis como inexistentes,
como sempre se observou em nosso direito, respeitando-se a vontade
do testador.

A respeito dJs mais actos deve invalidar porque quando as pes
soas que contractam em vida estabelecem condições impossíveis, que
rem mesmo que o contracto não valha, seja nullo.

E' o que tinha a dizer em favor da emenda do Sr. Andrade Fi
gueira, pela qual voto.

E' rejeitada a emenda substitutiva do Sr. Andrade Figueira (ao
art. 136), contra os votos dos Srs. Sá Peixoto, Arthur Lemos, Anisio
de Abreu, Teixeira de Sá, Seabra, Monjardim e F. Tolentino .

O art. 137 é approvado sem emendas.
O art. 138 é approvado com emenda do relator á segunda parte

do art.igo, que fica assim redigida:
« Si depender da condição resolutiva, emquanto esta se não rea

lizar, o direito tem-se por adquirido para poder ser exercido desde
logo. »

Os arts. 139 até 141 são approvados, com emendas do Sr. Clovis
Bevilaqua : ao art. 139 mandando ler ..:- realizaria em vez de 
realizar; ao art. 141 mandando ler - com ella forem - em vez de
com esta forem ,

O art. 142 é approvado sem, emenda.
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o art. 143 é tambem approvado, depois de rejeitada a emenda
substitutiva do Sr. Coelho Rodrigues.

O art. 144 é approvado, depois de rejeitadas a emenda do Sr. Coe
lho Rodrigues e a da Faculdade de Direito de Minas.

Os arts. 145 e 146 do Projecto são approvados sem emendas.
O art. 147 é approvado com a emenda do Sr. Clovis Bevilaqua,

substituindo as palavras - excepto imposto - por estas excepto
quando for imposto.

São approvados sem emendas os arts. 148, 149, 150 e 151.
O art. 152 é approvado depois de rejeitada a emenda suppressiva

do Sr. Andrade Figueira, contra o voto do Sr. Francisco Tolentino.
São approvados os arts. -153 e 154 do Projecto, rejeitadas as

emendas suppressivas do Sr. Andrade Figueira. """,
E' approvada, contra os votos dos Srs , Frederico Borges, Camillo

de HolIanda e Rivadavia Corrêa, a emenda do Sr. Andrade Figueira
supprimíndo o art. 135, n. 3, que estabelece que o instrumento pu
blico é da substancia do acto:

« 3. o Nos contractos de penhor agricola ou pecuario, e nos de
caução de titulo do credito publico quando lmmobilisados,»

Fica adiada a votação da emenda do Sr. Andrade Figueira ao
n. 2 do mesmo art. 155, por não ter reunido maioria absoluta de votos
pró ou contra.

O Sr. Presidente - Vae-se votar o art. -156, ao qual o
Sr. Andrade Figueira apresentou o seguinte substitutivo:

« O intrumento particular, feito e assignado ou somente assignado
por quem estiver no goso da livre disposição e administração de seus
bens e subscripto por duas testemunhas, prova obrigações contrac
tuaes de qualquer valor, mas os seus effeitos cessam em relação a ter
ceiros e dependerão de sua transcripção no registro publico.

Paragrapho unico , A prova que induz o instrumento particular
pódeser supprida por confissão e por outros meios de prova legal.
Andrade Figueira.

E' approvado este substitutivo, contra os votos dos Srs. Arthur
Lemos, Frederico Borges, Sylvio Homero, Benedicto de Souza e F.
Tolentino, ficando prejudicadas as demais emendas, apresentadas
peloSr. Julio dos Santos e pela Faculdade de Minas.

O Sr. Julio dos Santos (pela ordem) - O art. 156 não
está transcripto por completo no avulso; foi transcripta apenas a pri
meira parte.

O SR. PRESIDENTE - Foi substituido todo o art. 156 pela emenda
Andrade Figueira. O artigo ficou prejudicado.

E' approvado o art. 157 do Projecto, depois de rejeitadas as
emendas dos Srs, Andrade Figueira, Julio dos Santos e da Faculdade
de Minas.
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E' approvado o art. 158 do Projecto, com a emenda da Facul
dade de Minas, substituindo as palavras - certidões feitas - por 
certidões passadas - e accrescentando depois de -i-protocollo das au
diencias - as palavras - ou outro lioro a seu cargo.

São approvados os arts. 159 e 160 do Projecto, aos quaes não
foram apresentadas emendas,

o 81'. Presidente - Ao art. 161 apresentou o Sr. conse
lheiro Andrade Figueira a seguinte emenda substitutiva:

« A prova de testemunha fóra dos casos exceptuados neste co
digo só é admissivel nos contractos cujo valor não exceder de 1:000$000.

Paragrapho unico. Qualquer que seja o valor do contracto, a
prova testemunhal é admissivel como subsidiaria ou complementar
de outra prova por escripto , - Andrade Fiqueira .»

Oartigo do Projecto é este:
« Art. 161. Em nenhum caso considerar-se-há prova sufficiente

o testemunho de uma só pessóa .»

E' approvado o substitutivo, ficando prejudicado o art. 161, con
tra os votos dos Srs. Frederico Borges, Sylvio Romero e José Monjar
dím .

o 81'. 'rr'x-e.dec-Joo Borg'es (pela ordem) - Sr. Presi
dente, parece que V. Ex. não poz a votos uma das emendas apresen
tadas pela Faculdade de Minas.

O SR. PRESIDENTE - Ao art. 158?
O SR. FREDERICO BORGES - Sim, senhor.
O SR. PRESIDENTE - Foi posta a votos e rejeitada.

o 81'. Presidente declara que vae pôr a votos o art.162.
A este artigo ha uma emenda do Sr. Correia, mandando que o

n.4 do referido artigo vá constituir o n . 3 do art. 163.
Ha tambem uma emenda do Sr. Dr. Andrade Figueira, que con

traria a disposição do art. 163.
Nestas condições, si a Commissão approvar a emenda do Dr. Fi

gueira, os condornnados por falsidade, furto, etc., não poderão ser in
cluidos no art. 163, como pede o Sr. Correia em sua emenda e como
quer o SI'. relato!', que entende que el1es poderão apenas servir de tes
temunhas informantes.

Vou, portanto, pôr a votos o art. 163, porque, si fór recusado,
acceitando a Commissão a doutrina do Sr. Dr. Andrade Figueira, ficará
prejudicada a emenda do Sr. Correia, que manda que o n. 4 do'artigo
162 venha fazer parte do art. 163.

O SR. FREDERICO BORGES - Mas não é melhor fazer a votação na
ordem '!
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o SR. PRESIDENTE - Mas a Commissão póde approvar a emenda
do Sr. Dr. Figueira.

o Sr. Luiz DOlningues (pela ordem) - Sr. Presidente
o art. 162 diz: « Não podem depor, etc.» Acceita a emenda do Sr .
Andrade Figueira, fica dizendo o Projecto no art. 162 que não podem
depor e no 163 que podem ser recusados.

O SR. PRESIDENTE - Sendo approvada a emenda do Sr. Andrade
Figueira, o art.163 constituirá dous numeros do art. 162.

Em votação nominal foi approvada a emenda do Sr. Andrade
Figueira ao art. 163, contra os votos dos Srs. Luiz Domingues, Fre
derico Borges, Teixeira de Sá e Rivadavia Corrêa.

Art. 162. - Emendas ao § 4', ao n . 4 e ao n. 2, - rejeitadas.
A emenda do Sr. Correia ao n. 4 do art. 162, acceita pelo rela

tor, fica prejudicada.
As demais emendas ao art. 162, ficam tambem prejudicadas,

sendo approvado o artigo e passando os numeres do art. 163 a nume
ros do art. 162.

E' approvado, sem emendas, o art. 164 do Projecto.

o Sr. Presidente - Vai-se votar o art. 165 do Projecto,
com emenda suppressiva do Sr. Andrade Figueira. O artigo diz:

« Art. 165. A lei federal, quando aUegada, não necessitade prova.
A estadoal e a municipal, quando tiverem de ser applicadas fóra

das circumscripções territoriaes para as quaes foram promulgadas,
deverão, assim comoa estrangeira, ser provadas por quem as invocar.»

Posta a votos a emenda suppressiva, fica adiada a decisão a res-
peito, por não haver maioria absoluta de votos pró ou contra.

O Sr. Presidente - Vae-se votar o art. 166, que diz:
"Art. 166. E' nullo o acto jurídico:
1', quando praticado por pessoa absolutamente incapaz;
2', quando a lei o prohibir á pessoa de que se trata;
3', quando for illicito ou impossivel o seu objecto ;
4', quando não revestir a forma prescripta por lei;
5', quando for preterida alguma solemnidade que a lei considere

essencial para a sua fórma ;
6', quando a lei o declarar nullo ou lhe negar effeito ,»

E' approvado o artigo, com a emenda do relator ao n. 2, assim
concebida: '

« Quando praticado por pessoa a quem a lei prohibe o exercício
do acto de que se trata .»

E' rejeitada a emenda do Sr. Andrade Figueira a esse art. 166.

o Sr. Frederico Borges (pela ordem) - Ha uma
emenda do Sr. Julio dos Santos que foi omittida; essa emenda pro-
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põe que se accrescente ao n , 2 - quando praticado por pessoa a
quem a lei prohibe o ezercicio de que se trata.

Esta emenda está attendida pela minha.
O SR. PRESIDENTE - Esta emenda está prejudicada.
São approvados os arts. 167,168,169,170,171,172,173,174,

175,176, 177,178 e 179 do Projecto, ou por não terem emendas,
ou por terem sido ellas rejeitadas.

o 191'. Presidente - Está dada a hora. A votação conti
nuará amanhã. A ordem do dia para a reunião de amanhã é a
seguinte:

1a parte- Votação dos arts. 180 a 2-17 da Parte Geral e das
emendas, com parecer do Sr. Frederico Borges.

2' parte - Continuação da discussão do parecer do Sr. Anisio
de Abreu sobre os arts. 218 a 411 (Parte Especial).

Termina a reunião ás 6 horas da tarde.

27a REUNIÃO EM 20 DE NOVEMBRO DE 1901

(Presidencia do Sr. Seabra)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os
Srs, Seabra, F. Tolentino, Sylvio Homero, Sá Peixoto, Arthur Lemos,
Luiz Domingues, Anisio de Abreu, Frederico Borges, Camillo de
Hollanda, Teixeira de Sá, Araújo Góes, Monjardim, Sá Freire, Oliveira
Figueiredo, Alfredo Pinto, Benedictode Souza e Rivadavia Corrêa (17).

Faltam, com causa participada, os Srs. Tavares de Lyra, Aze
vedo Marques, Hermenegildo de Moraes e Alencar Guimarães (4).

Dos convidados pela commissão comparecem os Srs , Clovis Be
vilaqua, Andrade Figueira, M. F. Correia, Solidonio Leite, Lima
Drummond, Torres Neto, Gabriel Ferreira, Fabio Leal e Salvador
Muniz.

E' lida e posta em discussão a acta da reunião anterior.
o 191'. Araujo Góes (sobre a acta)-Sr. presidente, por

justo impedimento, que, aliás, não participei a V. Ex ., não me foi
possivel absolutamente comparecer á sessão de hontem,

Si me tivesse achado presente, teria votado pelo divorcio, se
guindo assim, não só as minhas próprias convicções, como até a boa
orientação de V. Ex., que dignamente preside esta Commissão.

Peço, portanto, a V. Ex., que faça constar da acta esta minha
declaração.

O SR. PRESIDENTE - Constará da acta a declaração de V. Ex.



oSR. ARAUJO GÓEs-Quero Odivorcio,lnas odiv()rÚOSeIlr res
tricções ; por coherencia não posso comprehender que se admitta o
divorcio em um caso e em outro não.

O SR. SÁ FREIRE O divorcio venceu na Commissão.
E' approvada a acta,

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

Continuação da vota9ão dos arts. 97 a 217 da Parte Geral (a co
meçar do art. 180) e mais a votação das matenas adiadas por não ter
sido apurada maioria absoluta de' votos pro ou contra.

O Sr.. Frederico Eorg'es - Sr. Presidente, estou muito
acostumado a duvidar da minha cornpetencia ; P01' isso, honrem
quando ~e. votou a emenda proposta por ~im,. relativament~ ao dol~
e que fOI Impugnada, na oc~asl"o nao dOI maior dcsenvolvimemn á
sustentação da emenda que uve de apresentar.

Essa emenda é a que diz: « O dolo não se presume, podo, porém,
ser provado por qualquer modo admittido em direito, inclusive pre-
sumpções.» .

Pareceu-me tão forte, tão vehemente mesmo, a Impugnação le
vantada a este dispositivo, que duvidei de mim mesmo, que acreditei
ter' realmente, incorrido em um engano.

, Entretanto, lendo mais uma vez o Codigo Civil Francez e outros,
verifiquei que elles admittem essa doutrina; não propuz, portanto, á
Commissão um absurdo.

OSa. PRESIDENTE - Devo dizer a V. Ex. que a Commissão re
jeitou esse dispositivo, não por consideral-o absurdo, mas sim por
considerai-o superfluo.

O SR. FREDERICO BORGES - Por este ou por qualquer outro motivo,
() facto é'que esse dispositivo está consagrado na legislação de paizes
cultos.

O SR. PRESIDENTE - A opinião não é minha, é da Commissão,
O SR. TEIXEIRA DE SÁ Entretanto, a Commissão acceítou o dis-

positivo de que o juiz julgasse mais pela intenção das partes do que
pelos termos dos contractos, assumpto que é de pura hermeneutica .

O SR. FREDERICO BORGES - E a minha emenda primitiva tinha
este accrescimo : ,i O dolo não se presume, mas póde ser provado por
qualquer modo admittido em direito e o juiz não estará adstricto para
julgai-o, sinão em sua sã doutrina .»

Era esta a minha emenda primitiva; mas, depois da discussão
havida na Commissão, achei dispensavel este accrescímo, a que se
refere agora o Sr. Teixeira de Sá, porque foi votado um artigo neste
sentido.
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o SR. TEIXEIRA DE SÁ - Eu não estou fazendo a comparação
entre as emendas; refiro-me ao critério que presidiu a esta vo-
tação. .

A Commissão acceitou o que é puramente de hermeneutica e
desprezou esta disposição, que é de direito.

O SR. FREDERICO BORG8S - E que está consagrada em diversos
códigos.

O SR. PRESIDENTE - Devo dizer que se trata de um artigo do
Código, do art. 101, que dispõe: "Nas declarações de vontade deve
attender-se mais á intenção de quem as faz do que aos termos de que
se serve.»

E' o principio geral de direito, que se verifica no Codigo Civil
Francoz e em todos os outros.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ dá outro aparte.
O SR. FREDERICO BORGES - Quando também se tratou da prova

testemunhal, eu propuz que algumas pessoas julgadas incapazes ou
inhabeis para deporem podiam ser acceitas como testemunhas infor
mantes.

Esta emenda despertou algumas observações, principalmente do
meu nobre collega o Sr. Teixeira de Sá, que affirmou que no civel era
uma cousa que nunca se tinha visto.

Entretanto essa disposição está no Codigo Civil Francez.
O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Eu votei de accôrdo com V. Ex.; a

principio me pareceu isto, mas depois reconsiderei.
O SR. FREDERICO BORGES - Realmente, estamos todos os dias

vendo na pratica, como advogados, a apresentação de testemunhas
informantes no cível.

São estas as observações que eu tinha a fazer em defesa do
parecer.

o §r. Arthur Le=os - Sr. Presidente, quando apreciei o
additivo offerecido pelo nobre relator, disse que, á primeira vista,
elle me parecia equivoco, como dando legar a uma contradição e esta
minha opiniãofoi corroborada pelo Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, o que
muito me honrou. .

Agora accrescento : é de notar que a disposição do Codigo Civil
Francez não está concebida nos mesmos termos adoptados pelo nobre
relator.

O Codigo Civil Francos diz mais ou menos isto no art, 1.116, si
não me engano: "O dolo não se presume; elle deve ser provado».
Em artigo posterior, creio que no art. 1.352, tratando de presum
pções, é que elle diz que as presumpções são admissiveis nos mesmos
casos em que o é a prova testemunhal, salvo O caso de dolo ou
fraude.

c. C. - VaI. TIl 49
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Mas eu queria accrescentar uma consideração:
Si alleguei que me parecia haver perigo na acceitação das pre

sumpções em geral e das simples conjecturas com provas de dolo, é
que a própria lei 6' do Codigo (De dolo malo) não admitte as simples
~onj.e~turas para prova do dolo, mas refere-se precisamente perspicuis
indiciis .

Ora, estas expressões estão a significar um facto, mas OD [ecti
vamente considerado, ao passo que a presumpção é um elemento
mais de ordem subjectiva.

Eu teria, Sr. Presidente, para de alguma fórma apoiar a minha
opinião essa passagem de Borsari, o grande commentador do Codigo
Civil Italiano.

Ellc diz:
"Resta adunque che coluiche oúole annulare il contrato dopo

aoeroi consentito, [accia ben chiara la prooa che Paltro contraente
ha agito con doio,»

« E si direbbe dolo manifesto e non presunte, »

Elle diz ainda em nota:
Não será fóra de proposíto accentuar que Theophile Flue, no seu

tratado sobre o Codigo Civil Francez, reputa equivoca a disposição
deste Codigo a que acabou de se referir o illustrado relator."

Tanto basta para que se veja que não fui desarrazoado nas minhas
observações,

Tenho concluído. (Muito bem.)

o §r. Presidente declara que vae pôr a votos os artigos
cuja votação ficou adiada na reunião anterior.

Posto de novo a votos o art. 127 com uma emenda suppressíva
da letra b, apresentada pelo Sr. Andrade Figueira, é approvada a
emenda, contra os votos dos Srs , Frederico Borges, Camillo de Hol
anda, Sylvio Homero, Oliveira Figueiredo e Rivadavia Corrêa.
.~_. Posto de novo a votos o n. 2 do art. 155, com uma emenda
additíva do Sr. Andrade Figueira, é rejeitada a emenda, contra os
votos dos Srs , Luiz Domingues, Anisio de Abreu, Teixeira de Sá,
Seabra, Monjardim e Alfredo Pinto.

E' posto tambem de novo a votos o art. 165 com uma emenda
suppressiva do Sr. Andrade Figueira.

O Sa, PaEsIDENTE declara que, não tendo a emenda obtido
maioria absoluta, fica novamente adiada a votação.

Posta a votos, é approvada a epigraphe ao capitulo VI - Dos
actos illicitos-sendo rejeitada a emenda do Sr. Julio dos Santos.

E' posto a votos o art. 180 com uma emenda suppressiva do
Sr. Andrade Figueira.
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E' rejeitada esta emenda contra os votos dos Srs. Seabra, Luiz
Domingues, Teixeira de Sá, Monjardim, Alfredo Pinto e Benedicto de
Souza. Approvado, portanto, o art , 1BO do Projecto, fica prejudicada
a emenda da Faculdade de Direito de Minas Geraes,

o Sr. Presidente_ Vae-se votar o art , 181. O Sr. An
drade Figueira discutiu este assumpto e disse que os dispositivos
destes artigos constituem regras que estão na Parte Especial quando
deviam estar na Parte Geral. O autor do Projecto rebateu esse ponto;
parece que não fez grande cabedal disso. A emenda que apresenta
o Sr. conselheiro Andrade Figueira é antes um conselho á Commissão
e está assim concebida:

« Redijam-se os arts. 181, 182 e 183 de accórdo com a doutrina
dos arts. i .813 e 1.814" de modo a resalvar as responsabilidades
pela destruição ou deterioração da cousa alheia para remover perigo
imminente no caso de não ter sido o dono da cousa culpado do perigo.
- Andrade Figueira."

O Sr. Clovis Bevilaqua_O que eu disse foi que não
podiam os dous artigos da Parte Geral estar em contradição com os da
Parte Especial, como se havia afigurado ao Sr. conselheiro Andrade
Figueira; porque estes artigos estavam, no meu projecto, na parte
especial, tendo eu ahi collocado os actos illicitos como fonte de obri
gações. A Commissão Revisora entendeu que devia tratar dos actos illi
citos na Parte Geral, e por isso deslocou os primeiros artigos referentes
aos actos illicitos e collocou-os na Parte Geral.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Essa transplantação foi mal feita,
porque collocou na Parte Geral o que é especial e na Parte Especial
o que é geral.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A Commissão de Redacção poderá
attender a esse assumpto.

O SR. SÁ FREIRffi - Mas V. Ex. não acha que a Commissão póde
votar a emenda do Sr. Andrade Figueira, determinando que esses
artigos sejam redigidos na forma estabelecida pela emenda?

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - De accôrdo com esses artigos estão
ellas ,

O SR. FREDERICO BORGES - Portanto é desnecessaria a emenda.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Estes negam a responsabilidade,

quando os outros affirmam a responsabilidade do agente.
O SR. PRESIOENTE - Vou pôr a votos a emenda do Sr. Andrade

Figueira.
E' approvada a emenda contra os votos dos Srs. Sá Peixoto,

Arthur Lemos, Frederico Borges, Camillo de Hollanda, Sylvio Homero
e Benedicto de Souza.
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o Sr. Presidente _ A emenda foi approvada. A Commíssão
de Bedacção verificará o modo de harmonizar estes tres artigos com
os arts. 1..813 e 1..814. Estão prejudicadas as emendas do Sr. Julio
dos Santos ao art. 182.

O art. 18í é approvado sem emendas.
O art. 185 é approvado depois de rejeitada a emenda do Sr. An

drade Figueira, contra os votos dos Srs , Teixeira de Sá, Araujo Góes,
Seabra, Sá Freire, Oliveira Figueiredo e Alfredo Pinto.

Os arts. 186, 187 e 188 são approvados sem emendas.
E' approvado o art. 189, depois de rejeitada a emenda da Fa

culdade de Minas.
O SR. PRESlDENTE- Yae-se votar o art , 190 do Projecto.
o Sr. Frederico Borges (pela ordem )-Sr. Presidente,

ha uma emenda que precede a todas as que foram offerecidas ao
art. 190; é a que diz: « Sejam collocados os artigos na ordem se
guinte: 194, 196,197,198,193,191,190,192 e 195.•

o Sr. Presidente_ V. Ex. tem razão.
Trata-se da emenda do 81'. Julio dos Santos.
Si não ha quem reclame, considero-a rejeitada. (Pausa.)
Está rejeitada. Vae-se votar o art. 190.
o Sr. Oliveira Figueiredo (pela ordem l-Sr. Presi

sidente, ha aqui uma emenda ao art , 190 (a primeira) que se attribue
ao Sr. Andrade Figueira, mas que foi formulada por mim.

Devo dizer que a offereci á consideração da Commissão, baseado
no Codigo Civil Allemão e que não faço questão que ella seja ou não
approvada.

No final dessa emenda ha um erro; em vez de - neste caso
deve-se ler - neste codiqo.

o Sr. Presidente - Ha uma emenda do Sr. Oliveira Figuei
redo e ha outra, em seguida, do Sr. Andrade Figueira, resumindo
os arts. 190, 191 e 192. Ha ainda uma terceira emenda da Faculdade
Livre de Direito de Minas Geraes.

o Sr. Sá Peixoto (pela ordem l-Peço preferencia, na vo
tação, para a emenda do Sr. Andrade Figueira.

O Sr. Presidente - Si não ha quem reclame, considero
rejeitada a emenda do Sr. Andrade Figueira.

VOZES - Voto a favor. ,
O ·SR. PRESIDENTE - Vae se proceder a chamada para a votação.

A emenda reune em um só os arts 190, 191 e 192, assim re
digida:

« A renuncia da prescripção só é valida sendo feita depois de
consummada esta e sem prejuízo de terceiro.
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Póde ser expressa ou tacita . .
Esta presume-se com qualquer facto do interessado que seja in

compatível com a prescripção.- Andrade Figueira.
Posta a votos, é approvada contra os votos dos Srs. Arthur

Lemos, Frederico Borges, Camillo de Hollanda, Sylvio Romero e Be
nedicto de Souza.

A emenda do Sr. Oliveira Figueiredo ao art. 190 é rejeitada
contra os votos dos Srs. Sá Peixoto, Luiz Domingues, Oliveira Fi
gueiredo e Rivadavia Corrêa.

Ficam prejudicados os arts. 191 e 192, em virtude da emenda
Andrade Figueira, reunindo-os, com o art. 190, em um só.

E' posto a votos e approvado o substitutivo do Sr. Andrade Fi
gueira ao art. 193, ficando este prejudicado.

E' posto a votos o art. 194 com a emenda substitutiva do Sr. An
drade Figueira.

o Sr. Presidente declara que, não tendo a emenda obtido
maioria absoluta, fica adiada a votação.

E' approvado O art. 19B.
E' posto a votos e approvado o art. '!96, sendo rejeitada a emenda

da Faculdade de Direito de Minas.
E' posto a votos e approvado o art. 197, sendo rejeitada a emenda

da Faculdade de Direito de Minas.

O Sr. Presidente declara que o SI". relator propõe que ao
art. 198 se accrescentem as seguintes disposições:

Art. '!98. Em seguida a este artigo convem accrescentar dis
posições que regulem a prescripção, dado o conflicto de leis anteriores
com o novo codigo. Para isto basta restabelecer os arts. 189 e 190 do
projecto Bevilaqua.

« Art. '!89. As prescripções já consummadas na data da execução
deste codigo e as que, na conformidade da legislação anterior, de
verem consummar-se dentro de um anno, contado desta data, con
tinuam a ser regidas pela mesma legislação.

Art. 190. As prescripções já iniciadas, que deverem ser consi
deradas consummadas na data referida, em consequencia da reducção
de prazo estabelecido neste codigo, só poderão ser allegadas um anno
depois. - Faculdade de Direito do Estado de Minas Geraes.»

Entende e propõe a Commissão que taes disposições sejam re
mettidas ás disposições transito rias do codigo e não sejam acceitas no
numero das disposições permanentes da Parte Geral.

O SR. ANISIO DE ABREU - Mas não vamos votar quanto ao me
rito das disposições?

O SR. PRESIDENTE - Não, a Commíssão vae se manifestar quanto
á collocação da matéria que acabei de ler.
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o SR. ANISIO DE ABREU - O nosso voto, portanto, não implica a
rejeição das emendas do Sr. relator?

O SR. PRESIDENTE - Não, absolutamente. A Commissão vae dizer
si os artigos additivos apresentados pelo relator podem ou não ficar na
Parte Geral. .

Consultada a Commissão, esta manifesta-se contraria á collocação
dos artigos additivos na Parte Geral, contra os votos dos Srs. Frederico
Borges e Sylvio Romero.

O SR. FREDERICO BORGES - Sem approvar nem reprovar?
O SR. PRESIDENTE - E nós podemos approvar matéria estranha

á Parte Geral?
O SR. FREDERICO BORGES - Já o temos feito mais de uma vez,

designando para a Parte Especial matéria desta Parte Geral, como ainda
ha pouco fizemos com a emenda do Sr. Andrade Figueira ao art. 181.

Requeiro que a Commissão se manifeste de meritis sobre os artigos
additivos. .

o Sr. Presidente - O Sr. Frederico Borges pede que a
Commissão se manifeste de meritis sobre os artigos additivos.

Não tenho duvida em fazel-o, mas depois de submetter á Com
missão outra preliminar: si é opportuno ou não na Parte Geral tratar
destes artigos.

O legar não é proprio para resolver de meritis. VV. EEx. veem
que esta disposição póde se referir a uma ou outra espécie de pre
scripção ; como é que VV. EEx. querem, antes de resolver a questão da
usocapião, occupar-se de matéria que só então póde ser attendida?

Entretanto, vou submetter a votos o requerimento do Sr. Fre
derico Borges, depois da preliminar da Mesa.

o Sr.. Rivadavia Corrêa_ Acceíto a materia constante
das emendas patrocinadas pelo illustre relator, mas sinto-me emba
raçado para votar a favor dellas neste momento, porque a Commissão
ficará no ar sem saber onde deve collooar esta materia.

. Entendo que esta matéria deve ser approvada no momento de
tratar-se das disposições transitorias ou da parte referente ao uso
capião,

Tenho repugnancia em votar a favor de meritis, nestas condições,
e sou obrigado a votar contra, salvando o meu voto futuro.

O Sr. Presidente - A preliminar não está prejudicada pelo
julgamento da Commissão . .

A Commissão o que julgou foi que esses artigos estão mal collo
cados na Parte Geral.

Vou consultar si é opportuno (apoiados) tratar já .destas dis
posições e julgar do seu merito.

Procede-se á votação.
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o Sr. Presidente - A Commissão julgou que não era op
portuno occupar-se do assumpto neste momento, contra 08 votos dos
51's. Anisio de Abreu, Frederico Borges e Sylvio Romero,

O art. 198 do Projecto é approvado sem emenda.
O art. 199 é approvado com uma emenda additiva do SI'. Andrade

Figueira, constituindo o n. 4, do artigo e assim concebida:
. ,,4,. o Em favor do credor pignoraticio, do mandatario e em geral

das pessoas a ellas equiparadas por direito, contra o depositante, de
vedor, mandante e pessoas representadas ou seus herdeiros, quanto ao
direito e obrigações relativas aos bens confiados á sua guarda.-An
drade Figueira."

Contra o additívo votam os 51'S. Sá Peixoto, Frederico Borges,
Sylvio Romero e Benedicto de Souza.

Fica prejudicada a emenda da Faculdade de Direito de Minas.
E' approvada a emenda substitutiva do Sr. Andrade Figueira ao

art. 200, prejudicadas as demais e o artigo.
São approvados os arts. 201 e 202, sem emendas.
E' rejeitada a emenda da Faculdade de Direito de Minas ao

art. 203, contra os votos dos Srs. Oliveira Figueiredo, Seabra e Al
fredo Pinto.

E' approvado o art. 203.

o Sr. Presidente _ Falta votar uma emenda do Sr. Julio
dos Santos ao mesmo art. 203, assim concebida:

" Art . 203 -- N. '1 - Substitua-se pelo seguinte: Pelo reque
rimento 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 paíz, ou de 70 dias em outro Estado ou de
4,0 dias dentro do Estado. - Julio dos Santos.

o Sr. Frederico Borges (pela ordem)- Sr. Presidente,
eu havia adaptado a ultima parte da emenda do Sr. Julio dos Santos,
mas depois deixei de consígnal-a neste parecer, por julgar desne
cessaria, desde que a interrupção da prescripção, em qualquer hy
pothese, só se dará depois da citação pessoal, feita ao devedor, ache-se
elle onde se achar.

O l§r. Presidente - A Commissão acaba de ouvir as con
siderações feitas pelo SI'. relator, as quaes darei como attendidas pela
Commissão ,

E' rejeitada essa emenda do Sr. Julio dos Santos ao art. 203.

o l§r. Presidente - A este mesmoart. 203 apresentou o
Sr. Andrade Figueira, com parecer favoravel do relator, um additivo
assim concebido:
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« A prescripção interrompida principia a correr de novo da data
do acto que ~ interro,:,peu, ou do ultimo acto praticado no processo
para a sua mterrupçao.»

E' approvado O additivo do Sr. Andrade Figueira.
São approvados os arts. 204 e 205 sem emendas.

O Sr. Presidente - Vae-se votar O art. 206. O Sr. con
selheiro Andrade Figueira propoz emenda substitutiva desse artigo e
mais dos arts. 207, 208 e 209, pelo seguinte:

« Art. A interrupção da prescripcão feita por um dos credores
não aproveita os outros; assim como a interrupção feita a devedor ou
herdeiro commum não prejudica aos demais co-réos.

§ 1. o A interrupção, porém, feita por um dos credores solidarios
aproveita aos outros; assim como a interrupção feita a devedor so
lidaria prejudica aos demais e a seus herdeiros..

§ 2. o A interrupção feita a um dos herdeiros do devedor so
lidaria não prejudica aos outros herdeiros ou devedores sinão tra
tando-se de direitos e obrigações indivisiveis ,

§ 3. o A interrupção em relação ao devedor principal prejudica
ao fiador; e reciprocamente a interrupção feita em relação a este
prejudica ao devedor principal. - Andrade Fiqueira.»

Votado o substitutivo, verifica-se não ter havido maioria abso
luta pró ou contra, ficando adiada a decisão.

E' approvado o art , 210, depois de rejeitada a emenda da Facul
dade de Direito de Minas.

E' approvado o art. 211 sem emendas.

o Sr. Presidente declara que vae pór a votos o art. 212 e
emendas.

E' posta a votos e rejeitada a emenda do Sr. Julio dos Santos ao
n. 6 do artigo.

E' posta a votos e rejeitada contra o voto do Sr. Oliveira Figuei
redo, a emenda do Sr. Andrade Figueira, ao n. 3 do art , 212)
s.ubstituindo as palavras officiaes de justiça - por - officiaes do
JU'zo.

E' posta a votos e approvada apenas contra o voto do Sr. Fre
derico Borges a emenda do Sr. Andrade Figueira ao n. 5 do art. 212
supprimindo as palavras -i-fornecidas mediante prescripção de [acul
tatioo.

o Sr. Presidente _ Eis ahi por que peço a attenção da
Commissão.

Não é possivel votar por esta fôrma. Ia dando como rejeitada
esta emenda que foi quasi unanimemente approvada com a chamada
e votação nominal. .
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Posta a votos a emenda suppressiva do Sr. Andrade Figueira ao
n. 9, o S,·. Presidente declara adiada a votação por não ter havido
maioria absoluta.

E' annunciada a votação da emenda do Sr. Andrade Figueira,
suppressiva do n. 9 do art. 212, ficando a decisão adiada, por não ter
havido maioria absoluta de votos pró ou contra.

O Sr. Solidonio Leite-Sr. Presidente, chamo a attenção
de V. Ex. e da Commissão para o seguinte: no art. 212, n. 6, diz o
projecto :

« Dos advogados, solicitadores, curadores, peritos, procuradores
judiciaes, para opagamento de seus honorarios, contando-se o prazo
do vencimento do contractoda decisão do processo ou da revogação do
mandato. "

Neste artigo não se preveem os casos em que não houver con
tracto, nem processo, nem mandato, e estes casos deverão ser pre
vistos, si forem acceitas as disposições que se acham na Parte Especial,
introduzidas pela Commissão Revisora,

A Parte Especial, arts. 1.424 e 1.549, prevê os casos em que,
mesmo não havendo contracto, nem processo, nem mandato, o advo
gado ou solicitador, tem o direito de cobrar seus honorários, fazendo-os
arbitrar préviamente.

O SR. LUIZ DOMINGUES - Mesmo não havendo mandato?
O SR. SOLIDONIO LEITE - Mesmo não havendo.
O art. 1. 424 dispõe:
« As disposições relatioas aos serviços immateriaes applicam-se

aos dosmandatarios, que disso fazem profissão, ainda quando quem
osprestou seja representante do dono do negocio, como advogados ou
procuradores judiciaes, quando funccionarem sem procuração das
partes, e cobradores de dividas quando diligenciarem a cobrança
mediante porcentagem oucommissão, sem terem mandato do credor.»

O art. 1.549 diz:
« Os procuradores e advogados terão direito de haoer, além das

despesas que fizeram com a causa, uma remuneraçâo adequada á
importancia dos serviços, valor da demanda e posses do constituinte;
essa remuneração, 'quando não ajustada por convenção, será deter
minada por arbitrameruo.»

E' fóra de duvida que, si a Commissão acceitar esses artigos, a
que me referi, da Parte Especial, haverá necessidade de harmonísal-os
coma disposição do art. 212, n. 6, ora em votação.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO dá um aparte.
O SR. SOLIDONIO LEITE - Por isso, parece que, desde já, deve-se

tomar em consideração a emenda que deve contemplar este artigo no
n. 6, na hypothese de ser acceita a disposição a que me referi; mas
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em todo o caso deverá figurar na Parte Geral, porque neste art. 212
só se prevê para o começo da prescripção no caso de haver contracto,
processo e mandato.

Ora, si forem approvadas essas disposições em que se preveem
esses casos e em que não ha nada disso, ha necessidade de se saber
quando começará a prescrípção nessa hypothese.

Portanto, sem que absolutamente importe prejulgamento da ma
teria dos arts. 1.424 e 1.529, a Commissão pôde, desde já, adoptar
uma emenda que ficará prejudicada, si essas disposições não passarem
e que ficará incorporada a esse artigo, como um addítivo, si aquellas
disposições forem acceitas.

Eu proponho que ao art. 212, n. 6, se accrescente i-c- e desde a
data em que terminado o serviço nos casos dos arts 1.424 e 1.549.

o Sr. Presidente - Ó Sr. relator o que pensa a respeito?
O SR. FREDERICO BORGES - Acceito a emenda apresentada pelo

Sr. Solidonio Leite.

o §r~ Oj.t-vef r-e, Figueiredo (pela o1'der;t) - S~. ?l'esi
dente, eu não me opponho á emenda proposta pelo illustre JurIscon
sulto Sr. Solidonio Leite, porque é um esclarecimento; mas me parece
que para a Parte Geral é sufficiente o que está no n. 6, do art. 212.

Não se tendo contracto por escripto, quando se tratar da hypo
these comprehendida no art. 1.424, ha um contracto verbal; pres
tado o serviço, o contracto está findo, o prazo da prescripção começa
a contar-se do vencimento do contracto, Desde que ha mandato, ha
contracto e depende da prova escripta para vingar: mas como é mais
um esclarecimento, não venho me oppor á emenda.

o Sr. Solidonio Leite - Sr. Presidente, ha casos em que
o advogado, mesmo para poder ajustar as condições do seu contracto
com O constituinte, precisa examinar o processo, ás vezes transportar-se
a uma comarca differente, precisa consultar livros para estudar a
questão de direito e depois disso, quando pôde fazer idéa da somma
de serviço profissional necessario e está em condições de ajustar, o con
stitninte por qualquer motivo, recusa-se a passar o contracto . Não
havendo coutracto verbal, esse advogado, que teve todo esse trabalho
immaterial. ..

O SR. ALFREDO PINTO -- Não tem direito, si for ~xaminar, para
celebrar o seu contracto; é que não ha contracto ainda.

O SR. SOLlDONIO LEITE - São serviços immateriaes de que trata
o Codigo na Parte Especial, art. 1.424, que prevê a hypothese do
advogado prestar serviços não havendo mandato nem procuração.

Commigo já succedeu isso em Minas, onde pela primeira vez, na
minha vida, foi necessario recorrer ao arbitramento. Estava em S. João
Nepomuceno, quando fui convidado para ir ao districto de Bicas para
examinar um processo e ver si acceitava o patrocínio da causa.
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Depois do trabalho e de uma viagem que foi penosa, tendo de andar
a cavallo e depois de trem para chegar a Bicas, e depois de muito
trabalho para examinar os autos, quando podia firmar as bases do
meu contracto, o constituinte não quiz fazer contracto nem queria
pagar-me, dizendo que o mais que podia dar-me como indemnízação
do meu trabalho seriam as despesas de minha viagem, si bem que eu
não tivesse nem despeza de hotel porque me hospedara em casa de um
seu amigo.

O Codigo prevê ahypothese do advogado prestar serviços, e na
occasião de fazer contractos, o constituinte não querer pagar.

O Sr. Presidente-A Commissão acaba de ouvir as expli
cações dadas pelo honrado Sr. Solidonio Leite e vae deliberar a res
peito da emenda que apresentou com parecer favoravel do relator.

o Sr. Solidonio Leite - Eu proporia o seguinte accrescimo
ao n. 6 do art. 212: «e desde a data em que, terminados os ser
viçosnos casos dos arts. 1.424 e 1.549.» E' esta a minha emenda.

Submettida a votos nominalmente a emenda additiva do Sr. Soli
donio Leite, fica adiada, por não ter obtido maioria absoluta de votos.

O Sr. Sá Peixoto (pela ordem)-Sr. Presidente, desejava
que constasse da;;}cta que, tendo votado a favor da emenda do Sr. Soli
donio Leite, comfudo não dou aos arts. 1. ,1,2,1, e 1.5,1,9 a interpretação
que S. Ex. lhes deu.

o Sr. Presidente_A declaração de V. Ex. constará dos
Annaes.

E' approvado o art. 213 sem emendas.
E' annunciada a votação do art. 21<1, com emenda do relator.
o Sr. Frederico Borges (pela ordem) - Sr. Presidente,

effectivamente me pareceram improcedentes as considerações do Sr.
conselheiro Andrade Figueira, quando pediu a suppressão do n. 3
do art. 21,1,; mas, procurando ver o' projecto primitivo do honrado
Sr. Dr. Clovis, li no art. 215 Oseguinte:

« N. 3 - Dos notarios, para O pagamento das suas despezas
adeantadas, contado o prazo da data do respectivo acto , »

Ha, portanto, uma grande dífferença entre esse n. 3 do art. 21<1,
e a disposição que acabo de ler.

Nestas condições, eu, em vez de acceitar a suppressão que S. Ex.
propunha, procurei corrigir esta disposição do n , 3 do art. 21,1" ac
crescentando as palavras: «dos officiaes publicos que exercerem
funcções de notarios.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Diga-se tabelliães,
O SR. FREDERICO BORGES - Pois bem, faço a correcção que V. Ex.

deseja: «Dos officiaes publicos que exercerem funcções de tabelliães.»
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o Sr. Pr~si<;l.ente_Quandose tratou do art. 2i2, n . 4,
OSr. Andrade Figueira propoz que em vez de - offieiaes de justiça
- se dissesse - officiaes do juizo - para comprehender todos os offí
ciaes, tahelliães, etc., porém a Commissão rejeitou essa emenda ...

O SR. SÁ FREIRE - Contra o meu voto.

O SR. PRESIDENTE - E contra o meu tambem.
A emenda suppressiva do Sr. Andrade Figueira, coherente com

aquella outra, tambem está prejudicada, desde que a Commissão re
cusou a emenda que equiparava todos os officiaes de juizo.

O SR. ALFREDO PUTO - Para evitar questões, Sr. Presidente
creio que se poderia votar novamente. Estamos aqui para acertar:

o Sr. Luiz Do<ningues (pela ordem) não vê razão para
se fazer distincção neste prazo de prescripção.

Assim, apresentaria uma emenda propondo que no n. 4 do
art. 2i2 se incluisse o n. 3 do art. 2i4.

o Sr. Presiçlente -O Sr. Luiz Domingues pede que ao
n. 4 do art. 212 se inclua o n. 3 do art. 214, isto é, se equipare a
prescripção da acção com relação a offieiaes de juizo aos tabelliães,

Ora, o meio de fazer essa inclusão é acceitar a emenda do Sr.
Andrade Figueira.ique mandava que, em vez dizer-*le-olfu;iaes de
justiça - se dissesse - officiaes do juizo.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas tabellião de nota não é oflicial
de juizo, é official publico.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.

O SR. FRANCISCO TOLENTINO-Eu requeiro, Sr. Presidente, que
se preceda da palavra - tabelliães - a emenda do Sr. Andrade Fi
gueira.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - E' melhor esta redacção : tabel
liães e outros offlcíaes do juizo.

O S'-. Presidente - Bem; neste caso o n. 4 do art. 2i2
ficará assim redigido - « Dos tabelliães e outros olficiaes do juizo",
ficando supprimido o n. 3 do art. 2i4 e prejudicada a emenda do
Sr. relator.

Posto a votos Oart. 215 com a emenda suppressiva do Sr. An
drade Figueira, é a emenda rejeitada e approvado o artigo.

o Sr. Cno-vfe BevHaqua (pela ordem)~Parece-lhe que
é occasião opportuna para se intercallar o art. 106. A Commissão
resolveu passar esse assumpto para a materia da prescripção e esse
artigo anterior trata de erro .

. Parece, pois, que é este o momento opportuno de íntercallar o
arugo.



- 781-

o Sr. Presidente declara que o art. 106 foi rejeitado no
minalmente hontem.

o Sr. Monjardbn (pela o,.dem) diz que, de accórdo Com
as razões apresentadas, votou pela suppressão deste artigo, para o
effeito de se transpor e collocal-o em logar mais conveniente. (Tro
cam-se »arios apartes.)

o Sr. Presidente - Vamos acabar as votações e depois li
quidaremos isso. Peço a benevolencia da Commissào, para que se possa,
proceder á votação. Não podemos entender-nos e ha questões a cada
momento dando logar a enganos, como ainda ha pouco, que eu ia
considerando rejeitada uma emenda que foi depois approvada quasi
por unanimidade.

Posto a votos o art. 216, é approvado de accórdo com a proposta
do relator, que adepta a emenda do Sr. Andrade Figueira, suppres
siva do n. 6.

E' rejeitada a emenda do Sr. Julio dos Santos ao art. 216.

OSz-, Presidente-Haoutra emenda ao art. 216. E' ad
ditiva e diz assim:

« Aecrescente-se tambem a seguinte alinea :
Nas obrigações constantes de prova litteral em que se mencione

a causa de origem das mesmas, contar-se-ão os prazos para a pre
scripção das datas dos vencimentos dá ultima prestação constante do
titulo de obrigação."

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Peço ao relator que explique porque
recusa esta emenda do Sr. Andrade Figueira.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Esta emenda não é minha. Creio
que é do Sr. J alio dos Santos.
. O SR. FREDERICO BORGES - Não acceitei porque não vi neces
sidade de accrescentar este numero ao art. 216, visto que esta hypo
tbese não está no mesmo caso das outras; a natureza dos títulos é
differente, não posso dar-lhes a mesma prescripção.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Mas é preciso cogitar da prescripção
desses titulos constantes da prova litteral,

O SR. FREDERICO BORGES - V. Ex. adopte a emenda e peça
para ser submettida á consideração da Commissão .

E' rejeitado o additivo ao art. 216 contra o voto do Sr. Teixeira
de Sá.

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Andrade Figueira apresentou a se
guinte emenda ainda ao art. 216 :

« Supprima-se o n. 3 do art. 216 e, caso venha a passar o dito
n. 3, accrescente-se á palavra prestações esta outra accessorias, e em
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vez de períodos mais curtos, diga-se em prazosperiodicos mais curtos,
e supprímam-se as ultimas palavras - ainda de credito real. 
Andrade Figueira."

E' rejeitada a suppressão do n. 3.
São approvadas as partes da emenda que mandam accrescentar

á palavra - prestações - esta outra - accessorias ; supprimir as
palavras - ainda de credito real. E' rejeitada, porém, a parte que
manda dizer -prazos periodicos mais curtos - em vez de - pe
riodos mais curtos.

<O Sr. Presidente - Vai-se votar a emenda do Sr. relator,
que dispõe o seguinte: • Accrescente-se ao n, 7: As dividas passivas
da União, dos Estados ou dos municipios ,»

Havendo duvida com relação á constitucionalidade dessa emenda,
. duvida que eu tambem tenho, vou submettel-a a votos por partes.

E' approvada a parte da emenda que se refere ás dividas pas-
sivas da União. .

Submettida a votos, nominalmente, a parte da emenda que propõe
que as dividas passivas dos Estados e municipios tambem prescrevem
em cinco annos, não obtem a maioria absoluta e, por isso, fica adiada
a votação.

. O art. 217, do Projecto é approvado sem emenda.
o §r.. X":>:residente - Vou nomear uma commissão de re

dacção para a Parte Geral, que está votada.
Essa cornmissão redigirá esta parte, de accordo com o vencido e,

depois suhrnetterei a redacção final a uma discussão, afim de se ve
rificar si escapou alguma íncongruencia, si houve algum equivoco, o
que é possivel.

Assim apparelhamos esta Parte Geral de um modo conveniente:
Nomeio para esta commissão os Srs, Luiz Domingues, Alfredo

Pinto e Frederico Borges.
Eu desejaria muito que estivesse presente o Sr. Azevedo Marques;

mas S. Ex. está doente, não sei mesmo si poderá comparecer tão cedo,
pelo que pedirei a Commíssão que se dirija a S. Ex. pedindo-lhe a
parte que já está redijida ,

2a PARTE DA ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do parecer do Sr. Anisio de Abreu
sobre os arts. 218 a ~11.

O SR. ANISIO DE ABREU - Agora espero que V. Ex. me conceda
li palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE _ Tem a palavra o Sr. Anisio de Abreu.
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o Sr. A:hisio de Abrell. (peta ordem) - Comprometteu-se
, hontem a trazer hoje o archivo da discussão do Codigo Civil Francez,

perante o Conselho de Estado, para liquidar definitivamente o in
cidente relativo á opinião de Portalis ,

Affirmou quando ouviu neste recinto defender-se a simples se
paração de corpos, allegando-se em favor deste instituto a autoridade
de Portalis, que, ao contrario, a opinião deste eminente jurisconsulto
e estadista francez era infensa a ella.

Na sessão seguinte áquella em que semelhante affirmação foi
feita, usou da palavra e leu os textos de Portalis referentes á ma-
teria. .

Lê novamente á Commissão o discurso de Portalis perante o Con
selho de Estado e conclue dessa leitura que a autoridade do grande
homem não suffraga a opinião dos que sustentam, de preferencia ao
divorcio, a separação dos corpos, sem rompimento do vinculo con
jugal. Ao contrario, Portalis declarou que a não permanencia do di
-vorcío acarretaria o celibato forçado, tão funesto aos costumes como
á sociedade.

O Sr. desembargador Lima Drummond, que nas suas observações
procurou demonstrar a superioridade da separação ao divorcio, citou
e argumentou com a opinião de Portalis.

A um aparte do Sr. Lima Drummond, responde o orador que
então não foi o unico que se enganou, tanto que, quando contestou o
illustre juiz que vem de interrompel-o com o seu aparte, o honrado
Sr. Andrade Figueira disse que naturalmente S. Ex. se referia a Por
talis filho.

Deve dizer que tambem trouencon em Glasson a citação das
mas palavmesras de Portalis para justificar a opinião de Hume ,

Desde que, porém, S. Ex. não faz questão da opinião de Portalis,
como justificativa da preferencia da separação de corpos sobre o di
vorcio, desapparece a duvida.

Lendo o resumo do discurso de S. Ex., encontrou vislumbre de
um desígnio, de uma falta qne o orador tivesse commettido fallando
em sua ausencía, dando assim a entender que, si S. Ex. estivesse pre-
sente o orador não lhe responderia. .

Só discute as questões depois de muito estudo, o só vê princípios
e não individualidades. Deste modo as opiniões que aqui expendeu na
ausencia de S. Ex. seriam as mesmas que expenderia, caso S. Ex. se
achasse presente. E porque não?

Respondeu, acto continuo, ao discurso do Sr. Clovis, cuja capa
cidade não tem aqui superior. Respondeu da mesma forma aos dous
mestres os Srs. Andrade Figueira e Coelho Rodrigues. Porque Onão
faria ao Sr. Lima Drummond?

Ointuito que o orador attribue a S. Ex. não foi sómente percebido
por si; amigos seus lhe chamaram a attenção para esta parte do dis
curso de S. Ex.
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Depois desta declaração, com que S. Ex. põe termo ao incidente,
termina declarando que entendeu mal a citação de Portalís feita pelo
Sr. desembargador Lima Drummond. (Muito bem.)

o §r. LÍJ:na OruD:llnond (pela ordem) diz que o discurso
que acaba de proferir o Sr. Anisio de Abreu póde-se muito bem dividir
em duas partes.

Na segunda parte S. Ex. bateu-se contra uma sombra.
O intuito do orador, que ficou bem claro quando fallou, foi jus

tificar-se de uma falta; assim poderia ser considerada sua ansencia,
desde que havia faltado e S, Ex. estava no intuito de responder-lhe.

Não podia tal esperar; ao contrario, acredita que, depois de ter
fallado o Sr. Sá Peixoto, a discussão se encerraria sem mais se fazer
ouvir o relator, desde que não pediu a palavra. '

Não se esforçou por isto para comparecer á sessão ultima.
Responde também em poucas palavras ás observações feitas pelo

Sr. Anisio de Abreu quanto á citação de Portalis.
Citou Portalis, como citou Planiol, posteriormente, quando de-,

monstrava a these que formulou, isto é, que a decretação do divorcio
será entre nós o abuso do divorcio. Discutindo a admissibilidade do
divorcio por incompatibilidade de genios, Portalis pronunciou as pa
lavras eloquentissimas que citou, combatendo-o c salientando os pe
rigos do abuso do 'divorcio .

Citou, pois, muito bem em auxilio á sua opinião a de Portalis.
Termina lastimando ter sido obrigado a prolongar até este ponto

de explicações pessoaes a discussão em que tomou parte. (Muito bem. )
O §r. Presiden-te - Estando adeantada a hora, marco para

amanhã a seguinte ordem do dia:
Continuação da discussão do parecer do Sr. Anisio de Abreu.
Termina a reunião as 6 horas da tarde.

DI§CU§§ÀO DA P AR'l.'E E§PECIAL

ARTS. 218 A 411

2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 21 DE NOVEMBRO DE 1901

(Pnsidencia do 81'. Seabra;

A's 3 horas da tarde começa' a reunião, estando presentes os
Srs. Seabra, F. Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domingues,
Anisio de Abreu, Tavares de Lyra, Camillo de Ho\landa, Teixeira de
Sá, Araujo Góes,José Monjardim, Sá Freire, AlfredoPinto, Benedicto de
Souza, RivadaviaCorrêa, Oliveira Figueiredo e Frederico Borges (17).

Faltam, com causa participada, os Srs. Alencar Guimarães, Her
menegildo de Moraes, Azevedo Marques e Sylvio Romero (4).
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. Dos convidados pela Commissão comparecem os Srs, Clovis Be
vilaqua, Andrade Figueira, M. F. Correia, Salvador M(,niz, Fabio Leal
e Solidonio Leite.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.

ORDEM 00 DIA

Votação da materia adiada da reunião anterior e continuação da
discussão do parecer do Sr. Anisio de Abreu sobre os arts. 218 a 411
da parte especial.

o 8r. Presidente -Ainda não ha numero para a votação da
matéria adiada. Está em discussão o parecer do Sr. Anisio de Abreu.

São lidas e postas em discussão com o parecer as seguintes

EMENDAS

Parte especial - Livro I:
Ao art. i!2fi, accrescente-se :
§ - Os reclusos em consequeneia de pronuncia ou de con

dernnacão, salvo os casos em que o casamento lizm' cessar a imposição
de pena ou autorizar a legitimação de Iilhos anteriormente havidos dos
contrahentos.

Ao art. 244 - Supprimam-se as palavras: - lerá em !Joz alta
e inte ligivel o art. 226 - e estas: - si ndo tem algum dos impe
dimento do me·\1JW artigo.

Ao art. 2M - Substituam-se as palavras: ou-for obrigado
a ausentar-se em serviço publico obrigatOl'io e notorio - pelas se
guintes: ou quando occorrrr IIUJtlVO urçente que; mediante requeri
mento das partes, ju,tififjue a immediata celebraçãodo casameuto c-«

Atfredo P uuo .

PARTE ES PEOIAL

LIVRO I
DlREJTO DA FAMILIA

TITULO l
DO C"SAMf<:NTO

Supprima-se o art. 21!l, passando o capitulo 2' a ser capitulo I',
que terá a seguinte epigraphe :

DAS FORMALIDADES DO CASAME:oiTO

Art. Quem pretender contruhir matrimonio apresentará ao
offlcial do registro civil declaração assignada pelo. comrahentes, a
qual deve especificar: . .. 'o, os nomes, appellídos, idade, domicilio e residencia;

,c. c. - VoJ. nr se
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2', os nomes,'appellido e o domicilio e a residencia de seus
paes, si forem conhecidos.

§ 1. o Si o offlcíal do registro civil, escolhido para a celebração
do casamento, não for o do domicilio de ambos os contrahentes, a de
claração supra-mencionada será apresentada ao offlcial do domicilio de
cada um com a designação daquelle que elegeram para a celebração
do acto ,

§ 2.' A declaração deve tambem ser acompanhada das certidões
de idade dos contrahentes, de declaração de duas testemunhas maiores,
parentes ou estranhas, que attestem conhecer os contrahen tes; cer
tidão de obito do conjugo fallecido, si um delles for viuvo, ou de um
e de outro, si ambos o forem, ou da annullação do casamento anterior
e documento que prove o consentimento dos paes ou do tutor ou o
supprimento pelo juiz.

Art. Os offíciaes do registro, a quem, for apresentada a de-
claração, farão afflxar edital em que se annuncie a pretenção dos con
trahentes com as indicações mencionadas no artigo antecedente e com
intimação das pessoas que souberem de algum dos impedimentos
legaes a virem declarai-os.

Paragrapho unico. O edital será affixado pelo espaço de 15 dias
em legar ostensivo do edificio onde se celebrarem os casamentos e
publicado duas vezes, com intervallo de sete dias, na imprensa, onde
a houver.

Art. Si decorridos os 15 dias não apparecer quem oppon ha
impedimento, e o offlcial de registro não tiver conhecimento de algum
impedimento, dará declaração ás partes que se acham habilitadas a
contrahirem matrimonío, dentro dos dous mezes seguintes.

Art. O edital será registrado, devendo o offlcialdar certidão a
quem a requerer,

Art. O edital poderá, em caso urgente, ser dispensado, uma
vez que 5eja apresentada a declaração do art ... e paragraphos.

DOS UIPEDllilENTOS

Art. Não podem contrahir matrimonio :
1', os parentes por consanguinidade ou affinidade na linha. recta,

seja. o parentesco legitimo ou illegitimo :
20

, os parentes em segundo grão na linha collateral, quer o pa-
rentesco seja. legitimo ou ilJegitimo;

3', os menores de 14 annos ;
4', os ligados por casamento não dissolvido.
Art. E' prohibido o casamento:
10

, aos menores de 21 annos e maiores de f.I, e aos prodigos
emquanto não obtiverem o consentimento ou de seu pae, ou de sua
mãe ou daquelles que os representam;
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2', ao tutor e aos seus descendentes com a tutellada emquantO
não estiver finda a tutella e as contas destas não houverem sido ap~

provadas;
3', ao conjuge adultero com o seu cumplice, condemnado como

tal;
4', ao conjuge condemnado como autor ou como cúmplice de

crime de homicídio contra seu consorte com a pessoa que, como autor
ou como cumplice, haja perpetrado aquelle crime ou concorrido para
elle.

Art. A filiação natural paterna pode ser provada pelo modo
estabelecido neste Codigo; a affinídade illicita, porém, só pódeprovar-se
p~r confissão espontanea feita por algum ascendente, que si outro ef
feito não quizer dar á confissão sinão o de impedir o casamento, fará
as declarações em segredo de justiça perante o juiz e duas tes
temunhas.

§ 1.' Feita a declaração, o juiz, sem prejuízo dos proclamas, im
pedirá por despacho o casamento, mandando, sem que seja declarado o
nome do ascendente, intimar os contrahentes.

§ 2.' Os contrahentes poderão, no prazo de 10 dias, allegar
contra os despachos e produzir as provas..

§ 3.' Conhecerá o juiz da allegação e provas, dando aos interes
sados recurso suspensivo para o superior dentro de novo prazo de
10 dias.

§ 4.' Decidido o recurso no prazo de 20 dias, o escrivão tirará
copia tanto do despacho recorrido como da decisão do superior e a
juntará ao pedido do proclama, queimando os autos, uma vez isso feito.

§ D.' Julgada improcedente a declaração, o juiz ordenará que
seja' celebrado o casamento.

DAS DENUl"i"CIAS DOS IMPEDl1UENTOS

Art. A denuncia dos impedimentos terá logar nos casos do
art ... e póde ser opposta pelo official do registro, pelo juiz que pre
sidir a celebração do casamento e por qualquer pessoa maior.

Art. A denuncia do impedimento por qualquer pessoa maior
será dada ao juiz que tiver de presidir ao casamento.

Art. A denuncia póde ser verbal ou escripta e deve tornar
conhecidos o nome, profissão, domicilio e idade do denunciante, o im
pedimento, ou os motivos que induzam a crer que elle existe; e os
documentos que provam a existencia do impedimento, ou, na sua
falta, o logar onde póde ser encontrado. Quando a opposição é verbal,
o offícial no livro do registro lavrará acta oircumstancíada gue será
assignada pelo denunciante e por duas testemunhas. A opposíção es
cripta tambem constará do mesmo livro de registro, devendo os do
cumentos que forem apresentados ser também registrados, e depois
emmaçados com a denuncia.
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Art. A infracção, nos casos em que é prohibido o casamento,
nenhum outro effeito produz sinão sujeitar os ínfractores ás penas
abaixo declaradas. .

Art. O menor de 2i annos e o maior de U e o prodigo, ca
sando-se sem licença de quem os representa, ficam, durante a menor
idade ou interdicção, privados da administração de seus bens e só com
o direito de pedir alimentos.

Art. Os casamentos contrahidos pelo menor e pelo prodigo sem
licença consideram-se contrahidos com separação de bens.

Art. Si os paes forem legitimes e houver dissentimento entre
elles sobre a concessão da licença para o casamento, prevalecerá a
opinião do pae. Si existir só um delles, ou si o outro se achar legal
mente impedido, bastará o consentimento do que sobreviver ou estiver
desimpedido.

Art. Si os paes não forem casados, mas o filho houver sido
reconhecido pelo pae e pela mãe, o consentimento de um e de outro
se dará: guardado o disposto no artigo antecedente. Si o reconheci
mento fór de um só, exige-se o consentimento deste; e si não houver
reconhecimento, é exigido o consentimento da mãe.

Art. O tutor ou seu descendente que se casar com a tutelada,
contra o disposto no art. .. n. 2, ficará inhibido de receber delle cousa
alguma, por doação ou testamento, e o casamento será considerado
como contrahido com separação de bens.

Art. O que fica disposto no artigo antecedente é applícavel ás
pessoas, mencionadas no art , .. ns. 3 e 4,,'que contrahirem casa
mento contra o que determina o mesmo artigo.

DA CELEBRAÇÃO DO CASA)lENTO

Como no Projecto, arts. 24,1 a 263.

DAS PROVAS no CASAME;,\TO

Como no Projecto, arts. 264. a 268.

DA NULLIDADE DO CASAMENTO E SEUS EFIo'EITOS

Art. As disposições da parte geral sobre nullidade dos actos
juridicos são extensivas á nullidade dos casamentos, salvo as exce-
pções e applicações OI'a estabelecidas. I

Art. A nullidade do casamento, quer absoluta, quer relativa,
será sempre dependente do julgamento, não podendo ser allegada
sinão por via de acção. .

. Art. A nullidade é absoluta nos casos em que não se pôde con
trahircasamento (art. .. §§ iO,2° e 4,0), daquelle em que o casa
mento for clandestino.
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§ Diz-se casamento clandestino: ou quando a sua celebração
não foi autorizada por juiz competente ou quando o mesmo casamento
se fez sem a presença das testemunhas exigidas.

Art. A nuIlidade é relativa quando Ocasamento for contrahido:
1.0 Pelo menor impubere .
2.° Pelo louco, ou por quem está em estado de embriaguez com"

pleta ou de delirio febril.
3.° Por erro de um dos contrahentes, por dolo ou violencia.
Art. Dá-se erro:
1.° Quando versar sobre o estado civil da pessoa, dizendo-se erro

no ultimo caso ou quando um dos contrahentes acreditou ter sido
casado com uma certa pessoa, entretanto o casamento foi celebrado
com pessoa diversa; ou quando ignorava que a pessoa com quem
se casou houvera commettido crime inafiançavel, ainda não pres
cripto,

2.° Quando o marido soffrer de impotencia absoluta anterior ao
casamento. <

3.° Quando a mulher estiver desvirginada.
Art. O casamento annullavel por nullidade relativa conflr

ma-se:
L o Si o conjuge impubere representado por seu pae ou tutor

não intentar a acção até seis mezes depois de ter entrado na puber
dade; ou si a mulher impubere houver concebido antes de ter en
trado na puberdade.

2.° Si o conjuge alienado não intentar a acção até seis mezes
depois que houver recobrado o uso da razão.

3.° Si dada a embriaguez completa ou delirio febril não for in
tentada acção até um mez depois de contrahido o matrimonio.

4.° Si o conjuge induzido em erro ainda que provocado por dolo
do outro conjugo ou de um terceiro; ou si o conjuge violentado por
violencia de Outro conjuge ou de um terceiro não intentarem a acção
até dous mezes contados do dia em que houver conhecido o erro, ou
em que houver cessado a violencia.

Art. Si o casamento annullado for putativo, isto é, si foi con
trahido de boa fé - produzirá até o dia da sentença que o annullar os
mesmos effeitos do casamento valido, não só em relação aos próprios
conjuges corno em relação aos filhos.

A nullidade terá os seguintes effeitos :
1.o Quanto ás pessoas dos conjuges cessarão os direitos e obri

gações que produz o casamento, execeptuada unicamente a obrigação
reciproca em Caso de necessidade da prestação de alimentos.

2.o Quanto aos bens proceder-se-há como no caso da dissolução
do casamento por fallecimento de um dos conjuges, mas antes do
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fallecimento de um delles o outro não terá direito a quaesquer van
tagens de sobrevivencia que no contracto fossem promettidas.

3.° Quanto aos filhos concebidos durante o casamento serão con
siderados como legítimos, com os direitos e obrigações dos filhos de
casamento legitimo. Os filhos naturaes concebidosantes do matrimonio
putativo entre seu pae e mãe e nascidos depois ficarão legitimados nos
mesmos casos em que o matrimonio valido produz este efleito.

Art. Si houver boa te só por parte de um dos conjuges, o casa
mento putativo até o dia da sentença tambem produzirá os eífeitos
do casamento valido; mas só em relação ao conjuge de boa fé e aos
filhos. .

A nullidade terá os seguintes effeitos :
1.0 O conjugo de má fé não poderá exigir que o de boa fé lhe

preste alimentos.
2.° O conjuge de má fé não terá direito a vantagens de sobrevi

vencia que no contracto lhe fossem permittidas.
3.° O conjuge de má fé não terá patrio poder sobre os filhos.
Art. Si o matrimonio annullado não for putativo, isto é, si foi

contrahido por ambos os conjuges de má fé não produzirá effeito,
e será reputado mero concnbinato.

Art. Consiste a má fé dos conjuges no conhecimentoque tinham
ou deviam ter no dia da celebração do casamento do impedimento
que deu causa á nullidade. Não haverá boa fé nem por motivo de
erro ou ignorancia de direito, nem por motivo de ignorancia ou erro
de facto, que não seja excusavel, a menos que o erro fosse occasionado
por dolo.

Art. O conjuge de boa fé poderá demandar, pela indemnização
de todo o dolo que haja soffrido, o conjugo de má fé e os terceiros que
hajam provocado o dolo.

Art. Em todos os casos dos artigos precedentes a nullidade não
prejudicará direitos adquiridos por terceiros que de boa fé houverem
contractado com os suppostos conjuges.

Arts. 272 a 298 do Projecto supprimam-se por conterem dispo
sições que não estão bem collocadas.

CAPITULO

.DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CONJUGES QUANTO Ás SUAS PESSOAS

Art. Os conjuges teem obrigação de guardar fidelidade, de viver
juntos e de se soccorrer e ajudar-se reciprocamente.

Art. O marido deve protecção á mulher e a mulher ohediencia
ao marido.

Art. O marido tem direito de obrigar a mulher a viver com
elle e acompanhal-c. Cessa, porém, esse direito quando houver pe
rigo para a vida da mulher.
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Art. A mulher goza das honras do marido, que não sejam me
ramente inherentes ao cargo que elle exerce, e conserva-as emquanto
não passar a segundas nupcias.

Ar!. A administração de todos os bens do casal, seja qual for
o regimen do casamento, pertence ao marido. .

Art. Dado, porém, impedimento ou falta do marido, será a
mulher administradora. dos hens do casal; mas não póde, sem auto
rização judicial, alienar, hypothecar, gravar de onus reaes, immoveis
ou de qualquer modo dispor de direitos reses que o casal possa ter.

Art. Não pôde o marido, sem outorga da mulher, alienar, hypo
thecar, gravar de onus reaes irnmoveis ou de qualquer modo dispor
de direitos reaes que o casal uossa ter, nem, outrosim, estar em juizo,
activa ou passivamente, por 'causa dos referidos bens ou direitos.

§. Esta outorga pódc ser supprida judicialmente si a mulher
a recusar sem motivo justo, ou si estiver imposs.bilitada para a dar.

Art. Os actos praticados pelo marido sem consentimento da
mulher só podem ser annullados pela mulher ou seus herdeiros, até
quatro annos depois da dissolução do casamento.

Art. A mulher casada não pode estar em juizo sem autorização
do marido, excepto:

t', nas causas crimes em que seja ré.
2', em quaesquer pleitos com o maridn.
3°, quando quizer reivindicar 0$ bens doados á concubina, guar

dado quanto á prescripção o disposto no artigo anterior
~', nos actos que tenham unicamente por objecto a conservação

ou segurança de seus direitos próprios e exclusivos.
5', nos casos de urgencía, não estando presente o marido.
Art. A mulher casada não precisa autorização do marido para

fazer testamento ou revogai-o.
Art. A mulher casada não pode sem autorização do marido,

salvo os casos em que a lei especialmente o permitte, adquirir direitos
nem contrahir obrigações.

Art. A autorização do marido deve ser essencial para cada um
dos actos que a mulher pretenda praticar, exceptuando a autorização
para commerciar, porque neste caso póde a mulher praticar, dada a
autorização, todos os actos relativos ao seu comrnercio e até por causa
delle hypothecar os seus bens e propor acções.

Art. O marido pôde revogar a seu arbítrio, sem effeítc, porém,
retroactivo, a autorização que haja dado á mulher, assim como póde
ratificar os actos para os quaes não haja dado autorização.

§ 1.' A falta de autorização só póde ser allegada pelo marido ou
seus herdeiros, até um armo, contado da data da dissolução do casa
mento.

§ 2.' A ratificação póde ser tácita, manifestan Q'o o marido, por
netos inequivocos, a acquiescencia ,
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Art. A mulher que exercer publicamente qualquer profissão ou
industria, como a de dírectora de collegio, presume-se autorizada pelo
marido por todos os actos e contractos concernentes á sua profissão;
emquanto não houver reclamação por parte do marido, annunciada
ao publico ou judicialmente intimada a quem tiver com a mulher de
contractar.

Art , Se presume tambem estar a mulher autorizada pelo ma
rido nas compras de cousas moveis feitas a dinheiro de contado, e
nas compras de objectos proprios de consumo domestico.

Arl. Os actos e contractos da mulher, autorizada pelo marido,
terão força obrigatória contra elle; porém, si os não tive,' autorizado,
e a jsua autor.zição for supprida pelo juiz, só ficará obrigado si ore
gimen do casamento for o da eommunhao universal.- A. J. Rodrigues.
- Torres Netto.- F. Toleruino .

O @r. 'l.'orres Netto - Sr. Presidente, sobre a parte es
pecial que trata de direitos de familia apresento emendas. A primeira
emenda refere-se á suppressão do art , 218, em que se dispõe sobre
promessa de casamento.

Não sei porque a Com missão não usou da phrase até hoje acceita
no nosso direito - esponsacs, substituindo-a por promessa de casa
mento. Diz a Cornmissão que promessa de casamento não produz obri
gaçao legal de contrahir matrimonio . Não acho correcto o modo de
exprirn.r da Cornmíssão, porque trata-se de uma obrigação de fazer
e como diz o próprio projocto no art , 1.028 : "Si O devedor recusar
a prestação que só por clíe proprio possa ou deva se" satisfeita, ha
verá indemaisação por perdas e damnos." E o que se determina no
nosso direito actual ó qllo sejam pagas perdas e interesses, e não que
se fique obrigado ao casamento. Portanto, a rcdaccão não é correcta.

Na segunda parte trata-se da restituição das prendas recebidas,
e do que se tiver dispcndido na previsão de casamento, E' justo o que
se diz nessa segunda parte, mas como ha uma conduio causa data,
causa non. secuta, me parece que essa parte poderia ir perfeitamente
para a parte do codigo que trata dos pagamentos indevidos, Accro
scentc-se esse caso para não haver duvida "obre elle , E devo dizer
que no direito romano isso não em desconhecido, porque no fragmento
seis de conduio causa data, cau"a rum secuta; diz-se: nam quasi
causa non secuta haberc potes; condietionem, qui ob matrimonio
dedit, matrimonio '10'1 copulato, refer.ndu-se á restituição do dote,
cuja restituição se fará não se seguindo o casamento. E é mais ou
menos o qne estaboloc« o projocto quanto à restituição das psrdas .

E como ha conditio data caURa, caU','a non secuta, pode-se tratar
da)'epetição ou regular-se o pagamento indevido (art. 1.113 do
Projecto , ) .
.> >. Quanto ás formalidades preliminares do casamento, alterei o Pro
jecto, adoptando o Codigo Civil Portuguez. Começa o Projecto por
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fallar em documentos seguintes, isto é, declaração do seu estado, etc.
A declaração que se faz não se póde dizer que seja um documento.

Documentos seriam certidão de idade, autorização, etc. O Codigo
Civil Portuguez é muito correcto , Ahi.·s!J';;<jiz declaração assignada
pelos contrahentes, a qual deve especificar-o nome e domicilio dos
contrahentes e dos seus pais se forem conhecidos, dispondo que a
declaração deve ser acompanhada de certidão, etc.

Demaneira que substitue a palavra - documento - pela palavra
- declaração, dizendo que essa declaração deve ser seguida de taes e
taes documentos.

Alterei" tambem o artigo sobre os proclamas. Accrescenteí que
na fixação de editaes se deve fazer intimação das pessoas que sou
berem de impedimentos legaes. Tambem é do Código Civil Portuguez.
Esta emenda é ao art. 220 do Projecto,

Regulei também a affixação dos editaes, alterando o Projecto
nessa parte. O Projecto parece dizer que os editaes devem ser publi
cados pela imprensa e affixados em logares ostensivos. Nós sa
bemos que ha logares onde não ha imprensa. Basta ir a Goyaz, onde
villas e cidades se distanciam muito e não será possivel que alguem
que queira casar-se vá a cem leguas procurar jornal o que será mesmo
diffícil encontrar. Eu, portanto, fiz uma substituição, exijo editaes na
íu.prensa, onde houver. Em regra os lagares do Rio de Janeiro e
S. Paulo teem imprensa, mas ha muitos outros que não teem.

Passando aos impedimentos do casamento, fiz uma alteração pro
funda. Distingui primeiramente os impedimentos dirimentes dos im
pediontos ; reduzi a quatro os impedimentos dirimentes; e quanto
aquolles usei da phrase - não podem contrahir matrimonio - e
quanto aos outros impedimentos usei da phrase - é prohibido o casa
mento; reduzindo-os tambem a quatro.

O Projecto estende de mais, contém 15 paragraphos, e desses
15 paragraphos a maior parte é de impedimentos impedíentes, que,
como disse, reduzi a quatro: casamento dos menores de 21 annos,
dos tutores, dos conjuges adúlteros e dos cnnjuges condemnados como
autores de hnmicidio na pessoa do conjuge premorto ,

Houve um artigo que me pareceu deslocado. Comtudo , man
tenho-o. Refere-se o citado artigo ao caso da filiação natural e ao da
affinidade illicita que pelo Projecto só se póde provar por confissão ex
pontanea feita por alguma ascendente, e o tendo mantido fiz alguma
alteração.

Dei praso afim de que não se ficasse no vago. Dei o praso de
10 dias ás partes, e o de 10 ao juiz, para decidir a questão; e de
20 para o recurso. Nestas condições são 20 e 20, ou 40, e ainda
sobram 20 dias dos 60 a que se refere o Projecto ,

Igualmente determinei que, feita a declaração de impedimento
pelo ascendente, não ficassem os pregões interrompidos, e sim conti
nuassem a correr.
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Tratei depois da denuncia de impedimentos, regulei-a quando
dada por qualquer pessoa maior, e estabeleci que pôde ser verbal ou
escripta.

Como uma e outra devem tornar conhecidos o nome a profissão
e domicilio, regulei.o caso da ?enuncia ser v.erbal, mand~ndo que se
lavrasse uma acta clrcumstanciada pelo official, acta que seria assí
gnada pelo denunciante e mais duas testemunhas.

Quanto á infracção nos casos em que é prohibido o casamento
não vi outro effeito sinão sujeitar os infractores ás penas; estabel';
condo-as para os casamentos dos menores de 21 annos, os dos prodigos,
dos tutores e dos conjuges condemnados, .

Quanto á celebração dos casamentos, adaptei o Projecto como
está, embora elIe carecesse de alguns retoques quanto á redacção,

Não alterei em nada o Projecto quanto á celebração do casa
mento, porque já está isso em nossos usos e costumes, assim como não
alterei as provas do casamento, capitulo 6', si bem que a redacção
fosse descurada: O casamento de pessoas lallecidas na posse de es
tado de casados não pode se" contestado em p,.ejuiso de SEUS
FILHOS MENORES communs, etc, (Proj., art. 265.)

O Codigo Civil Portugnez redige bem, dizendo - não pócle ser
contestado em prejuiso dos filhos de taes pessoas; cmquanto que o Pro
jecto parece se referir empregando o possessivo seu, ao casamento, e
não aos paes.

Tambem no art. 268 temos - na collisão e equivalencia de
provas contradictorias. A palavra - contradictorias - está aqui de
mais.

Quanto ás nullidades do casamento, fiz alteração do Projecto.
Como sabemos, temos na Parte Geral tratado da nullidade dos actos;
mas, como parte geral, póde quando se venha a tratar na parte espe
cial de nullidade de algum acto, ser ella ampliada ou restringida, e
eis por que lê-se em nm artigo que as disposições na Parte Geral sobre
nullidade de actos juridicos são applicaveís á nullidade dos casa
mentos com as excepções e appticações sobre os elfeitos da nullidade
do casamento. (Veja-se Esboço Freitas, arts. 1.429 e seg.)

E em artigo posterior abri excepção quanto á differença na Parte
Geral estabelecida entre a nullidade absoluta e relativa, estabeleci como
regra que as nullidades do casamento são sempre dependentes de jui
[lamento, isto é, qne não haverá nullidade em que haja sentença pas
sada em julgado que haja annuIJado e casamento.

Determinei tambem os casos em que a nullídade é absoluta e
aquelles em que é relativa.

,. Depois articulei qnando se dá o erro, e acompanhei nesta parte
mais on menos o Projecto, até por causa da disposição ultima, que já
me paz em torturas no fôro, para saber onde havia de incluir o caso
em questão: o da desvirgindade da mulher reputada, porém, virgem.



- 795-

Depois disto, tratando da nullidade relativa, declaro os casos em
que o casamento diz-se confirmado, estabelecendo a época em que se
deve propor a accão de nullídade. Assim, O impubere deve propol-a
até seis mezes, o conjugo alienado até seis mezes depois que houver
recobrado 1 uso da razão e, dada a embriaguez completa, até um mez
depois de contrahido o matrimonio, porque me parece que a em
briaguez completa não póde durar um mez ; si o conjuge for indu
zido em erro, até dous mezes contados do dia em que tiver elle co
nhecimento do erro.

Regulo também o casamento putativo.
O Projecto falia no casamento putativo em outros lagares; mas me

parece que é o caso aqui, de se regular o mesmo casamento putativo
desde que é elle nu110.

Fiz a distincção, que todos fazem, no tocante ao mesmo casa
mento putativo, isto é, quando este é contrahido de boa fé por ambos
os conjuges e quando contrahido de boa fé apenas por um dos con
juges; e estabeleci então quaes os effeitos da nullidade em um e outro
caso, acompanhando neste ponto O Esboço de Teixeira de Freitas.
E por demais disse que si o casamento annullavel não fõr putativo,
isto é, se foi contrahido de má fé por ambos os conjuges, reputa-se
mero concubinato.

Procurei também definir em que consiste a boa fé dos conjuges,
e estabeleci que o conjuge de boa fé poderá demandar o de má fé e o
terceiro que tenha intervindo no acto e determinei mais que, no caso
dos artigos precedentes, a nullidade não prejudicaria direitos adqui
ridos por terceiros e -que de boa fé houvesse contracto com o con
juge.

Passando aos direitos e obrigações dos conjuges (o Projecto falia
em deveres, mas não se trata de deveres, sim de obrigações), o Pro
jecto regula os direitos e obrigações do marido em um. capitulo e dos
direitos e obrigações da mulher em outro; fundi, porém, esses dous
capitulas em um só; e neste ponto acompanhei o Codigo Civil Portuguez
e tambem acompanhei o Esboço de Teixeira de Freitas.

Estabeleci o caso do marido ter o direito de obrigar a mulher a
acompanhai-o.

O Codigo Civil Portuguez diz que a mulher tem obrigação de
acompanhar o marido, salvo se fôr para (óra do Reino.

Entendo que não deve ser tanto assim; só desde que haja perigo,
ou qualquer outro motivo justificado, é que deve cessar o direito do
marido obrigar a mulher a acompanhai-o.

Regulei tambem o caso de haver impedimento do marido ou
dar-se falta delle.

Neste caso a mulher administra os bens do casal; mas não põde,
sem autorização judicial, alienar e hypothecar.

Quanto aos moveis, me parece que a mulher, administradora dos
bens do casal, póde dispor delles.
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Assim também regulei o caso do marido não poder alienar e hy
pothecar os bens sem o consentimento da mulher.

Dou sómente á mulher e aos seus herdeiros o direito de annullar
os actos praticados pelo marido sem a outorga da mulher.

Estabeleço os casos em que a mulher póde estar em juizo sem
autorização do marido e estabeleço que ella não precisa da autorização
do marido para fazer testamento ou para revogal-o ,

Estabeleço um artigo, que não seria preciso, se não houvesse ex
cepcão, com relação á acquisição de direitos e ao acto de assumir
obrigações. Determino, neste caso, que autorização do marido deve ser
especial e tambem estabeleço que elle pode revogar a seu arbítrio essa
autorização, sem, porém, effeito retroactivo á autorização que haja
dado. R"gulo tambr-m o caso da mulher exercer publicamente qualquer
profissão ou indústria, que não s<'ja o eommercio antes regulado.

Si ella exercer essa profissão ou industria publicamente, pre
sume-se que o marido autorizou-a e, assim sendo, é preciso que o
marido, para impedir que ella continue no exercício dessa profissão,
faça publicamente tamborn uma declaração em contrario, ou judicial
mente intime a pessoa com quem a mulher tiver de contractar.

Assim tambem presumo estar a mulher autorizada pelo marido
nas compras de contado de cousas moveis, ou nas compras para con
sumo próprio ou cousumo domestico, Aqui ha um ponto em que me
afasto do Projecto ; é o que diz respeito ao art. 305,

Eu estabeleço, acompanhando o Esboço Freitas, que os actos da
mulher praticados com autorização do juiz po,' não ter o marido que
rido dal-a, só obrigam o marido si o regimen for o da communhão.
(Y, Esboço, art. 1 3H, )

O Projoctn traz uma disposição muito diversa,
E' O que eu tinha a dizer, (Muito bem; muito bem.)
o Sr. Fabio Leal diz que vem justificar suas emendas"
O Projecto facilita as doações feitas em contemplação ao casa-

mento ; neste variam os regmcns dos bens, e em nenhuma destas va
riedades é mais natural a doação ante-nupcial do que no da separação
dos bens. Nao havia razão para alongar o preceito do art.367 do
projecto Bevilaqua, que visava fim muito diverso,

Alli se procura tornar effcctiva a pena (ou a cautela) imposta ás
viúvas, que se casam desrespeitando as oxigeneas dos ns, 12 e 13 do
art. 226, que tem regimen forçado ou obrigaiorio da scparacao de bens;

.aqui no art , 389 do projecio revisto, se faz remissão ao art. 3~6, que
trata em geral do rogimon da separação.

Portanto, ou se volte á rcdacção Bevilaqua, ou se faça remissão
ao art. 3~8, porque então fica O pensamento exacto ,

O paragrapho unico é inutil. Pela propría natureza das doações
ante-nupciass, ellas não pódem ser annulladas pelos factos dos nu-
meros 1 a 3. .
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A doação ante-nupcial é condicional ou restrictiva ; dado o facto
da celebração do casamento, está cumprida a condicional e nada mais
a pódealterar. Mas independente disso o n . 1 já se acha consignado
no art. 1, 3~~ do Projecio e no logar competente.

O n , 2 é de crer que não seja acceito á vista das superiores ra
zões apresentadas pelo relator nesta parte, O 3· nada tem que ver com
a doação ante-nupcial pelas razõesdadas a principio

Nilo é preciso o paragrapho unico, nem para clareza e por isto
pediu sua suppressão ,

Não ha razão justificativa do capitulo 7·, que é uma ínnovação da
Comm ssão Revisora, não só porque estabelece uma espécie de doação
que mio obedece ás regras desta. tomando-a revogável livremente
pelo doador, o que pôde ser um elemento de discordia no casal, como
porque, com a faculdade ampIa dessas doações, póde ser affcctado o re
gimen do casamonto, que é immuiavel ,

E' impossivel no regimen da communhâo, porque a transformaria
para o de communhâo parcial; no reglrnon da separação, não só podia
ser annullado esse rogimen escolhido, como, podendo o conJuge dispor
livremente dos seus bens, ficará sem valor a faculdade dada ao doador
da revogação livre e a todo o tempo. Além d.sso, as doações de im
moveis são impossiveis en.re marido e mulher, porque a outorga é
condição essencial no Pl'ojcclo l Coruretanto no capitulo 7° não se faz
excepção alguma. São essas as razões pol'que pede a sua supprcssão ,

Era o que tinha a dizer sobre .o assurnpto. (Muito bem,)

o Sr. An:lrade Figlleir" (')_ Desembaraçado da questão
explosiva do divorcio, resta tratar das rnuliiplas c graves questões que
consagra a parte do Projecto em discussão, com relação aos direito
de familia .

A fumilla tem por base o casamento e, por isso, começará por este
assumpto ,

Como a forma consagrada é O casamento civil, vae prender o que
tinha de dizer sobre esta matéria com a lei actual em vigor sobre o
casamento civil estatuida em 1H!IO: tanto mais quo O Projecio que se
discu:e, em geral, observou o:'> preceitos d<l lei em vigor e' deve I'CS
posta ao autor desta lei. O qual se occupou com umas considerações
geraes, que aventará a respeito da sua promulgação .

E' assim que, fazendo a critica da lei actual, fará a do Projecto,
que consagra disposições, umas que propõe sejam supprimidas c
outras que sejam substimidas.

O illustre autor da I..i primitiva informou que, ao tratar-se de
Introduzir a reforma do casamento civil, houve hesitação por parte do
governo dictator.al, a quem na occasião servia; mas que esta hesitacâo
terminara desde que appareceu a circular collectiva dos bispos catho-

n Este discurso não foi revisto pelo oradcr,
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licos, aeceitando a separação da igreja e até mesmo a leí do casamento
civil, que estava assentada, mas não publicada.

Ora, já teve occasiãode discutir este grande escandalo da pas
toral collectivados reverendos bispos em escripto que corre mundo
com a sua assignatura ; mas dirá ao ilIustre preopinante que S. Ex.
vae além da verdade dizendo que os bispos approvaram a separação.

E' certo que elles fizeram mais do que deviam; mas não che
garam a este ponto, e na pastoral ha mais de um trecho' condemuando
a separação.

Quanto ao casamento civil, também ha um trecho na pastoral
condemnando-o como uma instituição que não podia ter exístencia
legal aos olhos da Igreja Catholica. Esta é a verdade.

Mas ha um documento offieial que vale mais do que a palavra do
orador e do que a palavra dos reverendos bispos.

Diz vale mais, com relação ao governo de então, porque para si
não vale mais do que a sua propria palavra, e - como catholico que
é - do que a dos bispos.

Mas, como dizia, ha um documento que vale mais do que tudo
isto - é o decreto pelo qual o governo, poucos dias depois de pro
mulgada a lei do casamento civil, alterou o artigo em que se permit
tia que o casamento fosse antecedido ou succedido das solemnidades
ordenadas pela Igreja.

Este decreto tem a data de 2 de julho, é de poucos dias depois
de promulgada a lei do casamento civil.

Nesse decreto, em que o governo mandou que o casamento civil
não fosse precedido de formalidades religiosas, se diz textualmente
que essa providencia era tomada, pOI'que o clero movia opposição á
execução da lei e não correspondia á generosidade do governo es
tabelecendo a antecedencia ou sequencia do casamento religioso. De
maneira que a intolerancia do clero está constatada no decreto do
governo.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ dá um aparte.
O Sn, ANDRADE FIGUEIRA aprecia um facto histórico.
Si fosse verdadeira a noticia dada pelo ilIustre preopinante, que

não está presente, mas terá occasião de ler o que diz o orador, si
fosse verdadeira a proposição - dizia- seria o caso de acoimar-se
de superflua a lei do casamento civil; porque, si o clero tivesse ac
ceitado, si não tivesse havido repugnancia por parte deste e por con
sequencia dos catholicos, a consequencia é que seria excusada seme
lhante lei.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - V. Ex. sabe que a lei de 13 de no

vembro era muito expressa,
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Oscasamentos eram celebrados em virtude de disposiçõesdo COIl
cilio Tridentino; mas, tinham effeitos civis, como se fossem feitos
em virtude de lei civil.

Em vez do poder legislativo decretar disposições sobre o casa
mento, achando boas as do Concilio Tridentino, determinou que ellas
fossem observadas,

A lei de 1861 o que fez? Mandou observar as mesmas leis e agora
o Projecto, com este intitulado casamento civil, procurou imitar, tra
duzir as disposições do Concilio Tridentino ,

Com effeito, vê na lei actual e no Projecto, que se discute, a
maior parte das disposições do Concilio Tridentino mais ou menos
fielmente reproduzidas,

Mas ao lado dessas disposições introduziram-se muitas outras
que, como um desconhecido, não póde deixar de pedir venia para dis
cutir severamente como vae fazer,

O SR, TEIXEIRA DE SÁ - Mas a religião catholica apostólica ro
mana era a religião do Estado.

O SR, ANDRADE FIGUEIRA - na paizes em que o casamento re
ligioso póde vigorar e obrigar como casamento puramente religioso,

V, Ex. sabe que, constítuida a nossa independencia, sobreveio
a lei de 13 de novembro, que não teria explicação, se não tivesse
este alcance: fazer vigorar, como lei civil, uma secção determinada
do Concilio Tridentino.

O legislador brasileiro em vez de fazer uma lei sobre o casa
mento, achando aquella feita, mandou que fosse observada, até com
certas restrícções, porque lá se dava aos bispos a faculdade de conce
der licença para casamentos e aqui se supprímiu essa faculdade, pas
sou-se para uma funcção parochial ordinária e houve outras reservas
feitas pelas leis civis que foram sempre observadas.

navia o registro dos assentos do casamento, de obitos, de bapti
sados, feitos pelo clero e depois de findos os livros, eram estes arre
cadados, iam para o archivo municipal e ahí ficavam,

O illustre preopinante, a que está respondendo, disse que a forma
do casamento, introduzida por decreto do Governo Provisorio, na
pendencia de uma consulta ao paiz sobre a revolução, sobre a sua
fôrma de governo, tinha enchido o paiz de beneficios e teve a bondade
de destacar, deste inventario de beneficios, uns tres ou quatro que o
orador vae considerar perfunctoriamente, para depois examinar mais
detidamente, o contexto do decreto que vem reproduzido no Projecto.

Um dos beneficios - disse eUe - foi acabar com o legitimismo
feroz da lei de 2 de setembro de 1847, a respeito de reconhecimento
de filhos naturaes; porque um artigo da lei do casamento civil diz e
o Projecto repete que a filiação illegitima póde ser provada não só por
aquelles meios consagrados, por testamento e escripturas publicas,
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como também por qualquer escripto emanado dírectamente do pae,
escripto particular de reconhecimento feito pelo pae.

O nobre preopínante entendeu que isto tinha sido acabar com o
legltimísmo feroz da lei; mas discorda de S. Ex.

Primeiro que tudo, a disposição da lei do casamento civil é espe
cial, para provar.o parentesco illegitimo, .para. d.ispensa .de impedi
mentos e, como lei especial, não deroga disposição de lei geral an
terior ..

Portanto, o artigo que S. Ex. invoca não tem o alcance qne se lhe
quer dar.

Como S. Ex. informasse que os juizes nunca acceitaram a sua
doutrina, conclue o orador dizendo que os juizes tem julgado muito
bem, não a acceitando ,

Em segundo lugar, observará que a innovação não foi feliz, porque,
emquanto não fosse alterada a legislação a respeito do reconhecimento
da filiação paterna illegitima, não era prudente introduzir, em uma
lei especial, que tratasse de rnateria grave, como esta, de casamento,
uma innovação desta natureza .

. As leis devem ter harmonia em suas partes.
Portanto, não só o beneficio invocado não foi real, como não foi

feliz.
Uma outra disposição citou S.Ex., tambem como opulentando o

. inventario dos beneficios da lei do casamento civil.
E' aquella - disse S. Ex. - que corrigiu o defeito do Codigo do

Commercio, que permittia que as mulheres, a quem os maridos con
sentissem commerciar, alienassem os seus bens dotaes, apolices do-
taes ou q'Iaesquer outros. .

Não pode também acceitar, como beneficio, semelhante disposí
ção.

Primeiramente ella não tem o alcance que S. Ex. lhe dá; pelo
contrario: ella veio trazer, no direito, um aleijão, que Só neste palz
M indífferença se póde tomar como uma cousa muito boa.

Desta maneira verifica-se a existencia de duas classes de mulhe
res casadas: uma, a das que já eram commerciantes, antes de se casa
rem, e que podem alienar os bens dotaes, e outra classe de privilegia.
das, daquellas que se tornam commerciantes depois de casadas e que
não podem obrigar os seus bens dotaes,

Não houve, portanto, um beneficio; pelo contrario: daqui resul
tou trancar á mulher que se casar, no regimen desta lei, as porias á
profissão commercial, porque seria escandaloso que a mulher pu-
desse commerciar e não compromeuer os seus bens. .

Aquella disposição do Codigo deve ser applicada tanto para a mu
lher que já era commerciante, antes de se casar, como para aquella
que se tornasse commerclante, depois do casamento. Ou todas podem
obrigar seus bens dotaes ou não,

Esta distincção não é possivel. .



- 80'1-

o nobre autor da lei do casamento civil, que o orador sente não
estar presente, disso que eUa veio cohibir um abuso que se dava con
sentindo os maridos que as mulheres commerciassem, afim de Y~nde
rem os seus dotes.

Com effeito, deu-se um ou outro abuso; mas o meio empregado
foi heroico, foi peior do que o mal.

Havia um meio de conciliar a execução do preceito da lei; era não
se limitarem a Caixa da Amortização e as autoridades, a quem competia
dar essa autorização para alienar o fundo dotal da mulher casada á
exigencia da autorização do marido para a mulher commerciar ; mas
exigirem que a mulher effectivamente exercesse a profissão commer
cial, e que não fosse uma simples simulação, apenas para autorizar
aquella alienação.

Portanto, o heneficio não tem o alcance que S. Ex. suppõe, nem
é juridicamente sustentavel .

S. Ex. referiu ainda outro beneficio, como opulentando o espolio
da lei do casamento civil, que foi ter firmado direitos da mulher que
estavam conculcados.

Nesse ponto S. Ex. foi infeliz, porque, salvo intenção, o seu pro
jecto não adiantou nada quanto ao direito da mulher e, pelo contrario,
violentou mais, do que a legislação anterior, como vae demonstrar.

Primeiro que tudo, o nobre autor da lei do casamento civil parece
que se equivocou na redacção, porque quiz dar ás mulheres casadas
o pátrio poder; mas não deu, porque eUe diz: morrendo O marido,
si a mulher não for binuba, terá os mesmos poderes que tinha o ma
rido fallecido. Mas d'ahi infere o orador que, se fór binuba, não terá
o patrio poder; logo elle nega ás mulheres que passarem ás segundas
nupcias, O pátrio poder, nega direitos que a legislação antiga não re
cusava. A lei antiga não dava o patrio poder; mas dava faculdades a
respeito dos filhos que a actual lei nega porque a sua proposição é
absoluta.

Um outro paragrapho da lei diz que, se a mulher for binuba, não
poderá ser tutora nem curadora de seus filhos, cousa que a legislação
antiga não dizia; porque a legislação antiga privava a mulher, que
passava a segundas nupcias, de ser tutora ou curadora dos filhos do
primeiro consorcio e não do segundo; entretanto, a lei actual prohibe
que a mulher viuva seja tutora e curadora dos filhos de ambos os con
sorcios e nega-lhe o patrio poder.

Neste assumpto, é preciso muito cuidado.
Tendo passado a vida a ler esta legislação, tem d'ella verdadeira

compaixão.
Já teve o orador disposição de lazer um código civil para o Bra

sil, isto é, uma consolidação completa e como a lei da boa razão é lei
do nosso paiz, o orador iria enchendo os claros e as deficiencias da le
gislação e acredita que faria um codigo soffrivel, pelo menosjá conhe
cido do paiz e podendo entrar em execução immediatamente .

c. c. - Vol. nr 51
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Pois bem, essa legislação tem sido muito calumniada ; mas não
é exacto que negasse á mulher esse direito como se pretende.

A proposito, ha no Projecto um artigo com are" de novidade,
mas que não contém novidade alguma, e é esse que dá ás mães o
direito de serem ouvidas para as nupcias dos filhos.

A Ordenação e os alvarás posteriores sempre consagraram
esse direito. Como elles diziam que no caso. de dissentimento entre
marido e mulher prevalecia o voto do marido, acontecia que, si era
casada, pedia-se o consentimento do marido, porque elles tinham de
estar de accõrdo ou, no caso de divergencia, tinha de prevalecer a
opinião do marido e, portanto, era inutil indagar o voto da mulher.
Mas, quando não tinha pae vivo, não se fazia casamento sem audi
encia da mãe, porque ella tinha o direito de ser ouvida e de des
herdar o filho que se casava sem seu consentimento, o que era equi
parado ao caso de ingratidão. Portanto, não se pôde dizer que a
mulher não tivesse esse direito.

Já que tem o orador se referido aos pretendidos beneficios desta
lei do casamento civil e que não tem grande relação com o Projecto,
vae considerar os defeitos da lei, que foram respeitados pelo Projecto,
e mostrar que a antiga legislação era mais liberal, do que esta que
ahi está patrocinada pelo Projecto.

Presumpção e agua benta cada um toma a que quer e, por isso,
os nobres membros da commissão hão de tolerar que insista sempre
em repetir que a legislação antiga é mais democratica e mais liberal.

Pelo Projecto, não podem contrahir casamento, conforme se lê
no art. 226, n. 12, o viuvo ou a viuva que tiver filho de conjuge
fallecido , emquanto não fizer inventario dos bens do casal, e aquelle
que, apezar desta disposição, se casar, incorrerá em penas muito
severas.

Assim é que o pae ou mãe que se casar infringindo esta dispo
sição do art. 226, n. 1.2, perderá, em proveito dos filhos a quem
devia dar partilha, duas terças partes dos bens, que lhe deveriam
caber DO inventario do casal, e o direito de usufructo nos bens dos
mesmos filhos.

Dispõe o n . 13 do art. 226 que a mulher viuva ou separada do
marido por nullidade ou annullação do casamento, até 1. Omezes depois
da viuvez ou da separação judicial dos corpos, salvo si, antes de ter
minado, o referido prazo, der á luz algum filho, não poderá contrahir
casamento.

Diz o art. 288 que a mulher, que se casar com infracção deste
n. 1.3, não poderá mais testar em favor do marido, nem fazer valer o
testamento anterior em que este seja contemplado, nem communicar
com elle os seus bens, quer presentes, quer futuros.

Determina, finalmente, o art. 289 que si o casamento tiver sido
contrahído Com infracção dos ns. 14 e 15 doart, 226, os quaes se refe
rem aos tutores ou curadores e aos seus descendentes, irmãos, cunha-
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dos e sobrinhos e bem assim aos juizes ou escrivães e seus descendentes
ascendentes, irmãos, cunhados e sobrinhos, o regimen matrimonial d~
bens será o da separação e nenhum dos conjuges poderá receber do
outro cousa alguma por doação ou testamento. .

Ora, isto tudo é um horror! E' uma série de severidades, um"
cousa nunca vista!

O nobre autor da lei do casamento civil, tratando deste ponto,
disse que a sua lei foi mais benigna do que a legislação anterior, que
privava o pae do direito de usufructo dos bens dos filhos, a mãe de
ser tutora, e sujeitava o pae ou mãe, no inventario, ás penas crimi
naes do perjurio si sonegasse bens, etc.

Ora, não é exacto nada disso.
O nobre autor attribuíu á legislação anterior o que ella não disse.

EUa não fazia perder uma parte dos bens ao pae que não fazia inven
tario; mas o que dispunha, e sabiamente, é que o pae, que tinha o
pátrio poder e direito a usufructo, perdesse esse usufructo por não fazer
in ventario; mas não annullava o casamento e menos impunha a pena
de sonegado, a pena de peljurio. ,

A mãe que não tinha o patrio poder, dizia a lei, a que não fizer o
inventario perde a tutella do filho.

Quanto ao pae, é verdade que, além do usufructo, perdia também
a successão, não podia herdar do filho; mas é cousa diflerente, porque
" successão era eventual: primeiro, porque é de futuro; segundo,
porque a ordem natural é que o filho herde do pae e não o pae do filho;
e, finalmente, porque o filho poderia ter filhos que arredariam a sue-
cessão do pae. .

No caso vertente, não é assim; a pena é immediata, o homem que
casa sem fazer inventario perde 2/3 partes dos seus bens, é uma pena
que actua logo sobre o activo deste homem; o effoito immediato é pro
híbír um segundo casamento.

Em segundo logar, diz a lei que o casamento não póde ser regido
sinão pelo regimen da separação .

Isso é um erro palmar.
O regimen dos bens no casamento não obedece só ás convenien

cias dos conjuges; é uma lei de ordem publica.
A lei vigente sabiamente preferiu o regimen da communhão, não

só por interesse dos conjugas, como porque consulta melhor os in
teresses dos filhos, sendo que, nos outros regimens, acontece verém-se
filhos ricos diante de paes pobres, e vice-versa.

No regimen actual, se estabelece a communhão universal e os
bens communs respondem para com terceiros. E', por consequencia,
uma questão de ordem publica.

Como é, pois, que, para punir esse homem refractario, se vae
punir um casal, uma geração inteira com uma pena que recahe sobre
os filhos do casal e a sociedade? Nada mais absurdo.

UM SR. DEPurADO: - Muito bem.
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oSR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas o Projecto não se limitou a este
caso; fez uma rede e apanhou a mulher que, enviuvando, passar a
segundas nupcias, antes de certo prazo; então incorre em falta grave
aos olhos do legislador; o seu casamento pode ser annullado e não
somente annullado por ella Ou pelo conjuge, que se julgar prejudicado,
como pelos herdeiros, porque a tendencia de annullar casamentos,
no Projecto, é tal que nada escapa.

Não só os prejudicados, como os herdeiros, até quatro annos depois
de mortos os conjuges, podem annullar esse casamento! Não ha ahi

. sinão uma especulação em torno de um berço, de um leito ou de um
tumulo!

Mas esta mulher que commetteu o erro de casar antes de 10
mezes, é punida com a annullação do casamento!

Para que este luxo de punição e esta pena cruel qne vae attingir
ao marido innocente, aos filhos e á sociedade?

Na economia politica o regimen da separação era o mais anti-
pathico, .

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Entretanto, é o que vae predominando
entre as nações mais cultas.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Não senhor; na França é que ha
predilecção pelo regimen da separação.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Na França, na Inglaterra, nos Estados
Unidos, na Allemauha .

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Oregimen da separação é muito con
trario aos interesses do casal e á riqueza publica.

Pois bem; pelo Projecto, a mulher, nestas condições, soffre todas
estas cousas ,

Não dá aos motivos da exclusão o alcance qne se dava.
Convem em que a mulher que se recasa, antes dos dez mezes, não

merece o mesmo respeito que a que tem a paciencia de esperar; mas
nem por esta falta, que não deixa de ser grave, deve-se julgal-a pas
sivel de penas tão severas, como são estas de impedir que ella faça.
testamento e outras enumeradas no art. 288.

Oorador mantem, em consequencia da consideração moral, o im
pedimento ; mas elimina estas penas.

Um terceiro caso, não menos caracteristico do draconismo da lei
do casamento civil, que o Projecto esposou, é o que se refere á prohi
bição do tutor, curador, ascendentes, descendentes, cunhados, sobri
nhos, a família toda, emfim, ou muitas famílias, de casarem com os
seus tutelados ou curatelados, antes de prestarem contas da tutela ou
curatela.

Primeiro que tudo, a disposição não se pode referir ao 'tutor ou
curador, porque estes, emquanto são tutores e curadores, não podem
casar com as tuteladas ou curateladas, porque, para o casamento destas
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menores, têm de ser onvidos o tutor e curador e estes não podem in
formar sobre o casamento delles mesmos.

Esta disposição refere-se á parentela toda dos tutores e curadores:
ascendentes e descendentes, irmãos, cunhados e sobrinhos.

Observará que as leis devem ser prudentes, não devem estabelecer
penas, sem necessidade rigorosa.

Vós todos - diz o orador - que sois representantes de Estados,
sabeis com que difficuldades os juizes lutam para encontrarem tutores
para os menores.

Se formos - continúa o orador - tornar a posição dos tutores
delicada, com estas penalidades especiaes, os juizes não encontrarão
tutores para os menores; os homens de bem não quererão envolver-se
em um cargo que lhes traz grandes responsabilidades.

Além disso, ha mesmo lugares no interior onde todos estão entre
laçados em uma só família e não se encontra pessoa idonea para servir
de tutora, sinão mesmo entre os parentes.

Ora, é exactamente a estes a quem a lei assusta, ficando assim,
"penas, esses tratantes a quem é muito fácil fazer as ~ontas, porque
pedem dinheiro emprestado para isso, e depois do casamento do
menor, vendem os seus bens, para pagarem o empréstimo que
contrairam . Isso é garantir esses menores a quem se quer proteger?
isso é um grande malefício .

Depois, o facto mais grave que se pode dar ahi é o abuso do tutor
em casar o menor, em prejuizo de seus interesses, com uma pessoa
incapaz, sendo seu parente, filho, cunhado, ou qualquer outro.

Mas. primeiro que tudo, o tutor não é quem casa, elle é ouvido e
ha a fiscalização do juiz, que póde impedir estes manejos do tutor.

Em segundo lugar, si o tutor emprega meios condemnaveis, lá
está no Codigo Criminal um artigo expresso contra elle; lá está o ar
tigo que reproduz uma disposição do antigo Codigo Penal de 1830,
estabelecendo penas para o tutor que se apoderar dos bens dos menores
directarnente ou por meio de simulação..

Portanto, se houver falta condemnavel, isto está previsto na lei
penal, mais, felizmente, do que com estas disposições penaes constantes
do Projecto.

Se ha falta, é um crime; se não ha, é um acto licito.
Que inconveniente ha em que o tutor - que, em regra, é parente

do tutelado -- case a sua pupilla com um parente, embora seja respon
savel pelo saldo de contas? Para a cobrança do saldo, ha até meio
executivo.

O Projecto impossibilita boas tutelas para os menores e bons casa
mentos para as pupillas.

Outro impedimento é o que consta do n, 15 do art. 228 :

«Não podem contrahir casamento o juiz ou escrivão e
seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrl-
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nhos com orphão ou viuva da circumscripção territorial onde
um ou outro tiver exercicio, salvo licença especial do Tribu
nal de Appellação do respectivo districto.»

Como vêem os nobres membros da Commissão, neste numero vem
.a mesma ladainha que se verifica no numero antecedente: irmãos,
cunhados, sobrinhos, ascendentes, descendentes, etc. (Riso.)

Não se trata de uma prohibição absoluta; no caso do tutor ou
curador - emquanto não estiverem saldadas as respectivas contas; e
no caso presente-emquanto não obtiver licença especial do presidente
do Tribunal de Appellação do respectivo districto,

Diz o orador que não se trata também do caso de arvorar isso
em impedimento.

Primeiro que tudo - diz o orador - já tivemos esta legislação
nos tempos coloniaes, os juizes temporaes não podiam casar-se com
pessoas de sua [urisdícção e o Desembargo do Paço era quem dava
essa licença.

Declarada a independencia, foi extincto este tribunal, visto que
a fôrma de governo não o comportava, havia divisão de poderes (o que
seja dito de passagem, não é novidade republicana), etc.

Foi estabelecido então que esta attribulção desse tribunal perten
cesse ao Governo, e isto por uma lei de 1828.

Mas, no armo de 1830, o legislador, mais avisado, diz o orador,
revogou esta autorização.

Esta lei é subscripta pelo ministro de então, o Sr. Marquez de
Alcantara.

Diz - mais avisado, porque as razões que ha, para permittir o
easamento dos juizes, são mais forçosas, do que aquellas pelas quaes
se lhes prohibiu esse casamento.

Anies de tudo, o juiz deve ser casado (riso), e até mesmo as Or
denações do Reino obrigavam certos juizes a isto; o juiz de orphãos,
por exemplo, não podia servir o cargo, sem ser casado, o que era
bem entendido.

Isto contrasta com o que se vê hoje.
Vê ahi juizes de orphãos cem 16 annos,

UMA voz:-Isto tambem não.

O SR. ANnRADE FIGUEIRA vai contar um caso; é um parenthesis ,
Conheceu um patricio, que estava estudando seus preparatorios ,

teria uns 15 ou 16 annos e ia muito bem.
Quando se proclamou a Bepublica, o orador ficou um pouco en

fastiado e retirou-se para uma roça, perdendo de vista esse seu patricio.
Dous annos depois veio á cidade e, encontrando-o, perguntou-lhe

se já estava matriculado. "Já estou seu collega, já estou bacharel"
respondeu.

- Oh! Você que não tinha preparatorios? !
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- Agora ha uns exames por series ; dispensou-se philosophía e
outras materias e eu fiz meus exames - disse-lhe o patrício.

Então soube o orador que tinham sido dispensados os exames de
philosophía e latim para o estudo de direito! (Apal·tes.)

Estes estatutos não foram executados; mas houve estatuto nesse
sentido e a philosophia ficou proscrípta até hoje.

- Faz-se exames por series - continuou o rapaz - eu em dous
annos fiz os exames, sou seu collega.

Ligava elle muita importancia a isto: sou seu colleqa: (Riso.)
Como se interessava pelo rapaz, que, sobre ser filho de um amigo,

era ~om menino, perguntou-lhe: Então que carreira vae seguir? A
magistratura?,

Senhor doutor - disse o rapaz - eu lhe confesso: tenho ne
gação por esta carreira não sei porque - continuou elle - sempre
que pego em livros de leis, dá-me um somno... Então o orador vol
tou-se para elle e disse: dou-lhe parabens primeiramente por estar
formado e, em segundo lugar porque as leis lhe fazem somno, ao passo
que a mim tiram-me. (Riso.)

Esse moço teria 18 annos ; crê que com uma vara de orphãos não
seria como O lobo vestido de pastor, mas estava habilitado a ser juiz
de orphãos com 18 annos, solteiro e com esta disposição somnolenta
para não resistir ás leis. (Riso.)

Dizia ao abrir este parenthesis: que a legislação mui sabiamente
acabou com essa necessidade de licença.

Agora, quer salientar um dos pontos de vista dos protegidos pela
lei. Quer-se protejer ás pupillas. Ora, um homem formado, embora
somnolento (riso), é um homem importante, educado, tendo certas
tinturas e póde vir a dar leis ao paiz. E o que é que as pupillas
'Perdem em se casar com elle ? Ganham.

Vão esses juizes para o interior e lá póclem se casar COm uma de
suas pupillas.

Para que impossibilitar? Para que essas penas severas de an
nullar casamento, etc.?

Não somos- diz O orador - um povo novo de botocudos, sahidos
das maltas; precisamos attender aos antecedentes da nossa legis
lação.

Já teve occasião de lembrar á Commissão, a propósito da fiança
ás custas, que o assumpto já tinha sido estudado e ellperimentado e
que a lei, que tinha abolido a fiança ás custas, teve afinal de resta
belecel-a como um remedio para cohibir a paixão dos litigantes.

Assim, acontece com o caso presente; não é um caso novo, já
houve necessidade de licença para o magistrado temporal se casar;

. mas afinal se reconheceu que isso era mais inconveniente, do que
conveniente e acabou-se com isso, em uma lei de 1830, que é dos
tempos áureos, proximos á nossa independencia , embora esteja sub
scripta por um fidalgo, pelo marquez de Alcantara.
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Tambem sobre isto são excessivos os rigores da lei, tanto mais
que não é prohibíçao, é apenas licença. E com que virtude o presi
dente do Tribunal póde dar effectividade ao quê não deve ter? E o
Codigo Penal não pune os magistrados e todos os funccionarios que
abusarem de bens de menores?

Não havendo delícto, as pupillas até têm a ganhar; vae um
homem formado em direito, bem fallante (1'iso) casa-se com ella, que
mal lhe faz, se elle é um homem de bem?

E para que dillicultar os casamentos que já são entre nós tão
difficeis ?

Por essas razões não póde concordar com esses enxertos que se
fazem na lei do Concilio Tridentino, que não é senão a sabedoria das
nações, falIando pela hocca de meia duzia de padres alli reunidos, na
qual não ha esses casamentos annulIados por herdeiros da quarta ge
ração, não ha nada disso, é tudo simples, tudo natural, tudo christão,
tudo humano.

Agora, vae a uma parte delicada, a uma accusação que o autor
da lei do casamento civil fez á antiga legislação, dizendo que ella era
draconiana, porqne mandava para a cadeia os que perjuravam, os que
sonegavam bens.

S. Ex. está enganado.
O codigo de 1830, com aquella luminosa simplicidade com que

está redigido, diz: "jurar [also em juizo" e o codigo actual, diz:
« affirmar ou prestar depoimento falso em juizo, penas taes e taes .»

Ora, do contexto destes artigos, resulta forçosamente que essas
penas são comminadas contra as testemunhas que pódemjurar falso,
concorrendo para fazer prova em virtude da qual o processo terá de
ser julgado.

Eis o que referem os artigos; estes artigos não se applicam
aos sonegados, isto é, ao juramento que o inventariante presta para
descrever os bens.

Nem se poderia applícar a este caso, sem violentar os termos da
lei; nunca se applicou a uma parte litigante que fosse chamada a
depor em juizo, sob juramento; no caso de confissão, podia perjurar
quanto quizesso, sómente não era crido pelo seu juramento, mas era
crido contra elIe. Eis a pena civil.

A pena criminal nunca houve, nem podia haver. Esta. pena nem
era applicavel ás partes que davam queixa dolosa.

Assim, estão explicadas as emendas pelas quaes elimina toda
essa trapalhada de impedimentos e penas para esses suppostos delin
quentes.

Aproveitará a occasião para dizer que elimina todo regimen de
separação para pôr de accórdocomo principio, qne deve ser adoptado :
sempre que não houver escriptura presume-se a communhão geral.

Ai!,da mais: propõe a eliminação de um artigo que acha, peri
goso, dizendo que, dada a separação da communhão entre mando e
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mulher, ou por morte de um delles, ou por separação da sociedade
conjugal, os credores devem apparecer em inventario, porque depois,
na partilha, não se trata mais de indagar da origem da divida.

Isto não póde ser, porque, si ha communhão de bens e os outros
regimens estabelecem regras quanto ao pagamento das dividas, não
ha razão para subordinar os direitos de terceiros, que nada teem com
a dissolução, á partilha que os conjuges façam entre si.

O direito do credor tem a prescripção marcada por lei, suppo
nha-se 30 annos, e porque razão, porque pela partilha que os conjuges
façam por quaesquer motivos, hão de ficar prejudicados os direitos
dos credores?

Não; isto daria logar a muitos abusos. Sobretudo com a lei do
divorcio, que temos, não faltaria conjugo que inventasse adulterio,
sevicias e outras cousas, para fazer as partilhas, com o fim de preju
dicar os credores,

Isto é um perigo,
Não inventa; não é em vão que tem 68 annos, e conhece factos

destes. E' um dos beneficios da lei do casamento civil com essa se
paração,

Infelizmente ha por ahi casaes, compromettidos ou não; mas
que, querendo pór certos interesses a salvo, como por exemplo uma
herança futura, fingem uma rusga, ou apegam-se ao mutuo consen
timento, que é uma porta aberta, dissolvem a sociedade conjugal,
separam os bens e, applicando esse principio perigoso do Projecto, é
bem facil comprehendsr-se a posição do credor.

Dirão elles que o credor não contava com a herança de ninguem.
Conhece um que outro dia disse isso a um credor. Elle era ca

sado; foi feliz, tirou na loteria uma sorte de duzentos contos, e a pri
meira idéa que teve foi separar-se da mulher por mutuo accórdo ,
O credor mandou cobrar-lhe e elle disse ao cobrador: Diga-lhe que o
casal está separado, houve a partilha e elle não appareceu; e além
disto, não tiro sorte grande para pagar aos meus credores. (Riso.)

Um dos beneficios do casamento civil foi este de introduzir o di
vorcio por mutuo consentimento...

Propõe a eliminação disto, assim como tambem o divorcio por
abandono do lar.

Si a mulher abandona a casa, o marido deve ir buscar a fujona,
porque é elle que designa o domicilio,

Elle é quem tem de ir buscal-a.
Acaba com esse motivo de divorcio por abandono e também por

mutuo consentimento, não só por uma razão moral e philosophica,
como por dous motivos de ordem estrictamente [uridica : o primeiro
é que a sociedade conjugal constitue entre o marido e a mulher uma
unidade pela qual as vontades são uma e a mesma; um não pódecon
tractar com o outro, porque o contracto é um pacto entre duas
pessoas.
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Ora, si não póde haver contractos sobre cousas innocentes, como
póde haver para esse fim de dissolver a sociedade conjugal?

O segundo motivo jurídico, e este de ordem publica, é que os
actos contrarios ás disposições de ordem publica não podem ser objecto
de convenção.

Si a lei estabelece a indissolubilidade do casamento, ella prohibe
o divorcio ou a mesma separação, como abrindo uma excepçao, Ora,
não consente que, quem não pode fazer o mais simples contracto,
possa dissolver a união que a lei diz indissoluvel, não só para não
romper o vinculo, como a existencia conjugal.

Portanto, elimina tambem este artigo.
Si se quer restabelecer a honestidade da família brasileira, re

vogue-se este artigo, que contém um dos beneficios, que correm por
eonta da lei do casamento civil, como foi estabelecido.

Mas, o legislador até trahiu-se e estima muito que o Projecto não
occulte esta calva.

O legislador finge que deseja que os conjuges, depois de bri
gados, por motivo real ou inventado, se reconciliem, mas, ao mesmo
tempo, para impedir a reconciliação, diz: porém, quanto ao"egimen
de bens, este é o da separação.

Isto é o mesmo que tirar um dos motivos mais sérios que o con
juge tem para reconciliar-se.

Isto quer dizer que cada um fique livre, como se não estivesse
casado, quando é certo que ha obrigações communs; elles moram na
mesma casa; o aluguel interessa a ambos, etc., etc. .

O legislador o que não queria era a reconciliação ; o que elle
queria era o divorcio.

Nilo fosse este o seu desejo e elle facilitaria os meios para a re
conciliação.

O orador, que é casamenteiro, que quer que os solteiros se casem
e que os casados não se separem, tambem quer que, desde que haja
reconciliação , se restabeleça o regimen em que elles viviam; o re
gimen deve ser o mesmo.

Nilo tornou isto expresso, na emenda, que apresentou; mas
subentende-se: se o regimen era dotal, dada a reconciliação, será
este o regimen ; se era o da communhão, será o da communhão, e se
era o da separação, será o da separação.

Que inconveniente ha em que voltem os bens para o casal, sob
o regimen em que elle vivia antes de separar-se, desde que haja a
reconciliação?

O SR. JULIO DOS SANTOS - Porque não permittir o direito delles
eontractarem de novo sobre os bens, no caso de reconciliação?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Nilo, por muitas razões.
Não se deve dar aos conjuges o direito de alterar o regimen sob

o qual se casaram; não se lhes póde dar o direito de alterar as con-
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venções ante-nupciaes, porque isto não tem que produzir effeitos
somente em relação a elles; produz tambem effeitos em relação a
terceiros.

Em um" outra emenda, que apresenta, cogita de garantias com
relação a esses contractos ; não sómente estabelece que elles só poderão
ser celebrados antes do casamento e serão irrevogaveis; mas, ainda
~e deverão ser feitos por escriptura publica e ser levados a re
gístro ,

Se os contractos estabelecerem a exclusão da communhão, devem
conter a clausula essencial desta exclusão e não valer contra terceiros
sem estimação.

Quer seja o regimen dotal, quer seja o de separação, é preciso
que os objectos excluídos tenham uma estimação, para evitar as
fraudes.

Consignou tambem diversas emendas a varios artigos do Projecto
em discussão, relativamente a disposições de bens na sociedade con-
jugal, em todos os regímens. -

O Projecto, coherente com a sua theoria, estabelece que o homem
casado, no regimen da communhão , s6 não pudesse alienar os hens de
raiz, sem outorga da mulher, ou dispensa desta outorga pelo juiz; e,
quando trata do regimen de separação, estabelece que a mulher e o
marido, cada titular, quanto aos bens que trouxer, possa dispor desses
bens de raiz ou moveis, sem outorga um do outro; quando trata do
regimen dotal, a mesma cousa e, quanto aos dotaes, está visto, são
inalienaveis.

Coherente com o nosso direito actual, que é muito sabio, o orador
estabelece ql,1e qualquer que seja o regimen do casamento, os ímmo
veis do casal não possam ser alienados sem outorga dos dous, marido
e mulher, ou supprimento do consentimento de qualquer dos dous
pelo juiz.

Trata-se de uma questão que tanto tem de jurídica, como de
economíca : mas, que, quer sob o ponto de vista economíco, quer sob
o ponto de vista juridíco, impõe-se.

Tem umas cinco ou seis emendas neste sentido.
Não ha duvida nenhuma que as riquezas modernas não consistem

hoje, como consistiam na idade média, em terras, em que se dava
uma ímportancia exagerada á propriedade immovel; mas tambem não
ha duvida que ainda hoje, como em todos os tempos, os legisladores
de todas as nações se preoccupam muito com as disposições de bens
de raiz, mais do que com as disposições dos moveis e, tratando-se,
sobretudo, da sociedade conjugal, ha razões para approvar esse pro
cedimento do legislador. Primeiro, sãobens que não se podem occultar,
porque são fixos, immoveis. Por essa razão são a garantia do regimen
dotal e do de communhão, tanto que o marido não pode dispor delles
sem outorga da mulher.

Isso se deve applicar ao regimen da communhão .
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Em segundo logar, sabem todos que as leis relativas á disposição
da propriedade tem grande influencia sobre a economia social, sobre"
economia politica e sobre a forma de governo.

Dai-me - diz o orador - o direito de organizar a propriedade e
vos darei a fórrna de governo que este paiz comporta.

A legislação anterior ou antiga já era democratica ; antes mesmo
da Republica, já havia a livre partilha dos bens.

Porém, como ha dous interessados e além disso ha os filhos e o
interesse da sociedade para que esses filhos não fiquem sem recursos,
porque o interesse da sociedade é que os filhos sejam educados á
custa das famílias, dahi vem ter o legislador se preoccupado com "
disposição dos immoveis.

O Projecto restringe e o orador amplia.
E' a lei actual, a ordenação é expressa: qualquer que seja o

regimen, nenhum dos conjuges póde dispor sem outorga do outro .
• Mantem isso e como consequencia faz algumas alte~ações no Projecto,

na parte em que não está de accôrdo com essa lol.
Tudo isto, porém, é secundário, não precisa justificar; dada a idéa

capital, tudo mais se segue.
NãO justificará também algumas emendas de redacção, que são

de fácil intelligencia, como, por exemplo, essa que trata dos impedi
mentos dos menores de 21 annos , Não é um impedimento, é uma
formalidade para que peça licença ao tutor. Isto está satisfeito no
artigo em que se exige, como documento que deve offerecer, o con
sentimento do juiz ou do tutor e no artigo seguinte está que não póde
casar sem autorização do tutor ou do juiz.

Tambem apresentou emenda quanto á denuncia dos impedimentos
para que se contemple, também, o representante do Ministerio Publico.
Isto é uma garantia e se e!le deve ser ouvido quando se trata de
annullar, deve ser competente para denunciar impedimentos; é melhor
impedir do que annuUar.

Mas precisa justificar algumas emendas que entendem com a
economia do Projecto e ás quaes liga muita impnrtancia .

Ha uma dellas em que se aparta do direito actual e é capital.
Tratando do regimen de communhão, diz o Projecto que não

entrarão na communhão universal os bens herdados por um dos con
juges, de filhos havidos de outro conjuge, que fa!lecem tendo irmãos
sobreviventes.

O Projecto, em termos geraes, reprodu. a disposição da Ordenação
do liv. 4°, til. 91, que, neste caso, quebra a lei de successão, fazendo
com que o pae, se fôr elle que passe a segundas nupcias, não herde
os bens que o filho pré-morto adquiriu por parte da mãe; se fór a
mãe, os bens que o filho pré-morto adquiriu por parte do pae , Esta
belece além disto que esta successão só terá logar concorrendo os des
cendentes dos filhos com um tio vivo e outras restricções mais.
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Esta ordenação tem sido o tormento de todos os praxistas. E' dos
poucos institutos do actual direito que não acha justo.

Esta disposição tem um caracter hostil aos segundos casamentos,
contra o intuito do legislador, que já os facilitou, e a lei actual marcha
nas mesmas aguas. Não vê razão para reprovar o segundo casamento
- sobretudo das mulheres; estas é que mais precisam recasar
nem moral, nem social, nem juridicamente.

A lei actual resentiu-se de uma idéa aristocratica, que tambem
não se coadunava COm o espírito democratico da nossa legislação, •.
respeito de successão .

O intuito do legislador era conservar o patrimonio; era mais a
preoccupação territorial, do que o interesse dos filhos do primeiro
matrimonio,

Ora, neste ponto de vista a lei parece contrariar o seu intuito,
porque a Ordenação admittiu a igual successão ; por morte de qualquer
dos conjuges fazia-se partilha, de modo que os bens que os filhos re
cebiam, procedentes embora da mãe, eram dados em pagamento, em
compensação de outros bens, que tinham herdado do outro conjuge e
que iam tocar a outro herdeiro. A igualdade, que é a alma da partilha,
fazia com que não houvesse interesse em indagar a origem destes bens.
Ha um acervo commum onde entram todos os bens, no regimen da
communhão, sem se indagar a origem dos bens, aquillo que toca a um
filho, elle recebe em pagamento, a troco de outros bens de sua mãe,
que passou a segundas nupcías.

Emfim, não ha razão para esta situação do património e a lei é a
primeira a repellir, desde que estabelece a igualdade da successão .

Opportunamente discutirá isto, mas propõe desde já a sup
pressão.

Um outro ponto da nossa legislação, que mantém, contra o Pro
jecto, refere-se ao artigo em que se diz, tratando-se do regimen da
communhão dos fructos, que, si o marido administrar mal, a mulher
recupera a administração. Elimina este artigo na sua primeira parte,
porque elle não é mais que a applicação do regimen da communhão
geral, dizendo que essa communhão parcial se dissolverá no mesmo
caso em que se dissolver a nniversal, e, si durante ella se der má
administração do marido, a mulher póde reassumir.

Entende que isso é violar O contracto ante-nupcial, que é irre
vogavel.

Si o marido administrar mal, a mulher tem a providencia na lei;
si é predigo, tem o recurso da interdicção e outros de que a mulher
pôde usar, como nos casos de alienação, e até mesmo em certos casos
pôde assumir a administração, como acontece na ausencia do marido,
por interesse do casal, e até mesmo na presença delle, desde que se
trata de negocies domesticas.

Tambem pensa que o Projecto deve ser corrigido, não na loura,
mas na redacçao, num outro ponto.
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Nesta parte, redigiu uma emenda. ao artigo em que se diz que a
mulher não poderá exercer os mesmos actos que se prendem ao ma
rido, accrescentando «e em geral todos aquelles para que a não
habilita lei expressa ou o contracto ante-nupcial. porque o Projecto
no propósito, não dirá de cortejar o belIo sexo...

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - De manter a igualdade.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Vae mostrar mil casos em que esta
não se mantém.

Isto é quasi impossivel.
Para que manter uma doutrina que não se pode sustentar? !
Desde que o Projecto reconhece que o marido é O chefe do casal,

elle deve ter alguns direitos mais, quanto á administração de todos.
Por isto accrescenta : em geral a mulher só tem aquelles direitos

para que a habilite lei expressa.
Si não está no texto da lei, tenha paciencia - salvo o recurso ao

juiz.
Com o mesmo pensamento de restricção, propõe outra emenda em

seguida.
E' mais para dar a esta disposição o caracter, antes de uma exem

plificação, do que de disposição restrictiva do direito do marido, que
propõe a expressão «assim".

Quando se quer fallar explicativamente é esta a formula «assim »,
Aquillo é dito não para habilitar a praticar e sim para demonstrar

que isto ella não póde praticar, como não pratica outros actos ,
Oque quer é restringir. Agora, faz, sem prejuizo do direito da

mulher, tanto que deixou passar sem contestação, esse artigo em que
se diz que ella é companheira e socia ; não insiste para que ella dê
ohediencia ao marido, como deve, desde que eUe é chefe.

Desde que ha uma sociedade, é preciso que um dirija.
Mas, uma vez que resal va os direitos do marido, está satisfeito;

e, neste ponto, é que teve algum cuidado, no emendar o Projecto ;
emenda em pontos essenciaes ; não emenda quanto a esses pontos
philosophicos.

Quanto ao regimen dos bens, elimina mais uma disposição do
Projecto, que não combina com esta theoria, que acaba de apresentar.

Occorre-Ihe, porém, lembrar que, no Projecto, ha um ponto em
que parece haver equivoco. Refere-se ás doações antes do casamento,
propter nuptias e doações depois do casamento.

Quanto ás primeiras, se prohibe que os conjuges as façam no
caso de separação obrigatoria, segundo o projecto primitivo; e regimen
commum, segundo a emenda da commissão de revisão.

Não acceita a disposição nem num caso nem noutro.
Se ha regimen, em que essas doações entre marido e mulher

caibam, é justamente quando ha separação e é assim que Borges Car-
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neíro, tratando deste assumpto, diz que estas doações entre marido e
mulher, só podem ter logar no regimen de separação.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Para os casos estabelecidos no Pro

jecto, isto não é um meio de punir; será um meio de favorecer.
Esse regimen de separação, para o homem, nas condições esta

belecidas, é excelIente, porque, no regimen da comrnunhão, elle vae
ter os seus inconvenientes.

Nas condições estabelecidas, não; elle fica inteiramente desem
baraçado de encargos, de compromissos; podem soffrer os conjuges
innocentes, os filhos, a sociedade, mas elIe não.

Mas, ainda assim não acha que embaraçasse, porque o que a lei
prohibe é o regimen, que estabelece, como regimen forçado; mas,
não impede que faça, antes de casar-se, doações e não vê motivo para
impedir-se.

Propõe a eliminação dessas palavras, primeiro, porque suppõe
que cahirá essa separação ordínaria, que cahirá o caso a que ella se
applica; e, em segundo lagar, porque entende que este regimen é jus
tamente aquelIe em que as doações propter nuptias mais apropriadas
são.

Propõe também uma emenda ao artigo em que se dispõe que os
bens doados tomarão a natureza de propríos do donatário, qualquer
que seja o regimen matrimonial. .

No regimen da communhão, não póde isto ter lagar; tudo quanto
um recebe é do outro.

Esta disposição que ahí vem, no art. 393, só póde ter lagar no
regimen dotal, no regímen da separação; no regimen da communhão,
não.

O que póde haver é uma doação com a clausula de não haver
communícação; mas, isto não está no caso de que se trata.

O SR. FADIO LEAL - E' melhor eliminar tudo.
.;~~.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Isto também não; porque tanto um
artigo como outro são necessários.

No primeiro - diz o orador - é evidente que se trata de doações
propter nuptias e que tem cabimento em todos os códigos e no direito
romano é de uma riqueza enorme e entre nós é usado.

Tem visto doações de marido á mulher, para não se commu
nicarem ; é uma reserva, é um presente, com a clausula de não se
communicarem com os bens do próprio marido.

O artigo, a que ora se refere, também é indispensavel; porque,
limitada a sua disposição dos dous regimens - de separação e dotal,
- é preciso definir a natureza dos bens, de que um conjuge faz doação
ao outro.

Não deseja que se inhiba o conjuge de fazer essas doações, as quaes
têm o caracter de doações revogaveis ao arbitrio do doador, não offe-
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recendo perigo algum, mesmo em relação a terceiros, porque estes
podem annullar as doações que são lesivas aos seus interesses.

Volta a um assumpto muito importante, a respeito da formação do
casamento,

Tem tambem algumas emendas apresentadas a este respeito e
terá de apresentar mais algumas.

Vê ahi algumas disposições, cuja suppressão, em nome do pudor
publico, propõe,

Vê, por exemplo, um artigo que determina que os contrahentes
declarem si tiveram filhos e como os filhos nasceram, etc,

Isso é inutil. Si elles quiserem declarar espontaneamente que o
façam; si não quiserem, os filhos não soffrem nada, porque o ca
samento subsequente legitima e não ha pois necessidade de obrigar 08
paes a fazerem declaração de suas relações anteriores.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - E' da lei,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' a lei mesmo que está combatendo,
porque é uma lei muito tola.

Os sexagenaríos, que V. Ex. inclue, como não podendo casar,
communicando os bens, é uma extravagancia.

O sexagenario póde casar e ter filhos; já conheceu mais de um
com filhos,

Respeitou a disposição com relação á quinquagenaria, com muita
dor de coração; teve vontade de eliminar e só respeitou por ser uma
tradição da nossa legislação; mas, a lei é injusta, porque já conheceu
uma senhora de mais de 50 annos que teve filho e ella póde ter até
aos 55.

O autor do Projecto outro dia teve a simplicidade de dizer que
a lei tem sido observada e que não se tem feito casamento sem
inventario.

Está muito enganado, têm-se feito muitos casamentos sem in
ventario ; ninguem vae revogar o casamento por causa disso, fe
lizmente.

Outra disposição que elimina tamhem, é de dous artigos que
dizem que o pae, a mãe ou o tutor, antes de consentirem no casamento,
podem exigir exame no noivo ou na noiva para verem se podem casar;
no noivo, para ver si tem moléstia incuravel . '"

Ninguem toma isto ao serio, porque quem tem filhas a quem préza,
não vae casal-as com um homem nestas condições, é um escandalo e
será melhor casal-a com um impotente e depois annuUar o casamento,
do que estabelecer este exame para todos os casamentos.

Nem sabe como se tem a pachorra de se escrever isso na lei!
, Outro artigo que elimina é aquelle que falla de erro essencial, o

de ignorar a condição civil ou religiosa do conjuge.
O que é a condição civil?
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Quando havia escravidão, o estado civil mesmo não annulIava o
casamento, o marido podia ser escravo e a mulher livre e více-versa e
isso era commum,

Mas, hoje não havendo mais escravidão, o estado civil pôde re-
ferir-se a ser casado ou solteiro. Si é casado não pôde. .

Quanto á idade, está providenciado na lei e se for menor annulla-se
o casamento por falta de idade.

Si um sujeito casa com uma mulher suppondo que ella tem
18 annos e verifica que ella apenas tem 12, é isso motivo para an
nullar o casamento?

Agora, o estado religioso é motivo para annullar o casamento?
Si um homem casa com uma mulher pensando que é catholica e

depois verifica que é judia, poderá annullar o casamento?
Demais, em um estado leigo, como é que se quer dar por nullo

um casamento, porque um individuo ignorava a religião do outro
conjuge?

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Isto não é estado religioso; é ser
frade ou padre.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA -Isso é por voto, não pôde casar ;está
na Constituicão .

Si V. Éx. não reconhece a incapacidade não pôde dizer que
um frade que casar está mal casado.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Está bem casado; porém, pôde re
clamar, porque foi illudida ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Si V. Ex. não admítte a incapacidade,
não pôde annullar o casamento, Por isso, queria incluir o frade entre
os incapazes.

O SR. ANISIO DE ARREU dá um aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - A Constituição o inclue.
Pois V. Ex., doutor em direito, republicano muito aproveitavel ,

que tem trabalhos que muito o honram e á Republica, que é mesmo
muito adeantado, deve saber que ha na Constituição um artigo que diz
que o professo não pôde exercer direitos politicos, porque pertence a
uma seita a que prestou voto de obediencia, o que lhe tira a liberdade
individual. Está lá escripto ,

O SR. ANIZIO DE ABREU - Quando subordina o cumprimento dos
seus deveres civicos a esses preconceitos religiosos, perde os direitos
civis.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' o que está dizendo.
D SR. ANIZIO DE ABREU - Não é.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Apenas quer estabelecer na lei civil

o que a Constituição estabeleceu na lei política, (Apartes.)
c. c. - vcl, lU 52
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,Mas o artigo não fica nisto. O crime inafiançavel é motivo de
annullar casamento, na hypothese de um conjuge commetter crime
inafiançável e o outro conjuge só ter conhecimento depois de casado.
Ora, si, o casamento for feito com a publicidade necessaria, com os pro
clamas, etc., como é que a mulher, por exemplo, póde vir aUegar que
ignorava que o marido tivesse commettido um crime inafiançavel ?
Pois um crime inafiançavel condemna logo ás caldeiras de Pedro
Botelho?

O SR. CLOVIS BEVILAQU,l dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas a hypothese é a do crime com

mettido antes e que a mulher sabendo quer desfazer o casamento. Não
vê motivo para isto, e o casamento catholico obriga, nestes casos de
desgraça, e por isto é que gosta deUe; ahi é quando se aperta mais o
laço. E' a bondade daqueUe casamento, e é por isso que o quer. A lei,
porém, não, e diz que si for criminoso, o outro conjuge póde separar-se;
sendo que os divorcistas querem que seja até caso de divorcio, quando
é justamente quando se dá uma desgraça dessas que mais se exige a
continuação da união, porque si o marido está cumprindo a pena, a
mulher cuida do casal, e vice-versa. O contrario é querer que, em
quanto se vive i tripa forra, muito bem; mas, quando se chega á
desgraça, separam-se, annulla-se o casamento. Ora, isto não é de uma
sociedade cívílisada !

O casamento é uma instituição muito seria, e por isto diz-se que
é uma instituição divina e moral, que não se deve julgar por outra

'forma. Si se quizer fazer deUe uma lei juridica, ha de ser mesmo com
todos esses absurdos.

Vem em outra disposição o casamento em artigo de morte. A
nossa lei facultava, mas com que delicadeza, com que respeito! Essa
lei barbara, porém, exige que só haja o casamento no caso de rapto
da mulher, no caso de concubinato. Isto é uma barbaridade, uma sel
vageria, e é até obrigar um conjugo innocente a inventar, porque taes
casamentos nem sempre suppõem isto. A's .vezes são pessoas muito
respeitaveis, entre as quaes não foi possivel o casamento, e que casam
em artigo de morte; mas o projecto diz qne não, que ha de declarar,
ha de dizer que raptou, que teve filhos, que viveu em concubinato e,
emfim, mil outras cousas desta natureza.

Ora, isso não é lei para homens nem para paiz civilisado ,
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Mas é a lei vigente.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas é essa lei que esta criticando.

Discutindo o Projecto, está discutindo a lei. Emfim, esta lei explica-se:
foi uma explosão de interesses do momento. Com esta mania do casa
mento civil, entendeu-se que não poderia haver Republica sem isto,
,o que é um engano, porque tinha-se a lei do casamento civil, e era
só ampliai-a, si porventura não se queria o monopolio do casamento
pelospadres, o que aliás era muito melhor do que isto.
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omesmo foi quanto á secularisação dos cemiterios, que foi outra
péta, porque inventou-se - diz o orador - uma cousa que sempre
tivemos. 'Já no tempo da monarchía a legislação municipal, que era
muito completa, dispunha que os cemitérios estavam a cargo das
municipalidades, e nunca naquelle tempo deixou alguém de ser en
terrado por falta de cemiterios,

A lei de i de outubro traz um artigo creando os cemiterios rnu
nicipaes e até a regulamentação do modo por que eram abençoados,
recommendando que ficasse uma parte sem ser benta, para a!li serem
sepultados os acatholicos, Isto sempre foi observado, e os cemiterics
sempre foram entre nós secularisados.

Havia, é verdade, como ainda hoje, cemiteríos de irmandades,
isto é, cemiterios que são propriamente ecclesiasticos ; mas isto é tão
forçoso que o proprio decreto que secularisou os cemitérios respeitou
esses particulares das irmandades, como ainda hoje.

Ainda ha pouco o governo esteve em duvida com Um prefeito
que houve ou que dizem que houve, e que era positivista, que não
quiz renovar o contracto de enterramento com uma irmandade, e es
teve esta população da Capital em risco de ver os cadáveres pelo meio
das ruas. Felizmente as cousas se repuseram e continúa o pri
vilegio.

E' uma dessas innovações para enganar o povo ignaro.
Mas isto não quer dizer nada.
Assim como ha irmandades catholicas, tambem póde haver

irmandades judaicas, positivistas, etc.
Hoje isto está desmanchado, mesmo porque esta aversão que

havia pelos monopolios do clero e irmandades tem sido cruelmente
punida na Repnblica, onde vemos organisado o regimen do monopolio
em todos os assumptos.

Assim, a agua está monopolisada, a carne, a illuminação publica,
os portos de mar e trata-se agora de monopolisar a exportação de café
e de varies generos.

Só nos falta - diz o orador - monopolisar o ar que respiramos.
A isto mesmo chegar-se-ha logo, porque já houve ahi uma in

venção de ar comprimido. (Riso.)
O outro impedimento ou outro caso de annullaçao é quando ha

erro essencial sobre a pessoa e esse vem consignado no art. 281; mas
isto já está incluído no artigo anterior.

Mas, se a moléstia é adqnirida depois, si se trata da mulher, o ma
rido que a supporte e si se trata do marido, a mulher que o sup
porte.

Agora, si é anterior, isto está incluido no artigo precedente.
Realmente, si a mulher se casa, ha de casar-se com um homem

que tenha virilidade; desde que o contrario se verifique ...
O ultimo motivo, então, é ridiculo; nem sabe como se tem co

ragem de escrever isto em uma lei !
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Nem ao menos se diz ahi « por obra de outrem» .
Isto que se chama desvirginamento póde até não ser por obra de

outrem; póde ser uma cousa casual, que desapparecesse com o
tempo.

A hora está dada e como tem ainda muito que dizer, pede ao
Sr. Presidente e obtem que lhe seja reservada a palavra para a sessão
seguinte. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Fica a discussão adiada pela hora.
A ordem do dia para a reunião de amanhã, 22 de novembro, é a
mesma de hoje.

Votação da matéria adiada da reunião de 20 e continuação da
discussão do parecer do Sr. Anizio de Abreu sobre os arts. 218 a 4H
da Parte Especial.

Terminam os trabalhos ás 6 horas da tarde.

28' REUNIÃO EM 22 DE NOVEMBRO DE 1901

(Presidencia do Sr. Seabra)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os
Srs. Seabra, F. Tolentíno, Sylvi6 Romero, Sá Peixoto, Arthur Lemos,
Luiz Domingues, Anizio de Abreu, Frederico Borges, CamiIJo de Hol
landa, Teixeira de Sá, José Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo,
Alfredo Pinto, Benedicto de Souzae Rivadavia Corrêa (16).

Faltam os Srs. Tavares de Lyra, Araujo Góes, Azevedo Marques,
llermenegildo de Moracs e Alencar Guimarães (5).

Dos convidados peja Commissão comparecem os Srs. Clovis Bevi
laqua , Andrade Figueira, Coelho Rodrigues, M. F. Correia, Fabio
Leal, Solidonio Leite, Salvador Moniz e Bandeira de Mello.

E'.lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.

ORDEM DO DIA

Votação da materia adiada e continuação da discussão do parecer
do Sr. Anizio de Abreu sobre os arts. 218 a 411 da Parte Es
pecial.

«» Sr. Presidente - Não ha numero regimental para a
votação.

Continúa a discussão do parecer do Sr. Anísio de Abreu.
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Vêm á Mesa, são lidas e postas em discussão as seguintes

EMENDAS

Ao capitulo 3', til. 2', do livro I, Parte Especial, accrescente-ss
onde couber o seguinte:

Art. O supprimento judicial da outorga valida o acto da
mulher, mas não obriga os bens do marido, nem sua meação nos
communs. - Sergio Loreto. - F. Tolentino.

Additivos entre os arts. 218 e 219 :
Art. O casamento será regulado na fórma disposta na lei de

3 de novembro de 1827 e no decreto de 11 de novembro de 1861 ou
na fôrma disposta nos capítulos seguintes deste Codigo, á vontade dos
contractantes.

§ 1.' Um e outro serão levados ao commum registro geral no
logar de sua celebração.

§ 2.' Ficam revalidados para todos os effeítos de direito os casa
mentos celebrados na fôrma da citada lei de 1827 e decreto de 1861,
depois da execução do decreto de 24. de janeiro de 1890.

Ao art. 230 accrescente-se :
Paragrapho unico , O consentimento materno não dispensará a

licença do juiz para o casamento do menor que não tenha pae ,
Oart. 34.6 substitua-se por este outro :
Art. Si os contrahentes estipularem a simples separação dos

bens, a administração caberá ao marido, si a mulher não a reservar
para si no contracto ante-nupcial, salvo sempre o concurso de ambos
na alienação dos immoveis ,

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 190'1. - Andrade Figueira
- F. Tolentino.

o Sr. Andrade Figueira (*) - Si O casamento é a
base da familía, como a família é a base da sociedade, não ha no pro
jecto que se discute assumpto mais importante do que o do casamento.

A' importaneia que elle occupa, comoinstituto do direito, accresce
nas circumstancias actuaes do nosso paiz, que esta instituição, por
motivos que não lembrará agora, vae cahindo em um lastimavel des
credito, do qual urge Ievantal-a ,

Não somente ha muitas uniões contrahidas na mais perfeita boa
fé, que todavia não estão legalisadas ; porque decretado, como foi, o
casamento civil obrigatório, por varias círcumstancias, tem elle dei
xado do ser observado por todo o paiz, em maior ou menor escala,
como também o casamento civil foi infelizmente acompanhado do di-

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador .
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vorcio por mutuo consentimento, que não deixou de anarchisar ,a fa
milía brasileira, em pontos essenciaes de sua estabilidade.

Não attribuirá a repugnancía da população ao casamento civil,
exclusivamente a crenças religiosas.

Não ha contestar que este motivo não póde deixar de ter prepon
derado em certo grào, attento o zelo que ha nas camadas inferiores da
sociedade brasileira; mas, infelizmente, além destas causas, ha outras
que vae apontar brevemente, porque tem muitos outros assumptos de
que se occupar,

E' verdade que a Constituição, por disposição expressa, tornou
o casamento civil gratuito; mas tambem é verdade que o decreto de
2q, de janeiro de 1890 exigiu formalidades taes, cujo preparo custa
dinheiro ás partes e, comoCestas, em sua maioria, não prescindam
tambem do casamento feito perante a autoridade ecclesiastíca, o resul
tado é que os casamentos, em geral, se fazem aqui, no Brasil, pelas
duas fórmas : oerante a autoridade civil e perante a autoridade eccle-

" ,
siasuca, o que quer dizer um accrescimo dobrado de despezas.

Ora, a população é pobre, em geral, sobretudo aquella que se casa,
po:que infelizmente aquelles que teem recursos não sao os mais casa
deiros, e uma população pobre não póde com duas despesas.

Accrescentará, em honra da Igreja Brasileira, que o casamento
ecclesiastico não é o mais dispendioso. ,

Sem embargo de não se pagar ao juiz pelo seu comparecimento ao
acto do casamento e ao official que lavra o acto, que é no que se reduz
a gratuidade do casamento, as justificações necessarias, os documentos
precisos exigem no civil a despesa maior do que a que exige o casa
mento ecclesiastico.

Não ha quatro dias, teve em mãos, uma nota de dous casamentos
das mesmas pessoas no civil e no ecclesiasrico ; no ecclesiasticoa des
peza orçava em W$, e no civil, em 5S$, e não houve, neste, necessidade
de grandes justificações, nem de documentos.

E' sempre assim.
Com este novo regimento de custas que cada vez mais se aggra

vam, as despesas com o casamento civil tornam-se cada vez mais
e~aggeradas .

. i Masnão é só esta consideração; outras ha. Felicissima é a orga
Il!s':Ção da Igreja entre todos os poderes da terra; a sua instituição
41" I?-a<te,m uma organisação, que se adapta a todos os paize~, a todas
~s~ltua9oes, a todos os climas, a todas as raças. Esta orgamsação do
paroph~, num« pequena parochía, do bispo na diocese, e do Papa em
R0ll:la, ISto é admirável, de maneira que se acha o parocho, para rece
ber os ?llbentes, onde quer que haja fieis; entretanto que os fieis nem
sempre acham á mãoesses officiaes do registro e juizes diante dos quaes
teem de comparecer.

. Este paiz é de uma população disseminada; o orador conhece
muitos municipios de SO leguas; mesmo no Estado do Rio de Janeiro,
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ha municípios de 40 e 50 leguas. Ora, nem sempre é possivel fazer-se
taes viagens rao'dispendiosas, á procura de juizes ou de otliciaes de re
gistro.

Sabe que a maior parte dos Estados tem entregado os casamentos
aos juizes de paz, a juizes locaes ; não só os casamentos, mas tamhem os
actos de jurisdição voluntaria, que podem ser processados pelos juizes
de paz; mas sempre que surge uma questão qualquer, que tem de ser
decidida, qualquer duvida ou qualquer incidente em uma justificação,
por exemplo, é preciso recorrer ao magistrado, que é ou o juiz munici
pal, que reside na cabeça do município, ou é o juiz de direito, que
reside na cabeça da comarca.

Os inconvenientes desses embaraços - da maior despesa e das
difficuldades do processo, dão como resultado os individuos casarem-se
ecclesiasticamente e julgarem que com isto estão promptos, desde que
satisfazem a sua consciencia.

Alguns entendem mesmo que não ha necessidade de mais nada.
E' este direito consuetudinario, com o qual os povos se regem;

mnitos individuos não terão mesmo lido o decreto, nem terão deUe no
ticia.

Sabe que o instituto do casamento civil, conforme foi planeado
pela lei de 24 de janeiro de 1890, teve por fim acabar com esta edu
cação nacional, com a educação religiosa, teve por fim extirpar o casa
mento religioso, tornando-o puramente civil.

O intuito do decreto é expresso, não só nas disposições, como no
decreto posterior de 2 de julho seguinte, que prohibiu que se proce
desse ás formalidades ecclesíasticas, espírituaes, chamadas, antes do
contracto civil, sob pena de prisão dos sacerdotes que assim proce
dessem.

Veio, porém, a Constituição de 24 de fevereiro com disposições
muito mais liberaes, e então restabeleceu a plena liberdade de con
sciencía, a igual admissão de todos os cultos ; eliminou do projecto
apresentado pelo Governo Provisorio tudo quanto lembrava perseguição
religiosa.

Assim, o artigo que prohibia a entrada dos jesuítas, e outras
cousas.

Dahi seguiu-se que o decreto, a que alludiu, tinha caducado por
efleito da disposição constitucional.

E' verdade que a Constituição estabeleceu que o casamento civil
seria a unica fôrma admittida ; mas ella não deu o typo desse casa
mento, não mandou que vigorasse fatalmente aqueUe decreto de 24 de
janeiro, nem outra organização sobre bases por ella dispostas; referiu-se
a casamento civil apenas.

Ora, tem sustentado, não de agora, mas de muito tempo, mesmo
na Camara dos Deputados, de que teve a honra de fazer parte, discussão
com sectarlos, que já então havia, do casamento civil e até obrí
gatorío,
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Eram poucos; mas emfim appareciam almas perdidas; e nessa
discussão teve de sustentar - continua o orador - que nós já tinhamos
melhor; o casamento pelas leis de 1827 e 1861, isto é, o casamento re
gulado pela lei civil, por autoridade civil e com effeitos reconhecidos e
proclamados pela lei civil.

Si isto não é casamento civil, não sabe então o que seja o casa
mento civil.

O facto de ser celebrado por autoridade eeclesiastica, que nisto
exercia funcções míxtas, não lhe tirava o caracter de contracto regulado
pela lei civil, e antes santificava-o .. Assim também o casamento dos
acatholícos pela lei de 1861. A lei regulava esses casamentos, baseando
se nas disposições do Concilio Trídentino, e tão sensatas são essas dis
posições que o próprio decreto de 24 de julho, conforme confessou o seu
autor, cingiu-se ás disposições daquelle Concilio. E', portanto, uma
opinião antiga da parte do orador, não inventada agora para sustentar
a emenda que vai ter a honra de submetter á consideração da Com
missão. Qualquer que fosse o destino que ella pudesse ter, não tinha o
direito de collaborar neste Codigo, sem salvar a sua coherencia , pro
pondo que se restabeleçam as leis de 1827 e 1861, com as modificações
que se devem fazer no Codigo. A emenda diz:

« Art. Ocasamento será regulado na forma disposta na lei de 3
de novembro de 1827 e no decreto de 11 de novembro de 1861, ou na
forma disposta nos capitulos seguintes deste Codigo, á vontade dos con
trahentes.

§ 1.' Um e outro serão levados ao commum registro: geral no
logar de sua celebração. .

§ 2.' Ficam revalidados para todos os effeitos de direito os casa
mentos celebrados, na forma da citada lei de 1827 e decreto de 1861,
depois da execução do decreto de 24 de janeiro de 1890.))

Por esta fórma se dará effeito a esses casamentos celebrados nulla
mente até hoje e que avultam, se restabelecerá a tranquillidade no lar
e se legitimará de modo digno dos pais e dos filhos aquelles que esti
verem em condições de ser legitimados. Omeio lembrado no Projecto,
ponto que não está ainda em discussão, de se reconhecer como filhos
naturaes os oriundos desses casamentos, foi uma lembrança muito in
feliz.

OSR. ALFREDO PINTO - Não apoiado.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mil vezes o silencio, porque collocar
os filhos oriundos de uniões, que seus pais consideram legitimas aos
olhos de seu direito e de todas as suas crenças, na posição de filhos
naturaes , embora presumidos filhos legitimos, é aviltar a uuião dos
pais, é estabelecer a sizania na familia, é desacreditar o pai diante dos
filhos.

O SR. ALFREDO PIl'!TO - Por culpa delles que não procuraram a lei.



- 825-

oSR. ANDRADE FIGUEIRA - Seja por culpa de quem fôr , CoDhece
um culpado maior do que esses pais, são aquelles que fazem leis in
exequiveis.

O SR. ALFREDO PINTO dá um aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - No CâSO em questão, dirá que elles
não merecem a pena que lhes querem irrogar. Seja como fôr, não se
trata de puuir a culpados, para o que todas as cadeias do Brasil seriam
poucas, tão numerosos são elles , Se, como se diz, o futuro candidato á
presidencia, que fez fallaçâo ou plata-forma, afflrma que é preciso en
trar em uma época de pacificação, vai adiante delle o orador com a sua
bandeja, pedindo que se pacifique a família brasileira.

Essa pacificação que se lhe quer dar com a qualificação dos filhos
como naturaes, e!la não acceita, e os filhos que se aproveitarem desse
favor serão amaldiçoados por seus pais.

O SR. SYLVIO ROMERO - Qual é o artigo?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA E' o artigo que confunde os filhos
oriundos desses casamentos com os naturaes.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Confunde, não; é a lei que os con
sidera taes.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas fa!lou nisso incidentemente, por
que não está em discussão, e quando lá chegar proporá a eliminação.

Embora a emenda que apresenta, não passe, o artigo não poderá
ser mantido. Em um caso desta ordem, quem não preferirá ser mil
vezes bastardo a acceitar um favor destes, que importaria em vilipen
dio da união de seus pais? (Pausa i}

Mas isso não está em discussão e sim a medida proposta, não sabe
por quem, si pelo illustre membro da Commissão ou si por algum assis
tente, legitimando os filhos desses consorcios ; mas essa medida não
basta, não só porque continúa a subsistir a causa, como tamhem por
que entre a data da promulgação da lei e a sua effectividade, hão de
nascer sempre filhos a quem a disposição da.lei poderá não aproveitar.

O remedio é este que propõe e que não ataca a disposição da Con
stituição porque a Constituição se limita a dizer que o casamento civil
será o unico adrniuido , Ora, pela emenda que apresenta, haverá dois
casamentos ci vis, um que chamará o n . 1, por ordem de antiguidade,
regulado pelas leis de 1827 e 1861, e o outro, que chamará n. 2, re
gulado pelo decreto de 24 de janeiro de 1890, que o Codigo vai alterar.
São ambos casamentos civis, regulados pela lei civil; são duas fôrmas
de contractar casamento, á vontade das partes contractantes, que
podem, por um luxo de legalidade, reunir as duas fôrmas, utile non
oiciatur per inutile. •

A Constituição não deu a fôrma, não disse qual O casamento ci
vil que preferia.
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o SR. ANISIO DE ABREu-Porque não disse civil ou religioso?
O SR. ANDRADE FIGÚEIRA-Não falia em religioso, nem o que pro

põe é religioso.
Se o nobre deputado apresentasse a emenda, que acaba de ler,

a um Tribunal de Roma, o orador corria o risco de ser condemna
do como heretico.

O SR. ANISIO DE ABREu-Dá um aparte.
6 SR. ANDRADE FIGUEIRA~ Não; tanto que se este projecto che

gar lá, está o orador no index ; o que lhe salva é que o Papa tem
muito em que se occupar e não se occupará com estes projectos.

O SR. ANISIO DE ABREu-Como V. Exa. quer fazer obra hibrida,
não agrada nem ao civil nem ao religioso.

O SR. ANDRADE FIGUEII\A-Quer fazer obra util ao paiz, quer pa
cificar, e a maneira é esta. Si ha de desagradar a Cezar e conta pre
viamente com esse desagrado quer ver se escapa do desagrado de Sua
Santidade.

Os Srs. naturalmente são de capitaes de Estados e não conhe
cem toda a extensão do mal; o orador, porém, conhece o interior do
paíz e, apezar de não haver estatística, crê que metade dos casamen
tos celebrados no interior do paiz não estão legalisados, não teem esta
sancção civil. Durante estes 12 annos é grande a população nascida
desses casamentos e com o andar dos tempos irá crescendo e ha mui
tos casamentos que não se podem mais remediar, recasando os conju
ges segundo a lei civil, porque muitos delles já morreram e ficaram
os filhos. Esta medida da lei de reconhecer a paternidade, como de
filhos naturaes, não satisfaz. E' um desar comparal-os aos bastardos, é
um insulto que elles não quererão acceitar .

Correndo embora o risco de ser colIocado no index, como já dis
se, e condemnado em vida, faz este bem ao paiz, violentando embora,
as suas crenças catholicas, porque é filho obediente da Igreja.

Nesse ponto, porém, abre excepção em beneficio do paiz, por·
que o mal já dura ha 12 annos e é preciso remediar emquanto é tem
po e o meio é a medida que propõe de revalidar os casamentos para
todos os efleitos.

O casamento religioso é cousa muito differente, é exclusivamen
te regido pelo Concilio Tridentino, sem sombra de autoridade civil,
autorizado pelos bispos, segundo os canones da Egreja, ou por elIes
celebrados, com dispensa das autoridades, que representem o SUll1mO
Pontifice ou dispensa directa delle nos poucos casos, que se reserva,
ou aos seus vigários ou delegados.

Ora, a emenda que o orador propõe salta por tudo isso, dispensa
a~t?~idade de ~ua Santidade, dos Bispos e de toda essa respeítavel
milícia da Igreja e vae agarrar-se á lei civil de 1827, lei para here
ges. Estas autoridades, a quem se confia a celebração, exercem um
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acto mixto, ao mesmo tempo que admittem o sacramento, celebram um
contracto regido pela lei civil. E' muito differente o que propõe de um
casamento meramente religioso. Tão differente que se isto fôr sabido
em Roma, mal estará o orador; tão diflerente que em 1.827, quando
se publicou esta lei, houve reclamação, não só do clero brasileiro como
~~~_. -

Foi uma conquista liberal, no sentido da epocha avocar a si o
regulamento do contracto civil, tanto mais que esta lei alterou a dis
ciplina da Igreja, mandando que os parochos conhecessem dos impe
dímentos sem dependencia de autorização dos Bispos. Emfim, sua res
ponsabilidade-diz o orador-como patriota, está salva e póde, feita
esta resalva, voltar áquella these, que emittiu, por occasião da dis
cussão preliminar do divorcio, de que o que propõe, na emenda, é o
unico meio de nos libertarmos destas reclamações constantes do divor
cio, que se renovam annualmente, dado o exclusivo casamento civil,
como está estabelecido pelo decreto de 2~ de janeiro e o Codigo vae
seguir.

Disse aqui que o di vorcio era uma consequencia forçada do ca
samento civil.

Esta proposição agradou aos divorcistas, porque elles acharam
que não havia mais do que tirar uma conclusão em favor do divorcio.

Si o divorcio é uma consequencia forçada do casamento civil; si
o casamento civil é uma lei obrigatória pela Constituição, segue-se
que o divorcio é obrigatorio.

Parece que foi esta a conclusão que ouviu alguém tirar.
O orador que affirmou o principio, negou logo a consequencia,

porque não é lógica.
A Constituição não admiuiu uma fórma determinada de casa

mento civil, adrnittiu essa que lembra e pela qual o divorcio é im
possivel.

Logo, admittindo mesmo o casamento civil, pôde-se adoptar uma
fórma, que não admitta O divorcio. .

Nos termos, porém, em que emittiu a proposição, a mantém em
sua integridade e vae procurar a demonstração della no que se pas
sou, perante vós, durante a discussão do divorcio.

Não precisa raciocinar por si e é uma grande vantagem quando
não se precisa pôr em contribuição as proprias faculdades, quando
basta servir-se dos argumentos dos adversários, sobretudo quando
elles são tão habeis, como os que tomaram parte aqui na discussão.

O primeiro, que fallou, lembrou que não se estava em um Conci
lio, que a Commissão não era uma autoridade ecclesiastica, para dis
por sobre casamento, que esta noção de perpetuidade só pertencia a
sacramentos e só podia ser assumpto de deliberação em um Concilio.

Mas, isto-diz oorador-e-era reconhecer o que se havia dito, isto
é, que perpetuidade de casamento só ha nos casamentos míxtos, como
ora propõe.
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Sem duvida nenhuma-continúa o orador-não estamos consti
tuidos em Concilio; mas isto é reconhecer muito explicitamente que,
em fallando-se de perpetuidade de casamento, ella só poderá estar em
boa guarda sendo objecto do casamento mixto, que o orador propõe.

Um outro que fallou, em segundo legar, veio recordar que essa
fôrma de casamento é Uma velharia, pertence ao antigo regimen; que
a verdade do presente, da Bepublica, era o casamento planeado pelo
decreto de 1890, mas com a clausula essencial de se lhe accrescentar
o divorcio, que nelle não vinha e que com isto ficava o instituto ves
tido na moda, perfeitamente caracterisado e differenoíado do antigo
casamento da Igreja, ou, como dizem hoje, do casamento das sacris
tias.

Vem nisto tambem a demonstração da proposição, que já emit
tiu ; é reconhecer muito expressamente que esta verdade da monoga
mia catholica que, afinal, vingou por vossa deliberação, é com effei
to uma verdade muito antiga, existe desde a creação do mundo, exis
te ainda hoje e ha de existir no futuro.

Diz o orador que isto lhe consola: quando se lhe diz que é um
homem do passado e vê que suas ideias produzem vigor até no futu
ro, resta lhe a consolação de ser homem da moda.

A monogamia é uma verdade natural, porque Deus creou, em
proporção igual mais ou menos, os dous sexos; é uma verdade reli
giosa, porque é santificada pelas nossas crenças e até pelas crenças
judaicas, que nos antecederam, salvo poucas excepções que ella fa
zia; é uma verdade moral e é uma verdade economica, porque a eco
nomia politica estabelece que o desenvolvimento da população está
na razão directa dos meios de subsistencia e que cada homem faz
muito, trabalhando para subsistencia de uma família só; é uma
verdade physiologica, porque está provado, pela physiologia, que os
casamentos monogamicos são mais fecuudos do que os polygamicos;
é uma verdade do direito, porque os mais ousados reformadores nun
ca se lembraram de reduzir o casamento a meras proporções de um
contracto, a um contracto de horas, de dias, de semanas e mezes; é
sempre intencionalmente um contracto perpetuo, salvo a sua dissolu
ção por determinadas causas.

Em vista disto, não sabe comose possa dizer que o que ora pro
põe é uma velharia, que o que ora propõe é uma verdade do passado,
mas não uma verdade do presente!

Oorador diz que a sua concepção é que nada tem com a fórma
de governo.

Um outro mais lógico pronunciou-se depois, contestando franca
mente (e o orador louva a sua franqueza), contestando francamente
que a noção do direito pudesse dar o conceito da perpetuidade, para
com elle haver- se o casamento.

Foi assim que elle invocou a doutrina democratica, demagogica
de Rousseau e da escola demagógica francesa, que faz derivar os di-
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reitos, das vontades individuaes, da liberdade individual, em toda a
sua singeleza, tambem mutável, espontanea e activa, como o mundo
pantheista, manifestando-se sempre e repugnando sempre a todo sen
timento de perpetuidade, a todo o sentimento que não se pôde mudar
com as circumstancias.

S. Ex. disse ainda que o casamento, como qualquer associação,
importava restricções á liberdade individual, e que este não poderia
ser perpetuo, que á perpetuidade repugnavam as modificações, que
as circumstancias pudessem acarretar.

Ouviu com interesse esta parte da philosophia juridica do illus
tre relator da Commissão, a quem se refere.

Louva a sua franqueza; porque, com effeito, é como póde fallar
um democrata da sua escola; mas, está claro que não concorda com a
sua doutrina.

Tirará della umaillação e é que, para repellir a ideia do divor
cio, é preciso abandonar por completo semelhante doutrina, porque
com effeito, a consequencia, que S. Ex. tirou, é forçada.

O orador, porém, não acceita esse principio, não acceita a con
cepção do direito que S. Ex. invocou; não acceita o desenvolvimento
da ideia do direito a que S. Ex. alludiu, para apoiar a theoria do ca-
samento. .

A theoria do orador é da escolaespiritualista; não faz derivar o di
reito da liberdade individual; não faz consistir, nem o casamento, nem
a sociedade em geral, nem as differentes associações hypotheticas,
que um homem forme, em limitações da liberdade.

A escola espiritualista, desde Platão, não diz que, nos contractos
ha limitação da liberdade; ao contrario: não ha sinão uso da liberdade
e quanto mais largo é o contracto, maior uso se faz dessa liberdade,

Assim, um voto perpetuo que o individuo faça, é a mais enérgica
manifestação da Sua liberdade; assim também o jesuíta, que jura obe
diencia eterna á sua ordem, tem usado largamente da sua liberdade;
é o homem mais livre que ha na terra.

No casamento, para tratar da especie de que nos occupamos, não
vê limitações á liberdade; ao contrario: ha um desenvolvimento e este
é mais energíco do que nos outros contractos, porque não é passageiro,
ao contrario- é perpetuo. Mesmo nos contractos passageiros,
affirma-se a liberdade. Mas perguntará ao illustre relator - onde
S. Ex. a atlirma mais? Num contracto de mandato, por exemplo, por
uma hora, ou no mesmo contracto por um mez? Sem duvida, no
contracto por um mez, porque a affirma tanto quanto no contracto
por um dia e por mais 29 dias.

Estas considerações são muito interessantes para apurar theorias
e tem por ellas algum pendor; mas não pódedemorar-se muito nisto.

Passa a justificar as outtas emendas, trabalho em que foi hontem
interrompido pela hora; e para adoptarmelbor methodo vae seguir os
artigos segundo a ordem das emendas que offcreceu,
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Quanto aos ns. 3 e ;; do art. 226, propõe que se refundam nos
seguintes termos:

« ... o adoptante com o conjuge do adoptado e este com o conjugo
do adoptante ou com o filho sobrevindo a este ou á mãe adoptiva .»

Esta matéria das adopçõss está no mesmo caso que a matéria dos
esponsaes. E' apenas para respeitar uma tradição do direito.

Quanto ao n. 10, propõe que se supprima, porque não é propria
mente um impedimento e está aliás satisfeito pelo § 4° do art. 219 em
que se exige autorização das pessoas sob cuja dependencia estiverem,
nos casos em que o direito a faz necossaria, ou o supprimento deUa
pelo'jui».

E está ainda repetido no art. 230 em que se diz que os menores
de 21 annos carecem, para casar, do consentimento de ambos os paes,
si estes forem legitimos, etc.

E' uma formalidade.
Quanto ao n. 12, supprirna-se, e bem assim as referencias a elle

feitas nos arts. 272, 287 e 328.
Hontem estendeu-se bastante sobre este assumpto; mas não lhe

occorreu uma observação pratica que é capital: é que nem sempre ha
demora dos inventarios. Póde ser imputada ao pae ou a mãe, pode a
facção do inventario demorar-se por causas independentes da vontade
dos paes e muitas vezes no interesse dos proprios herdeiros. Já teve
dous casos em sua longa experieucia de cerca de meio seculo de
advocacia em nosso fôro, e vae indicai-os.

Com este regímen de hypothecas, muitas vezes um proprietário
contrahe um emprestimo hypothecario por longo prazo para ter juro
barato.

Houve um nessas condições, quando o orador era advogado do
Banco do Brasil.

Um individuo contrahiu um emprestimo hypothecario de 80:000$
e teve a infelicidade de perder a mulher que deixou cinco filhos, quatro
dos quaes menores. O juiz ordenou-lhe que fizesse o inventario; eUe
iniciou-o, procurou o orador, e este disse-lhe que o Banco não po
dia permittir a partilha, o que importava na ruína do casal.

Mas a fazenda era nova, podia vir a pagar a divida. Suggeriu-Ihe
então um meio, o de requerer á Relação a prorogação do prazo por
seis mezes, como a lei permitte, o que prova que não é falta. A Re
lação concedeu o prazo e durante esse tempo elle continou os seus pa
gamentos.

Vencido o prazo, continuou o juiz a exigir e o homem voltou ao
Banco.

Parecia ao orador que a Relação não devia conceder-lhe um se
gundo prazo, mas, aconselhou-o a que tentasse. Elle assim o fez e
obteve com a maioria de um voto.
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Passado o prazo, procurou novamente o orador (e durante esse
anno um dos filhos tornou-se maior, ficando apenas tres menores.)
Disse-lhe que só havia um meio de conciliar os interesses: era que fosse
ao juiz e dissesse-lhe que queria fazer uma partilha ideal.

O juiz leu e disse: « Você está caçoando, onde é que já viu par
tilha ideal? A partilha só póde ser real .»

O homem voltou e então o orador escreveu uma consulta, expli
cando o que era partilha ideal: dividir em partes ideaes, isto é, dar a
metade a um, um décimo a outro; emfim uma partilha abstracta, isto é,
fazer cessar a partilha do juiz universal, para dar lugar a uma com
munhão incidente entre paes e filhos. Ojuiz com muita difficuldade
admittiu a tal partilha e foi o que salvou a situação.

Isto realmente não é partilha; mas é uma partilha para satisfazer
a lei. O certo é que o homem pagou a divida, os filhos foram se eman
cipando e elle deixou soffrivel fortuna aos filhos.

Se não se conservassem esses bens pro-indioiso, o homem teria
deixado á desgraça os seus filhos.

Teve outro caso, notavel tambem , Este commercial, ha uns 20
annos ,

Um negociante desta praça tinha feito um contracto de sociedade
com tres amigos. Entrou com um capital determinado, quasi toda a
sua fortuna, deixando muito poucos bens por fóra, Falleceu a mulher
e elle teve de fazer inventario. Examinando o contracto social, o ora-

.' dor encontrou a clausula de que, no caso de fallecer algum dos sócios,
a sociedade continuaria entre os sobreviventes e a parte do fallecido
ficaria presa até acabar o contracto ; e se morresse a mulher de algum
dos socíos, este não poderia reclamar a sua parte senão no fim do
prazo. Aconselhei-o que fizesse ver isso ao juiz; elle deu a inventario
os poucos bens que tinha fóra e o Tribunal Commercial mandou que o
juiz não se envolvesse; só depois que acabou o prazo e este socio re
cebeu a parte que tinha, é que se fez a partilha do casal.

Eis outro caso da experisncia do orador, em que nem sempre ha
culpa; e, aocontrario, ha interesse.

Diz que a lei actual deve ser reformada. E' o meio de corrigir o
inconveniente da igualdade das partilhas. Nãoagora, no futuro, quando
se tiver de rever a legislação civil, esse é um ponto que deve ser re
formado, é um meio de corrigir essa igualdade de partilhas, essa in
definida divisão e sub-divisão do solo,demorar a communhão para
que aquelles que queiram continuar com o estabelecimento em sua
integridade se habilitem, pagando aos herdeiros as quotas que nelle têm.

Sem isso, metter o martello, a proposito de partilha, é um grande
erro.

Não é amigo da grande propriedade, dos latifúndios, como diziam
esses abolicionistas, quando andavam aqui incommodando os pobres
proprietarios, para fazerem a sua bernarda da libertação, fallando
muito em latifúndios, cousa que entre nós nunca houve nem podia
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haver, porque num pais de oito milhões de léguas quadradas, um ci
dadão brasileiro a maior quantidade que pôde ter são duas ou tres
leguas.

Em segundo legar, com a lei da divisão igual de partilha, não ha
latifúndio possivel porque no fim de duas ou tres gerações está redu
zido a proporções microscopicas.

Nãoé amigo dos latífundios, Apezar de ter sido contrario á abo
lição comose fez e a todas essas invenções para perturbar o interesse
dos outros, é infenso aos latifundios. Ao contrario, acceíta a lei, como
nos veio de Portugal, que mantem a igualdade entre as familias e as
divisões das fortunas. E a divisão das fortunas mais igual evita muitos
inconvenientes; sobretudo, este despotismo dos.paes, aos quaes quer
reconhecer toda a autoridade; mas não o despotismo, porque lambem
é infenso ao despotismo.

A demora nas partilhas tem suas vantagens.
Masa occasião não é própria, o que apenas quiz salientar é que

esse delicto de não fazer inventario não é tamanho, e, quando fosse,
não era para ser castigado com penas tão severas, como a nulJidade de
casamento, o regimen de separação, a perda ímmediata de duas partes
dos bens, etc.

Propõe também que se supprimam os ns , 14 e 15 pelas razões
que já deu hontem .

Quanto ao n. 13, com muito sentimento o conserva. Trata-se ahí
da mulher viuva ou separada do marido, por nullidade do casamento, .,
que dentro de dez mezes se casa segunda vez. O artigo como'está re
digido obedece á inspiração do direito romano - evitar a turbação do
sangue. Acha muito material; e mesmo a seguir essa inspiração, tor
na-se bastante a prohib.ção de casar até tres mezes. Se está reconhe
cido que o maior espaço de gravidez é de dez mezes e o menor
de sete, está claro que a differença de tres mezes é sufliciente
para evitar essa turbação de sangue de que falIava Ulpiano. Assim
como o Projecto admitte que, antes de terminado o praso de dez mezes,
elIa póde casar, se tiver dado á luz, tambem poderá casar tres mezes
depois da morte do marido, porque a esse tempo já estará reconhecida
a gravidez.

Conserva o artigo, porque entende que a mulher que perde o
marido deve passar algum tempo no estado de viuvez.

Essa consideração moral nas familias deve ter algum valor; lá
pelo amor da tradição, para evitar a confusão do sangue, para isto
tres mezes eram mais que sufficientes e a querer estabelecer esta re
salva, quanto a dar á luz, era preciso então admittir o casamonto des-
de que a sua gravidez estivesse reconhecida. .
, A outra emenda refere-se ~os arts. 231 e 232, a respeito dos quaes
Já hontem se estendeu em considerações.

Não é que não ache a doutrina acceitavel; mas entende que não é
preciso escrever isto no Codigo.
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Não ha pae e não ha tutor que, tratando de casar uma filha ou
tutelada, não procure saber se o noivo soífre ou não de molestia in
curável e dirá de passagem que os individuos, quando querem se casar
prestam-se a tudo (riso) da melhor vontade. '

Ila aqui tambem uns exames que não são necessarios, este, por
exemplo, de saber se a mulher soffre lesões, que ponham em perigo a
sua vida.

Isto impede até de casar a todas aquellas que não tiverem a bacia
bem organisada para conter e expellir o feto, quando é certo que ellas
podem ser muito felizes na occasião do parto.

Pensa que, nesses assumptos, a lei deve presumir o interesse dos
paes e não deve descer 1. essas minuciosidades,

Ao art. 230, que trata do consentimento dos paes para o ca
samento, accrescenta uma emenda e o faz com muito pezar ; é forçado
a fazer isto.

Acceita o patrio poder dado às mães; reclama apenas umas tan
tas restricções para actos importantes, como sejam para consentir no
casamento dos filhos e na alienação dos bens immoveis. Nestes casos,
a emenda torna tudo dependente da licença do juiz,

Aqui era o caso ele cogitar-se elo conselho ele familia, para assistir
á mãi, nesses actos de administração; é o que fazem quasi todas as
legislações.

Mas, o orador nunca sympathisou com o conselho de familia, por
uma razão que aprendeu na sxperlencla pratica.

Em geral, no Brasil, sempre que as cousas dependem de collecti
vidades , ellas não se fazem ou se fazem mal; as collectividadessão
muito boas apenas para a discussão ; para a administração, têm pro
vado muito mal e na familia provaria também muito mal.

Hoje, ainda sem haver o tal conselho de família, creado por lei, ha,
no interior do paiz e mesmo aqui, um conselho de família voluntario ,

E' assim que toda senhora viuva, que tem de decidir questões im
" "portantes, não deixa de consultar os seus parentes proximos, os seus
~scendentes, se os tem até os amigos íntimos.

é Isto é um conselho de familia voluntario, que o interesse materno
faz tomar e que o orador substitue, com grande vantagem, porque
tem muitos inconvenientes, entre os quaes a difficuldade de sua orga
nisação. Na impossibilidadede organisar este conselho, segue o prece
dente da legislação actual, que é tornar dependente o consentimento
da mãi da autorização do juiz.

O consentimento da mãi legitima o casamento, mas não dis
pensa a autorização do juiz.

O mesmo terá de propor, quando tratar de outros eífeitos do pa
trio-poder dado ás mãis.

Isto de dar ás mãis o patrio-poder é uma philosophia muito bonita;
mas, hão de todos convir, aqui em família, que as mulheres, em ge
ral, não teem a educação precisa para isto.

c. C,- Vo1. In 53
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E' por isso que a ordenação já dizia:' âÜendendo á fraqueza do
entender das mulheres, fica estabelecido privilegio do Senatus Consul
tus Veleiano; ellas não poderão servir como fiadoras, etc.

Ao art. 235 propõe a seguinte emenda:

« No art. 235 inclua-se o agente do Ministerio Publico
como pessoa competente para oppôr impedimento ao casa
mento, como é competente para promover a sua annullação.»

« No art. 240, em vez de- a máfé não sepresume - diga-se
- presume-se a boalé, etc.

O art. diz que: « a má lé não sepresume no impedimento que
se proceder em razão de o(ficio, nem nos pai'entes" donde se' con
clue, a contrario senso, que a má fé se presume, nos outros, quando o
pensamento não é este.

O pensamento é que se presume a boa fé sempre que o impedi
mento o fór em razão do seu officio.

« No art. 247, supprima-se do termo de casamento decla
ração obriqatoria dos filhos havidos antes, deixando-a livre
ás partes contractantes. »

Ja hontem estendeu-se sobre o assumpto; não precisa fazer mais
considerações a respeito.

« No art. 249, supprimam-se as ultimas palavras ou o
legal estabelecido no tit. 30 etc.

Aqui se estabelece o regimen da separação obrigatoria, como re
gimen legal.

Acha mesmo que o Projecto foi contraditório na sua predilecção
pelo regimen de separação, porque ao mesmo tempo, por disposição
posterior, dá preferencia, como beneficio ao regímen dotal, para esses!
culpados que casam. Si é um mal, só assim póde ser applicado, com!?
pena. .~

Mas o orador simplifica a questão, eliminando a preferencía.

« Supprima-se o art. 251. "

Dispõe o art. 251 :

« Si o contrahente recusanto, ou arrependido, fôr mulher
e menor de 21 armes, não será recebida a casar com O outro
contrahente, sem que este prove que ella está depositada em
logar seguro e fóra da companhia da pessoa, sob cujo poder ou
administração se achava na data da recusa ou arrenpendi
mento , »

Comprehende perfeitamente que o juiz trate ele collocar a orphã,
que se recusa a casar no acto, em outra casa que não aquella em que
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olla estava depositada. Si é o tutor, remova-se o tutor. Emfim, que
procure providenciar, para que não se dê um verdadeiro desastre.

Póde haver coação; mas contesta a doutrina como está, porque o
artigo, neste caso, diz que póde ainda casar, provando que a menor foi
collocada em outra casa; isto é, que applicou coação tal que ella não
recusou novamente. E' a idéa ,

O SR. COELHO RODRtGUES dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' porque se incumbe o contrahente

de fazer esta prova.
O SR. COELHO RODRIGUES - Este noivo então já tem o poder ma

rital antes de casar.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - A lei deve ser previdente. E' uma

provocação; elle não tem nada que provar. Foi recusado como marido,
siga outra vida. O pai que faça esta prova e não que fique o interes
sado incumbido de fazel-a, Elle está recusado, recusado fica. Oartigo
não está bem redigido.

O SR. COELHO RODRIGUES - Póde a fórma ser modificada, mas a
medida é precisa.

O Sr. BANDEIRA DE i'tI8LLO - Ojuiz apreciará.
O SR. ANDRADE FtGUEIRA - Mas a lei constitueprocurador obrigado

para este caso. Elle pode depositai-a na casa docompadre Chico (riso),
por exemplo, e o compadre Chico appliearia a mesma coação. A lei
como que está indicando isto, é uma lei enganadora, na phrase de
Betham . Não convêm esses enganos.

Segue-se o art. 257, onde manda eliminar o n. 3, que é referente
ao casamento in euremis,

Nesse n. 3, sediz que as testemunhas devem affirmar que tinha
fil!tos do outro contraherue, ou vivia em concubinato com elle, ou que
o homem haoia raptado, ou deflorado a mulher,

Acha tudo isso escusado: o casamento póde ter lugar sem ser
nesses casos; e quando seja necessario, fica isso para elles. Para que
este escandalo?

Que fiquem essas cousas em segredo entre elles. Querem casal',
estão no estado de fazel-o ? - pois que se casem; não é necessária essa
declaração e a lei nada lucra em aviltar Ocidadão.

O SR. TEIXEIRA nE SJ - Quando já está a dar contas a Deus?
OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas, quando não dê? Quando fique

bom? Ficará este assento, e para que?
Noart. 274 manda supprimir as ultimas palavras - ou p01' seus

herdeiros ate o fim .
Já tratou disto hontem ; não dá a herdeiros o direito de annullar o

casamento de ninguem ; mesmo quanto aos pais em relação aos filhos
menores, é com muito sentimento que dá; isto mesmo em respeito á
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autoridade paterna e para que os filhos-familia não vivam a casar sem
ouvir a opinião dos pais.

Comoo pai deve ter autoridade e esta deve ser respeitada, si achar
que não convém o casamento, deve ter aquella faculdade e bem assim
os tutores e curadores; mas os herdeiros nunca, e sobretudo com este
excesso depoder fazel-o até quatro annos depois do fallecimento dos
conjuges.

OSR. COELHO RODRIGUES - O Projecto marca seis rnezes ,
OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Para Oherdeiro da quatro annos, e si

não é ahi, é em outro lagar. Chegará lá.
Parece-lhe que é quando a mulher annulla o casamento.
Mas, que sejam mesmo seis mezes; não dá nem uma hora, e só

concede tal direito aos pais em amor da autoridade paterna.
Ocasamento é uma instituição muito seria, e não póde estar á

vontade de quem quer annullal-o.
O Sn. COEWO RODRIGUES - Não estou longe disto.

-,
O SR. A"DRADE FIGUEIRA - Acha que assim deve ser, mesmo

para tornar o casamento cousa seria.
Ao art. 275 manda eliminar as palavras - antes de annullado ,
Não vê porque razão o menor incapaz, a quem cabe ratificar, não

o possa fazer depois de annullado o casamento.
Odireito de ratificação não tem nada com aunullação; si elle rati

ficar é como si não houvesse nullidade.
« Ao art. 278 - supprima-se o final salva a disposiçâo do

art. 328, n. 2.
E' a mesma diposição do art. 278 sobre casamento.
Ao art. 281, apresenta a seguinte emenda:

« Si passar o art. 284, que é do processo, em vez de
acçâo summaria - diga-se - acção ordinaria, - na qua!
será nomeado curador 'lue o defenda. »

Ocasamento ó instituição que interessa á sociedade; não póde
ser annullado facilmente sem que o representante da sociedade in
tervenha.

Ao art. 287 apresentou o seguinte substitutivo:

« Oviuvo Ou a viuva, com filhos de conjuge íallecido,
que se casar antes de faser inventario do casal e dar partilha
aos herdeiros, perder" o direito ao uso-fructo dos bens dos
mesmos filhos. »

Tira assim esta penalidade da perda de duas partes dos bens.
Manda supprimir os arts. 28~ e 289, referentes á mulher que

casa com infracção do art. 13 e referente ao viuvo que casa com in
fracção dos arts. 14 e H;'
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Ao art. 290 apresentou a seguinte emenda :

« Substitua-se a penalidade ligeira alli designada para
infracções aliás graves pela penalidade em que o réo póde
incorrer, comminada no Codigo Penal em processo criminal
a que deverá ser submettido, accrescentando-se a perda do
emprego c multa de 100j~ a 5003000. »

A pena imposta de 203 a 2003 é insignificante.
A lei do casamento civil em execução é mais previdente. Manda.

a emenda perder o logar, impõe multa c submette estas autoridades ao
processo criminal em que possam ter incorrido, e, portanto, ás penas
commínadas pelo Codigo Criminal.

« No art. 291, em vez de - na mesma multa - diga-se
- nas mesmas penas. )

« No art. 302, n. 1, em vez de - communs - diga-se
- do casal- e accrecente-se no final- qualquer que sejao
reqimen. dos bens do casamento. »

« No art. 305, supprima-se. »

Acha que, quando ha dissentimento entre marido e mulher, para
vender bens do casal quando a mulher recusa e o juiz é chamado para
supprir esse acto, suppre perfeitamente o consentimento da mulher, e
si o supprimento judicial da ortorga valida o acto do marido. também
serve para obrigar os bens do casal. Não é possível separar uma coisa
da outra.

Como é que se ha de declarar que o supprimento do consentimento
pelo juiz é sufficiente, para validar o acto, para destacar o immovel
do casal; mas não póde desfalcar a meiação da mulher? !

Se vale para uma cousa, ha de valer para a outra.
o Não conhece nenhuma outra legislação que autorize semelhante

disposição.
Pela doutrina até do Projecto, o consentimento do juiz só podia

produzir este efleíto - de onerar a mulher, cujo consentimento elle
suppre ; porque, no mais, o marido poderia vender, assim como a
mulher, no regimen de separação.

A autorização elo juiz não tem outro eííeito ahi, sinão supprir,
para todos os efleitos.

Isto vem trazer na pratica grandes inconvenientes; vae estabelecer
a discórdia nos casaes ,

A mulher não querendo comprometter a sua meiação ou, por
outra, querendo conserval-a intacta, qualquer que seja o acto pratrcado
pelo marido, ou quaesquer que sejam...

O SR. BANDEIllA DE liJELLO - Para que serviria então o suppri
mente do consentimento da mulher?

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - E' exacto.
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No art. 317, n. 5, se dispõe que, independentemente de autori
zação, póde a mulher casada dispor dos bens adquiridos na confor
midade do numero anterior e de quaesquer outros que possua livres
da administração do marido.

Trata-se daquelles bens que ella reivindica e que foram dados
ou transferidos pelo marido á concubina e quaesquer outros que ella
possua livres da administração do marido.

A este artigo apresentou a seguinte emenda:

« No art. 317, n. 5, accrescente-se no fim- e não sejam
immoveis. )}

o: No art. 318, elimine-se o n. 7 do artigo antecedente. »

. A emenda não está publicada; faltam aqui as palavras - quanto
aosherdeiros.

O n. 7 do artigo antecedente dispõeque independentemente de au
torização póde a mulher casada propor a acção competente para
annullar o casamento.

No art. 318 se determina que as acções fundadas nos ns. 2', 3',
4° e 7' do artigo antecedente competem á mulher na constancia do
casamento e nos quatro annos subsequentes á sua dissolução e que no
mesmo periodo os seus herdeiros podem também propor as sobreditas
acções, se ella tiver morrido sem o fazer.

De maneira que a mulher não annulla o seu casamento e, no fim
de oito annos, vêm os herdeiros annullar o casamento que a mulher
não annuUou e respeitou durante quatro annos.

E' muito desejo de annullar ; bastaria que a mulher não exercesse
o seu direito, que era exclusivo. Acha que os herdeiros não podem ter
esse direito.

Como já disse, na emenda ha um lapso; deve-se dizer: elimine-se
o n, 7 do a7'tigo antecedente quanto aosherdeiros.

« No art. 320, paragrapho unico, in fine, em. vez de
communs - diga-se,- do casal, - se passar tal qual. »

Diz - se passar tal qual, - porque propõe a este artigo a seguinte
emenda substitutiva:

« Art. 320. Substitua-se pelo seguinte: A' mulher com
pete a direcção e a administração do casal quando o marido
fôr judicialmente declarado interdícto, ou mediante autori
zaçãojudicial estiver ausente em lagar remoto ou não sabido,
ou encarcerado por mais de dous annos,

Paragrapho unico. Para alienação dos immoveís do casal
é indtspensavel autorização especial do juiz. »

No impresso falta uma vÍI'gula, depois das palavras _ ou mediante
autorização judicial.
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Faz alguma differença do artigo, como está em dous pontos:
primeiro - é que o artigo não exige, para a mulher assumir a admi
nistração e direcção do casal, autorização judicial, no caso do marido
estar em legar remoto ou não sabido, ou encarcerado por mais de dous
annos, só exigindo quando ella é nomeada curadora.

Exigiu, na emenda substitutiva, autorização judicial, para cons
tatar este facto que é importante, não sómente em relação aos direitos
conjugaes, como em relação a terceiros, que contractam com o casal.

A segunda differença é que supprimiu a declaração jurídica, que
vem no paragrapho unico do mesmo artigo, o qual diz: « Nestes casos,
cabe á mulher administrar os bens communs, dispor dos proprios e
.administração do marido. »

Acha isto excusado, porque, no artigo, se diz que, neste caso, cabe
á mulher a direcção e administração dos bens do casal, sejam com
muns, sejam seus próprios, sejam do marido.

Manteria a clausula final de que para a alienação dos immoveis do
casal é necessaria a autorização do juiz.

«No art. 327, em vez de -prohibitiva ou impertuica
-;- diga-se riçorosamente obriçatoria. »

« No art. 328 : Substitua-se a ultima parte desde as pa
lavras - excepto pa,.a, pelo seguinte:

Paragrapho unico. A viuva maior de 50 annos, que
tenha descendentes successiveis, não poderá communicar
com o marido as duas terças partes dos bens que possuia ao
tempo em que concertou de se recasar nem alheai-os por
qualquer titulo. »

« No art. 310 que dispõe: « a mulher não pâde praticar, sem au
orizaçâo do marido, os mesmos actos que este não póde praticar sem
consentimento delta ", propoz a seguinte emenda:

« No art. 310 accrescente-se - e em geral todos os
actos pata que a não habilita lei expressa ou o contracto
anti-nupcial. »

Já deu hontem explicações a este respeito e não precisa repro-
duzíl-as. .

« Noart. 311, em vez de-tambem -diga-se -assim.»

Feita esta correcção, fica o artigo redigido da seguinte forma ,

"Art. 31i. Assim não póde sem autorização do ma
rido: ...... »

A.presenta esta emenda para que se dê ao artigo uma fórma exem
plificativa; para que não se entenda que tudo quanto aqui não estiver
.comprehendido a mulher póde fazer.
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Ao n. 1 deste artigo apresentou a seguinte emenda:

«Em vez de - salvo se o regimen [ôr o da separação
diga-se - qualquer que seja o reçimen. »

Ao n. 2, também do mesmo artigo, apresentou esta:

« Supprimam-se as palavras - mantida a clausula,
até o fim.»

Sobre a emenda substitutiva do art. 320 já fez considerações,
quando tratou da que se acha formulada nos seguintes termos:

« No art. 320, paragrapho unico, in fine, em vez de
communs - diga-se - do casal, - se passar tal qual. »

Art. 323, substitua-se por este:
« Os actos da mulher, autorizados pelo marido, obrigam

todos os bens do casal, qualquer que seja o regimen matri
monial. »

Já que fallou sobre isto:

Arts. 326, 329 e 331, substituam-se pelos seguintes:
«Art. Os nubentes podem contractar como lhes aprouver

sobre o regimen de seus bens na sociedade conjugal.
§ L' Taes convenções deverão ser celebradas antes de

effectuado o casamento e na constancía deste não poderão ser
revogadas, alteradas ou modificadas.

§ 2.' Não terão validade se não forem celebrados por
escriptura publica, e ficarão sem effeito se não se seguir o
casamento.

§ 3.' Si forem declaratórios ou limitativos da com
munhão legal, não valerão sem que se especifiquem expres
samente quaes os bens presentes ou futuros, serão incluidos
nella e, si forem exclusivos da communhão, não valerão sem
expressa exclusão da communhão e sem estimação.

§ 4.' Não produzirão effeito para com terceiro sinão
depois de lançados no Registro Geral do domicilio dos
conjuges. »

Neste artigo os paragraphos condensam tudo quanto está esparso
no Projecto :

Art, 326. E' licito aos nubentes estipular, antes de
celebrado o casamento, tudo que lhes aprouver, relativa
mente a seus bens.

Taes convenções não terão validade se não forem cele
bradas por escriptura publica.

Art. 329. As convenções anti-nupcíaes ficam sem
effeito, se não se seguir o casamento.
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"Art. 333. As convenções anti-nupcíaes não terão
effeito para com terceiros senão depois de registradas, em
livro especial, pelo affieial de registro predial da comarca do
domiciliodos conjuges. »

FIa alguma dífferença nessa disposição somente quanto a dois
pontos: o primeiro é que o Projecto não exige que, no registro do
contracto, se faça a menção que a emenda reclama, isto é, no caso
de ser a communhão limitada, quaes os objectos presentes ou futuros
que serão objectos della.

Julga esta declaração indispensavel.
O effeito desses contractos anti-nupcíaes é em relação aos ter

ceiros e justamente o que a esses mais interessa é o regimen ~os. bens
no casamento, sobretudo para saber se ha communhão, se é limitada,
e, neste caso, ficarem conhecendo a lei sobre a qual devam contractar.

E' indispensavel essa declaração, e isto sempre pertenceu ao nosso
direito; os nossos praxistas faziam a declaração de que esses contractos
não seriam validos sem essas clausulas.

Depois do registro commercial, sanou-se a falta do registro que
não havia; mas, vindo a lei hypothecaria, estabeleceu que esses con
tractos não tivessem valor em relação a terceiros, sem esta clausula ou
essa menção da exclusão da communhão e a estimação do objecto.

Ao terceiro interessa sempre saber em quanto foi computado o
valor do dote, porque ha muitos casos em que terceiros, credores,
contendem com a mulher em relação ao valor do dote. Isto é feito em
boa fé, quando não ha dividas e os conjuges podem estabelecer livre
mente. Esta disposição da lei hypothecaria deve passar para o direito
civil, porque interessa a todos.

A outra differença é quanto ao registro.
O Projecto manda que este contracto anti-nupcial seja lançado no

livro especial do registro predial da comarca do domicilio dos conjuges.
Ora, não se trata de contracto de direito real de qualquer natu

reza; mas de contracto de direito pessoal, embora tenha relação com
terceiros.

Uma vez que o Codigo, para sua execução, tem de instituir um
registro para todos os actos, neste deve ser lançado o contracto anti
nupcial e deve ser no município onde elles se casam.

O domicilio está regulado por munícipios e não por comarcas.
Este registro deve ser o dos direitos pessoaes.
São estas as duas differenças,
« Art. 338. Supprima-se..»
Não é possível condescender com este artigo, que diz:

« Em qualquer dos casos em que cessar a communhão,
terá a mulher o direito de renunciar á sua meiação, para o
fim de ser esta applicada ao pagamento dos credores e ficar
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exonerada das dividas do casal, salvo se as tiver contrahido
antes do casamento ou na qualidade de commerciante.

Paragrapho unico. Todavia a mulher que depois de
renunciar á meisção, fôr demandada por dividas contrahidas
como commercíante, na constancia do matrimonio poderá
nomear á penhora bens do casal livres e desembal:gados. »

Primeiro que tudo, vai legislar sobre negocies commerciaes, que
estão muito bem providenciados, e isso incompeteutemente; e em
segundo legar, a lei que quer crear, tanto para O civil, como para o
commercíal, é muito pouco recommendavel ,

Está estabelecido que, na communhão de bens, ha não só esta
communhão de bens, como a de dividas, e assim como é que póde a
mulher, depois de casada, a pretexto de renunciar á sua meíação,
deixar de pagar as dividas contrahidas? Estas renuncias, em geral,
são feitas quando a mulher espera ter heranças que que!' salvaguardar
das dividas do marido. Hoje, com o divorcio, inventaram a partilha
para não pagar 'aos credores.

Isto é uma fabrica de fraudes.
Esta disposição só prevaleceu no direito portuguez pela applicação

do direito hollandez.
Foi..se introduzindo o direito hollandez em Portugal, e Corrêa

Telles ainda trata dessa espécie, isto é, em que ha communhão parcial
quanto aos adquiridos, em favor da mulher. Porém, estender ao re
gimen da communhão universal, não conhece nenhum escriptor que a
aconselhe.

Demais, esta doutrina está em contradiccão ,
Se se definem quaes são os bens que entram na communhão, como

é que se ha de dar á mulher exoneração de obrigações contrahidas,
renunciando á sua meiação ?

Tem noticia de julgados nos casos de contractos pacticios com
commnnhão parcial, fundados na doutrina dos grandes jurisconsultos
hollandezes, que foram adoptados em Portugal.

Manda substituir os arts. 339 a 3.,2 pelo seguintes:
« Art. No regimen da communhão parcial ou limitada, cn-

tender-se-ão comprehendidos nesta os bens especificados no contracto
ante-nupcial, os quaes se regerão pelas mesmas regras dispostas para
a communhão universal.

Art. Os bens exceptuados da communhão pacticia seguirão
as leis do regimen ou regimens que os conjugas houverem adoptado. "

E' todo o capitulo 3' que reduz a duas regras.

« Art. 3.,5: Supprima-se. "
Não póde condescender com este artigo, que diz:

« A communhão limitada aos adquiridos cessa nos
mesmos casos que a universal. Póde tambem cessar a roque-
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rimento da mulher quando lhe for prejudicial pela má
administração do marido, restrictos, porém, os effeitos da
separação aos bens posteriormente adquiridos. »

Na primeira parte, é inutil; já está dito na emenda que a com
munhão limitada segue as regras da communhão universal.

Tambem não póde acceitar a segunda parte do artigo; porque
isto é alterar o regimen ante-nupcial estabelecido na escriptura, que
não póde ser modificado.

Si o marido procede como prodigo, a mulher tem recurso; si o
marido, sem ser prodigo, procura delapidar os bens, a mulher tem
recurso perante o juiz, sempre que o seu consentimento seja necessario
e póde embaraçar.

Não se póde, porém, admittir a doutrina do capitulo seguinte, que
trata do regimen da separação; todavia não o altera, não porque não
importe uma certa violação do contracto ante-nupcial, mas porque sç
trata do regimen dotal combinado no contracto de separação e é um
meio de realizar o regimen dotal.

« Art. 346: Accrescente-se no fim: não sendo im-. .
rnovezs. »

O orador diz que salva sempre o concurso de ambos na alienação
dos immoveis ,

O art. 346 diz que, quando os contrahentes se casarem, estipu
lando o regimen de separação de bens, estes permanecerão sob a
exclusiva administração do respectivo proprietario que delles poderá
dispor livremente.

Redigiu uma emenda, que não vem no impresso; é a seguinte:

« Substitua-se o art. 346 por este:
Art. Si os contrahentes estipularem a simples sepa-

ração de bens, a administração caberá ao marido, si a mulher
não a reservar para si, no contracto ante-nupcial, salvo
sempre o concurso de ambos na alienação dos ímmoveis. »

Ao art. 348 apresentou a seguinte emenda:

« Art. 348: Supprima-se."

O art. 348 doProjecto dispõe que o regimen da separação é obri:
gatorio para as pessoas mencionadas no art. 328 do Codigo.

Já discutiu muito este ponto.
O regimen de separação não póde ser obrigatorio para ninguem;

só o regimen da communhão; segundo a regra geral, de que na falta
de estipulação, no silencio das partes, ou no caso de nullidade, pre
valece a communhão ,
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E aqui ha até uma contradicção: se se impõe isto como castigo,
no Projecto, como é que se vem estabelecer como'regra ? !

« Art. 355; Supprima-se, bem como os artigos seguintes ns. 356
e 357. »

No impresso está errado: diz « Supprima-se bem como as
emendas ns. 356 e 357 »,

No art. 355 se diz que o dote constituido pelo pae eu pela mão
considera-se adiantamento de legitima, salvo declaração em contrario;
e, no art. 356, que o dete dado pelos avós é sujeito á collação nos
mesmos casos em que o é o dote dos paes aos filhos.

No artigo seguinte, trata dos eífeitos dessas obrigações quanto á
evicção.

Esta regra é verdadeira; mas torna-se falsa, no logar em que se
acha.

O artigo é verdadeiro, em seu logar proprio, que é quando se
tratar da successão da partilha.

Por ora está se tratando de regular o direito dos conjuges, sobre
dotes; ahi se trata do dote inalienavel.

Pois' bem, o dote inalienavel, que o pae e a mãe constituem á
filha, não é adiantamento da legitima.

Se é adiantamento da legitima, não se trata de bem dotal, é
simples doação, não é o dote de que se trata.

O dote ínalíenavcl , o pae eu a mãe não póde fazer á filha, senão
nas forças da terça.

E' esta a doutrina geralmente seguida.
As terças dos paes são obrigadas aos dotes promettidos ao filho.

UMA voz - Estão sujeitos á collação .
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Para se ver se excedem á terça.
Esta regra é verdadeira: mas está mal collocada ,
O dote, com effeito, promettido pelo pae ou pela mãe, sem decla

ração de que é por conta da terça, é adiantamento de legitima, vem
á collação, obedece ás regras geraes da doação.

O pae não póde gravar a legitima dos filhos, e como é, pois, que
o Projecto no artigo estabelece essa disposição ?

Em um caso destes, o que o pae póde fazer é dar á filha, que se
vae casar. o seu adiantamento de legitima e ella, senhora desse adian
tamento de legitima, tornal-o, no contracto ante-nupcial, inalienavel.

Mas isto não é acto do pae, é acto della ; ella é que converte esse
adiantamento em objecto dotal.

Como consequencía, desapparecem, não por serem falsos (são ver
dadeiros) os dois artigos seguintes, que tratam dos eííeitos desses dotes
promettidos pelos paes ,

A doutrina é exacta ; mas non est hic locus,
Assim, pois, propõe a suppressão de todos esses artigos para

serem transferidos para O legar competente.
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No art. 360 se dispõe:

« E' também licito estipular que com os bens dotaes haja
outros submettidos a regímens differentes. Em falta de ex
pressa declaração sobre o regimen destes bens, prevalecerá
o da separação."

Não senhor: em falta de expressa declaração, prevalecere o re
gímen da communhão, que é o legal.

Aqui, neste artigo, faz-se uma derogação sem razão alguma.
E' exactamente, no caso do regimen dotal, onde o regimen da com

munhão é mais indispensavel, porque o dotal é desfavorável aos
credores.

O SR. COELHO RODlUGUES dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. acha em AIvaro Vallasco

uma magnifíca consulta sobre isso.
Vallasco trata largamente disto.

«Arts. 386, 387 0 388, substituam-se pelo seguinte:
Art. Se o marido como procurador constituido para

administrar os bens paraphernaes ou particulares da mulher,
fór dispensado por clausula expressa de prestar-lhe contas,
será somente obrigado a restituir os fructos existentes ao
tempo em que lhe fór retirada a procuração ou se dissolver
a sociedade conjugal. »

Este substitutivo simplifica muito a matéria dos artigos enume
rados.

O art. 387 dispõe:
"Não existindo a alludida clausula, entender-se-á que

o marido é sómento obrigado a restituir os fructos existentes
no tempo em que a mulher lhe retirar a procuração ou lhe
pedir contas, ou em que se dissolver a sociedade conjugal .»

A diflerença que ha é que o Projecto não exige clausula ex
pressa, dispensando o marido de prestar contas e limitando-se a exigir
que, na procuração, não venha a alludida clausula de prestal-as.

Não, isto é um caso em que é necessário precisar as ídéas,
porque, no regimen dotal, presta-se muito á fraude, em relação aos
credores do casal.

Quando se tem de respeitar o privilegio dotal, mas os rendimentos
estão sujeitos á divida do casal, póde dar-se, não havendo toda a cla
reza possivel, que o marido administre esses bens da mulher, ou sejam
proprios do regimen, ou doados por terceiros, como seu mandatario .

Como rnandatario, 6 elle obrigado a prestar contas, não só
á mulher, comoaos credores desta ou do casal. Dahi se segue que essa
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obrigação natural do marido só pode ficar limitada (e'isto já é um
favor de direito) por clausula expressa que ella ponha na procuração
de que o marido, mandatario embora, não é obrigado a prestar-lhe
contas. De modo que, se ella puzer isto no registro, muito bem, e se
não, não; os credores teem o sen direito resalvado ,

Eis o que quiz precisar, exigindo, não a simples menção de
prestar ou não prestar contas, mas a clausula expressa de não pres
tal-as, porque então é se como a mulher dispuser dos rendimentos,
e o marido, neste caso, só fica obrigado a dar conta dos frnctos exis
tentes.

A emenda qne apresenta simplifica, consagrando as mesmas
idéas. '

Quanto ao art , 389, substitue o primeiro periodo pelo seguinte:
qualquer que seja o regimen dos bens do casamento, etc.

O Projecto diz que, quando o regimen não fór o da separação, de
que trata o art. 346, é livre aos contrahentes estipular no contracto
ante-nupcial doações reciprocas ou de um ao outro, comtanto que não
excedem á terça do doador. Ora, exactamente o regimen da separação
é aquelle em que os conjuges teem mais necessidade e costumam fazer
essas doações, porque não tem de haver cornmunhão entre elles e, não
havendo dote promettido á mulher, é o regimen em que mais se póde
exercitar essa doação. E' isto que se manda excluir, e não vI!. razão
para tal.

, O illustre relator disse hontem que, no Projecto primitivo, excluía
a separação obrigatoria, mas como elimina esta, razão de mais.

Ao inverso, elimina nas doações de que tratam os art. 392 e 393
a clausula dotal, porque isto é impossivel na communhão de bens.

Si ha communhão, um não póde dar ao outro. Acredita que só
'por engano se escreveu isto.

« Art. 396: Supprimam-se os ns. 3 e.l, e bem assim
os subsequentes artigos que tratam do processo de divorcio
por mutuo consentimento. »

Trata-se do divorcio por mutuo consentimento, que veio anar
chizar a família brasileira, como o Codigo Commcrcial anarchizou as
relações commerciaescom a cessão de bens, por concordatas amigaveis,
por abandono e outras cousas,

E' o mesmo vicio da época.
Quis-se facilitar os casamentos, e hoje faz-se a separação por

mutuo consentimento para não se pagar aos credores. E' uma fabrica
de desmoralização para a família e para o mais. (Apartes.)

Não se pode dar ao casal, cujos conjuges não podem contractar
entre si, o direito de dissolver o casamento.

Como consentir o divorcio por mutuo consentimento?
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Isto é uma questão que não tem cabimento; é uma dissolução da
sociedade conjugal. O divorcio só póde ter logar sendo disputado
litigioso. '

Supprime tambem, e crê que é a ultima suppressão, no art. 405,
as palavras - mas não restabelecer o regimen de bens. .. até o fim,
porque o divorcio não passou de um eclipse. Passou, e o sol do ma
trimonio continua a illuminar o casal. Eis como comprehende a con
ciliação, e só assim é honesta. Pele Prejecto, dada a conciliação,
continuarão a viver; mas no melhor dos mundos, porque não ha
regimen nenhum. Quando vem o credor, nada; cada um é responsavel
pelas dividas que contrahe pessoalmente.

A razão que aqui se deu não é plausivel.
. E' melhor que haja uma lei certa, do que essa situação em que

não ha regimen algum, nem mesmo o da separação.
Taes são as justificações das emendas que teve a honra de su

bmetter ao conhecimento da Commissão, a quem repetirá que fará o
mais relevante serviço se adaptar a primeira emenda, restabelecendo
os casamentos invalidados, que teem trazido a perturbação á familia
brasileira. (Muito bem; muito bem).

o Sr. Coelho Rodrigues diz que tem faltado, não por
deficiencia de interesse neste debate, mas por motivo de forçá maior.
Hoje, porém, depois da critica feita á lei do casamento civil, não podia
faltar, senão mandando a sua certidão de ohito ,

Diz que a lei do casamento civil foi uma consequencia logica da
separação da Igreja do Estado, que, aliás, se fez com O assentimento do
bispo D. Antonio de Macedo Costa e de outras altas autoridades da
Igreja Brasileira.

Publicada na sua ausencia, a lei do casamento civil soffrera
emendas que a prejudicavam, pelo que, autorizado pelo Governo, cor
rigiu-a e um mez depois foi ella republicada com muitas alterações,
e é a que hoje vigora. Ainda assim algumas lacunas ficaram por
emendar. .

Em resposta ao que disse o Sr. Andrade Figueira, affirma que a
lei de 2 de setembro de 1847 era capciosa, íníqua e immoral.

Para ella não bastava a prova de paternidade, era preciso que o
pae reconhecesse o filho.

Revogou a lei de 1847, menos na parte que excluia da successão
o filho natural, que fosse reconhecido depois do casamento do pae ,

Provada a necessidade da decretação da lei do casamento civil e
a revogação da lei de 1847 pelo decreto de 24 de janeiro de 1891,
o orador responde ás observações adduzidas pelo Sr. Andrade Figueira,
quando analysou este ultimo decreto cujas disposições são consoli-
dadas pelo Projecto , ,

O SR. PRESIDENTE - Peço a V. Ex. a fineza de resumir as suas
considerações, porquanto está finda a hora.
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. O SR. COELHO RODRIGUES - Neste caso reservo-me para continuar
quando tiver de justificar as emendas que redigi e que vou apresentar
á parte do Codigo em discussão.

O Sr. Presidente - Fica a discussão adiada pela hora.
A ordem do dia para a reunião de amanhã, 23, é a seguinte :

Nova votação da matoria adiada da reunião de 20 do corrente e
continuação da discussão do parecer do Sr. Anizio de Abreu, sobre os
arts. 2'18 a 4'1'1 da Parte Especial.

Termina a reunião ás 6 horas da tarde.

3' REUNIÃO EXTRAORDlNARlA EM 23 DE NOVEMBRO DE '190'1

Presulencia do SI'. Seabra

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os
Srs, Seahra, F. Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domíngues,
Anizio de Abreu, Frederico Borges, Camillo de Ilollanda, José Mon
jardim, Oliveira Figueiredo, Sá Freire, Alfredo Pinto, Benedicto de
Souza, Alencar Guimarães e Hivadavia Corrêa ('10).

Faltam os Srs. Tavares de Lyra, Sylvio Homero, Araujo Góes,
Azevedo Marques, Hermenegildo de Moraes e Teixeira de Sá, todos
com causa participada (6).

Dos convidados pela Commissão comparecem os Srs, Clovis Bevi
laqua, Coelho Hodrigues, M.. F. Corrêa, Solidonio Leite, Fabio Leal e
Salvador Moniz.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.

OHDEM DO DlA

Nova votação da matéria adiada da reunião de 20 e continuação
da discussão do parecer do Sr. Anizio de Abreu sobre os arts. 2'18 a 4'1'1
da Parte Especial.

o Sr. Presidente - Não ha numero para a votação.
Tem a palavra o Sr. Dr. Coelho Rodrigues.

o Sr. -Coea.b.o Rodrigues - Diz que obrigado a re
sponder hontem ás censuras feitas pelo Sr. Conselheiro Andrade Fi
gueira, á parte do Projecto, em que foi consolidada a lei do casamento
civil, redigida por elle em '1889, apenas póde tomar em consideração
algumas, constantes do resumo do Diario Official, por não ter assis
tido á sessão anterior e para essas mesmas não lhe bastou o tempo,
em razão de já estar muito adeantada a hora.
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Naquella occasião procurou justificar as alterações feitas pelo
decreto de 24 de janeiro na lei de 2 de setembro de 184.7; capciosa
porque, começando de igualar os filhos naturaes dos nobres aos do~
plebeus, em relação á successão, acabou restringindo os direitos de
todos; inconstitucional, porque, em vez de estender aos filhos natu
raes do nobre os direitos dos do plebeu, estendeu a este o privilegio
fidalgo daquelle renegar os filhos; iniqua, porque abandonou estes
aos paes desalmados, punindo os innocentes e innocentando os cul
pados ; e immoral, porque foi uma carta de córso contra a moralidade
publica, estendida do nobre, que era uma casta, ao plebeu que era
todo o povo. •

Esta lei, já de si muito má, foi ainda muito peiorada pela [uris
prudencia do imperio, que inventou uma distíncção na escriptura pu
blica, que o era para tudo o mais, menos para provar o reconheci
mento da paternidade natural, ainda quando feito expressamente para
isso pelo próprio pae e apezar dos-jura sanguinis, .

Foi por isso que, muito de proposito eliminou do § iodo art. 7°
do decreto de 24 de janeiro as duas palavras fatidicasda lei de 2 de se
tembro de 184.7, afim de forçar os juizes a admittirem que os meios
do reconhecimento paterno, que estavam consagrados nesta, fossem
substituidos pelos daquelIe, ou que os filhos reconhecidos por escrí
ptura publica, isto é, de notas, ou por testamento, não estavam
comprehendidos no impedimento do citado § iodo art. 7°. E
fez mais.

Considerou filhos-família e, como taes, sujeitos ao consentimento
paterno para se casarem menores, nos termos do art. 18, aos reco
nhecidos por qualquer dos modos consagrados naquelle paragrapho
do citado art. 7°.

Além disso concedeu ao pae natural um meio singular de fazer o
reconhecimento; quando lhe não quizesse dar outro effeito, senão im
pedir ri casamento do filho, no art. 8°.

E, apezar de tudo, os thuriferarios da lei de 2 de setembro
continuam a sustentar que elIaestá em vigor em matéria de successão ;
porque o decreto do casamento civil não é uma lei successoria

Estes iIlustres advogados ignoram que o direito á successão legi
tima é uma consequencia do da família, que o fundamento desta é o
casamento, de modo que toda lei, que regular este, não pode deixar
de influir profundamente naquella ,

E, o que é peior, não leram o decreto de 24 de janeiro nem viram
nelle uma successão nova, a do usufructo que é por sua natureza in
susceptivel de successão, nem a privação desta a alguns herdeiros
necessarios, nos arts. 94. a 99.

Isto prova, mais uma vez, que os peiores cégos são os que
não querem ver.

Outra disposição criticada por S. Ex. foi a do art. 60 do decreto
de 24 de janeiro, que limita a do art. 27 do Codigo Commercíal ás

c. C.- Vol. IH 5i
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mulheres dotadas, que eram commerciantes antes de se casarem ;
aqueUe artigo mereceu a S. Ex. o nome de aleijão.

Ao orador mais lhe parece um aleijão o artigo do Codigo que sa
crificou o futuro da família, garantido pelo dote, aos credores com
merciaes, que não são melhores que os civis, e o que sacrificou a
inalienabilidade daquella instituição, que sem ella não teria razão
de ser.

Mais digna de tal nome também lhe pareceria a disposiçãoque con
siderasse um menor filho-familia , quando tratasse de melhorar o seu
estado e dependente do pae natural; mas extranho á familia deste
quando se tratasse' da sua successão . Entretanto, S Ex. acharia isto
muito justo e muito direito

Pela sua parte, o orador pensa que o art. 60 do decreto de 24, de
janeiro só peccou por timidez, porque é preciso ou abolir o dote ou
revogar de, todo aquelle malfadado artigo do Codigo Commercial.
Aquella reforma iniciada pelo orador só teve o defeito de ser tímida
para ver se não escandalisava os defensores do passado, mas desde
que não os satisfaz uma meia medida, é preciso decretai a inteira e
completa,

O art 94, do decreto, reproduzido no art. 468 do Projecto, com
modificações, não lhe parece injustilicavel. Quanto aos filhos do pri
melro leito da hínuba, não fez mais do que imitar o direito anterior
sobre a tutela, e quanto aos do segundo, receiou da fraqueza da
mulher, duas vezes casada, e não lhe pareceu curial que houvesse
duas espécies de filhos da mesma mãe; uma sujeita ao seu podei' e
outra não. O que alli havia de mais duro modificou em seu projecto
de Codígo Civil, art. 2.115, concedendo á binuba metade do usufructo
dos bens do filho do primeiro leito, receiando que a viuva pobre, com
filhos ricos, para não perder o usufructo, desse-lhes muitos padrastos
em vez de um legal que o decreto desejava evitar. Este receio fel-o
conceder á binuba metade do mesmo usufructo , e o Projecto em dis
cussão nein isto lhe concede no art. 482.

Os impedimentos dos §§ 12 a 15 do art. 226 já foram em parte
justificados por elle, notando, comtudo, que devem ser modificados no
tocante á nullídade do matrimonio, e na pena que não tem rasão de
ser a mesma, se admittir-se a liberdade de testar, ou for reduzida a

'legitima como está proposto em uma das emendas da Commissão, pois
o fim do decreto de 2lJ, de janeiro era garantir a legitima aos filhos le
zados pela falta de in ventarios

E a proposito pondera que se 'poderá permlttir antes a demora
da partilha, quando esta for inconveniente aos menores, do que a do
inventario, onde os bens descriptos ficarão garantidos contra sone
gados futuros.

Antes de entrar na justificação das suas emendas, carece de re
sponder a duas censuras de S Ex ., formuladas contra o regimen
legal da separação de bens, imposto a certos casaes pelo art. 328 e
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contra. a prohibição de restabelecer o regimen anterior entre os con
juges reconciliados, depois do divorcio, nos termos do art 405

Pensa que ambas estas in novações são felizes
A mulher viu va quinquagenaria não carece mais de casar e, se

casa, deve soffrer limitações que diminuam as esperanças dos seus re.
questadores e a tentação das outra. a imitai -a ,

Quanto aos velhos, a razão é a mesma :. apenas a idade poderá ser
augmentada, em attenção aos casadouros reaes ou suppostos. Se não
bastam tiO annos, elevem-se estes a 70; porque, em regra, dahi por
deante o homem deve ter mais receios do que esperanças de prole do
seu casal

Por outro lado O regimen do casamento deve ser inalteravel e,
desde que o divorcio o alterou uma vez, é melhor garantir aos ter,
ceiros de que elle não será mais alterado a arbítrio dos conjugas.

E, a proposito de divorcio, não vê motiV'lN para a suppressão
proposta por S Ex, dos §§ 3' e 4' do art 3U6 do Projecto

O abandono da mulher pelo marido ou deste por aquella equivale
a uma injuria grave; porque é uma atílrmação por factos, que im
portam a supposição geral de ser o conjuge abandonado om indigno,

O mutuo consentimento é um remédio legal, contra os pro
cessos escandalosos, que só podiam produzi,' a intama convencional
dos filhos e a impossibilidade da reconcilinção dos paes Como advo
gado, sempre aconselhou, e tem conseguidoaté hoje de todos os seus
clientes, que prefiram esse motivo a qualquer outro, e continuaria
neste proposito. se ""O tivesse resolvido a abandona,' esta prof.ssão .

Ainda tinha muito que oppôr ás criticas do S,', Cons-lhciro An
drade Fígueira ; mas mio quer abusar da bondade da (lnmmissão e ca
rece de justificar, ainda que summariamente, suas emendas

A primeira dellas refere-se a um novo impedini -nto no art. 226
do Projecto

Os homens, que tanto se escan.lalisam do máo procedimento das
mulheres, 8<10, em regra, O~ seus autores ou cumplices ; o nosso sexo,
diz o orador, não é a victima, é o algoa, e a mÓI' parte dos homens,
que pregam a moralidade em publico, faz altas cavallarias escondidas
nas quaes lhes cabe a iniciativa

Os mais avisados costeiam o Codlgo, desviam-se da- penas e
examinam a idade d i victima , ante. do assalto, Resolvem em seguida
e realisam o seu defloramento, ou rapto ou a seíuccão, até o concubí
nato. e, depois de colhido um fructo, procuram logo outro, deixando o
primeiro como cascas intragaveis

Conseguida a saciedade, corroidos p110s estragos da concupis
cencia, vão levar ao alta,' do Hymeneu os destroços de Venus, sem
pensar no passado, nem olhar para traz

Entretanto, a união dos sexos, que é urna lei natural anterior e
superlOr" to.las as pos.tivas, é ao mesmo tempo um dos factos jurí
dicos mais Importantes e mais prenhes de cone.quencías graves,
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Deste facto quando não resulta a perda irreparável da virgindade,
pôde resultar muitas vezes o nascimento de um filho, ou a acquísição
de uma moléstia, e sempre a desconsideração das victimas, porque os
algozes são quem faz não só a lei mas a opinião, e com esta a moral
publica.

Aquelle que deflora uma virgem, ou rapta uma mulher honesta,
ou vive maritalmente com qualquer uma, durante certo tempo, não
tem o direito de casar com outra sem lhe dar satisfação, nem de aban
donar os filhos, que tiver de qualquer dellas. Se a mãe é miseravel,
a sociedade não é obrigada a carregar com os onus da concupiscencía
do pae e, se não o é, também ella não deve carregar só o peso do
fructo commum; tanto mais quanto, em regra, o provocador da ge
ração é o proprio pae:

Estas considerações bastam para justificar os impedimentos que
propõe sob a forma de um paragrapho ao art. 226 do Projecto.

A 2" emenda é consequencia da 1., porque, depois de crear o
impedimento, cumpre garantir o meio de o fazer effectivo.

A 3" emenda é tambem uma consequencia da sua concepção
sobre o casamento. Quem o faz não é a Igreja, nem o Estado, são
os proprios contrahentes : o que mais importa á sociedade é que elles
estejam habilitados legalmente, e que o acto da sua união seja publico
para se poder provar a todo o tempo. Difficultar os casamentos não
é somente impolitico, é antisocial.

Exigir mais seria um mal, em vez de um bem, porque é do ma
ximo interesse para toda a sociedade que todos os filhos tenham paes e
que todos os paes sejam casados.

A ordem publica depende da particular e a base desta é a fa
milia, que se constitue pelo casamento.

Estas mesmas rasões militam para a 4"emenda, que visa legalisar
as uniões illegitimas entre pessoas desimpedidas, como visava o direito
romano e com elle a nossa Ordenação do liv. 4, tit. 46, § 2', restabe
lecida entre nós, desde o decreto de 7 de janeiro de 1890, que aboliu
a religiãodo Estado, até 24 de maio, quando começou a vigorar O de
creto sobre o casamento civil.

Desta emenda convém, todavia, substituir a palavra concubinados
por este circumloquio « que tiverem convivido maritalmente. - ou
outro semelhante, para evitar o odioso da confissão publica do con
cubinato.

A 5" emenda é a reproducção do art:53 do Codigo Civil Hes
panhol que tambémpoderá ser modificado, no sentido de tirar duvida
sobre os meios de prova dos casamentos anteriores á execução do Co
digo Brasileiro. Para isso propõe a substítuição da sua primeira parte
pela seguinte: «Os casamentos, contrahidos antes deste Codigo, serão
prova;dos por qualquer dos meios admissíveis, segundo a legislação
anteríor » conservando-se o resto como está.
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Isto legitimará, ipse jure, todos os casamentos posteriores ao
decreto de 24 de janeiro que tiverem sido contrahidos sem obser
vancia de todas as suas prescripções

Para não se alongar, faz suas as observaçõesda Faculdade de Di
reito de Minassobre o Homestead, instituição nova, mas necessaria.

A 6a emenda é consequencia das anteriores e della se poderá
ainda supprimir O § 2°, para apaziguar a furia dos inimigos de todas
as religiões, que attribuem uma alma ao homem e um creador ao
universo; pois as providencias anteriores suppriram esta lacuna.

Terminaria aqui se não carecesse de chamar a attenção da Com-.
missão para algumas emendas mais importantes, visto que o tempo
lhe falta para tratar de outras

Apoía as emendas do Sr. Andrade Figueira sobre os arts. 274,
302, n. I, 338 in fine, 339 a 344. Coherentemente deve ser re
stringida a disposição final do art. 346 aos moveis, e quaesquer
outros a que falte esta reatricção. . .

As emendas ao art. 244 não lhe parecem boas.
O § 4° do art. 311 deve ser supprímido.
Ao § '1° do art. 472 se deve accrescentar :
« Corrigindo-os, quando fór preciso" e do art 468 devem ser

supprimidas as palavras: « ua falta ou impedimento deste».
Não são estas as unicas observações, que teria de fazer ao Projecto

em díscussão ; mas a urgencia do trabalho, os deveres de outra ordem
que reclamam o emprego do seu tempo, e seu estado de saude não
lhe permíttem fazer mais. (Mdito bem; muito bem .)

O Sr. Clovis Bevilaqua - Sr-, Presidente, são tão
graves as questões que se ventilam na discussão do direito da família,
tão temerosa a respousabilidade que assumem os que se propõem a
resolvel-as, que, mais que em outra qualquer occasíão, necessitamos
agora de nos despir de todosos nossos preconceitos políticos, philoso
phicos ou religiosos, para enfrentarmos o assumpto com aquella
calma que dá a firmeza e a lucidez á rasão nas associações puramente
scientiflcas.

Prometto á íllustre Commissão estudar a matéria em debate e res .
ponder ás objecções levantadas ao Projecto, despido, tanto quanto é
possível, de quaesquer preconceitos.

Pouco posso dizer em relação ao bem elaborado parecer do meu
preclaro amigo, o Sr , Dr. Anizio de Abreu, porque apenas em um
ponto fundamental divergimos, e é em relação ao divorcio. Exigia elle
o divorcio a vinculo, e eu me contento, pelo menos no momento pre
sente, com a simples separação de corpos. No mais, as nossas discor
dancias são tão pallidas, apagadas e secundarias, que mais conside
raria um simples convite á nova reflexão, se não fosse o tom um tanto
vivaz que ás vezes elle emprega para as apresentar.
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Assim, logo em relação ao art. 218, defendendo S. Ex. com
grande cópia de saber e com optimos argumentos, a censura levan
tada pela Faculdade Livre de Direito, diz:

«••. e justificado o Projrcto é por não tel-as eliminado; ma
ximé quando na replica á critica da Acadf'mia confessa o auctordo
Projecto que o seu verdadeiro intuito era banir do corpo do direiuo
patrio o instituto obsoleto dos espongaes.

Em vez disso, porém; arrancou-o do olvido em que o soterrara
o desuso, galoanÍlou-o, deu lhe vida, embora artificial e mes
quinha, a elle que se mantinha na nossa le,qislação como uma in
stituição inerte, inoperatioa, inefficaz, verdadeira Ieura morta.s

Ora, Sr. presidente, desde 1892, ao assumir a regeneia da ca
deira de Legislação Comparada na Faculdade de Direito do Ilecife, pro
curei chamar a attenção dos meus discípulos para este facto que
apresentava o direito dos povos cultos, isto é, o desapparecimento
do inst tuto dos esponsaes em todas aslegislacões, excepto nas de ori
gem germanica; mas mesmo ahi, já se notando decadencia, já se po
dendo perceber que em futuro proximo desapparcceria O instituto.

Se assim é e se depois, ao apresentar as Observações ao Projecto
de Codigo Cioil que me tinha sido confiado pelo Governo do paiz, eu
disse em termos claros n pns.tivos que era meu intuito extinguir, uma
vez por todas, os esponsaes, como, SI'. presidente, seria possível
que por inadvr-ru-ncia viesse inocular novo sangue oxygenado em
um organismo moribundo ? E S. Ex. accrescenta: "Nesta parte o
cod'go é um retrocesso,i ,

Creio que não u-m razão, porque o Projecto pretendeu, quando
menos, revogar o contracto df,\ esponsaes que no direito actual existe,
consignad l em le expressa. Cah.u em desuso, mas em todo caso existe
na. lei e as iH s facultativas não se extinguem por desuso, não dos
apparecem por não serem applicadas.

"A disnosição do art. 'J18, diz S, Ex., se contradiz e se annuia,
nega e affirma, é imuii, é ilíogica e é contraproducente.»

Ain la ne .te ponto não tem razão S. Ex., c tanto não tem que
estabelece um d Iemma. .\ Cornrnlssão, ou extingue radicalmente os
esponsaes, corno propõe S. Ex., sem que reste no Projecto um só
traço do referenc a; 011 então adapta o artigo segundo elle o redige,
'e nesse artigo se ex ge mais do que o que está no Projecto, se exi
ge que o contracto esponsalicio seja reduzido á escriptura publica,
assignada por pessoas maiores.

Assim é que se m-unem o instituto dos esponsaes, que conside
ramos morto, assim é que é procurar revivel-o, quando se o declara
morto por inutil.

Mas o Projecto não se referiu a esponsaes, fallou em promessa
de casamento, qllc existe e existirá sempre, porque antes do casa-
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mento ser celebrado é preciso que o noivo se. dirija á noiva ou á sua
familia e ajuste casar-se.

A isto é que se refere o Projecto ,
O instituto de esponsaes não faz parte da sua economia.
Passará a fazer se se adoptar a emenda tal como a propõe o Sr.

Dr, Anizio de Abreu.
Pede S. Ex que a acção para haver a indemnisação pelos pre·

. juisos causados prescreva em um armo, a contar do dia da recusa.
. Estou de pleno accordo; foi realmente uma lacuna, não por es

quecimento, mas por se suppor, na occasíão da confecção do Pro
jecto que seria melhor deixar esta especie para as regras geraes do
direito. Mas melhor reflectindo, acho que S. Ex. tem razão em pro
pôr uma prescripção especial para este caso.

O meu pedido á Commissão é o seguinte: ou acceite ella a pri
meira proposta do Sr. Dr, Anisio de Abreu, isto é, não se diga nada
sobre esponsaes, ou se adopte o art. 218 como está redigido no Pro
jecto, com accrescimo do paragrapho unico indicado por S. Ex.

A emenda de S. Ex. ao art. 219 refere-se ao domicilio da sua
residencia , O artigo diz:

«2°, declaração do seu estado e domicilio ou resídencia».
S. Ex. quer que se acrescente - ou do domicilio da sua residencia,
O SR. ANIZlO DE ABREU - Porque distingo resídencia e domicilio.
O SR. CLOVIS BEVILA.QUA - O Projecto também distingue.
O SR ANIZIO DE ABREU - A alteração é ser do domicilio e da

residencia como no. direito francez, Quero caracterisar o domicilio
pela residencia ,

O SR. CLOVIS BEVILAQUA. - Ao art. 226, § 9°, S. Ex. fez algumas
censuras, notando que ha uma lacuna com referencia aquellas pessoas
que não podem dar o seu consentimento ou que não podem mani
festal-o , por palavras ou por escripto, de modo inequívoco.

Se o illustrado relator se limitasse a apontar a lacuna no Projecto,
eu nada teria a dizer e mesmo para significar que reconheço a apon
tada lacuna apresentei uma emenda que se destina a preenchel-a.
. Mas S. Ex. accrescentou que no Projecto primitivo se encontra
ldentica disposição.

Neste ponto é que S. Ex. não tem razão.
E' certo que na indicação dos impedimentos não me refiro á hy

pothese, porque, de accõrdo com a doutrina firmada pelo Codigo Civil
Allemão, doutrina que foi sustentada na exposição de motivos desse
codigo, eu entendi que era de melhor aviso transportar este caso para
a celebração do casamento e então o Projecto primitivo, no art. 24,1,
disse:

« E' também nullo o casamento: 1°, quando o contrahente, por
seu estado de inconsciencia ou de perturbação da razão, se acha im-
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possibilitado de consentir, no momento da celebração, ou não pôde
consentir de modo inequívoco. »

Lacuna, pois, não existe no Projecto primitivo.
A Commissão revisora, eliminando esse artigo, deixou de dar-lhe

correspondente na parte que trata dos impedimentos.
Acho que o douto relator teve razão em apontar a lacuna mas

acho que não foi justo dizendo que o Projecto primitivo incor;ia na
mesma censura que S. Ex. fazia ao revisto.

O SR. ANIZIO DE ABREU - Foi então um equivoco, em todo o case
quero consignar que a minha observação tem fundamento.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Tem. O n. 7 do art. 228 diz que não
pôde contrahír casamento:

" Oconjuge adultero com o seu co-réo condemnado . »

A esse artigo S. Ex. propõe uma emenda suppressíva, pare
cendo-lhe que melhor traduz os sentimentos humanos o costume que
existe na Inglaterra, segundo o qual aquelle que seduz uma senhora
casada se considera sempre como tendo assumido a obrigação de
desposal-a quando fôr possivel.

O SR. ANIZIO DE ABREU - Eu não dei propriamente opinião.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Por esta razão Ou por outra, S. Ex.

propõe a eliminação do artigo, mas parece-me que esta disposição é
um principio de moralidade que andariamos mal se o fizessemos des
apparecer.

O individuo que se introduz no lar de outrem, para contaminar a
familia, deve ser um réprobo, e a sociedade tem o dever de oppor em
baraços a que elle possa encontrar para si e para a sua cumplice uma
excusa no pensamento de que vão casar logo- que desappareça de entre
elles, logo que lhes deixe o campo livre o esposo ludibriado. Em nome
da moral, deve a lei declarar que esse individuo pernicioso não pôde
contrahir núpcias com a adultera.

Em relação ao art. 281, a proposta do relator é para que se
substitua este artigo pelo correspondente do Projecto Coelho Ro
drigues.

Mas, eu supponho que, no Projecto em discussão, o assumpto está
apresentado com mais consenso e do modo mais consentaneo com a
linguagem do legislador.

Por occasião de ser publicado o Projecto, despertou-se a cu
riosidade, entre os médicos legistas do nosso paiz, em referencía a
alguns destes paragraphos do art. 281.

Não quero relembrar a discussão travada; mas della, creio que se
pôde concluir que o Projecto conseguiu perfeitamente satisfazer aos
desejos dos medicos legistas mais intelligentes do nosso paiz.

Se a hora não estivesse adiantada, e eu dlspusesse de mais
tempo, leria alguns trechos da magistral resposta dada pelo illustre
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Sr. Dr. Afranio Peixoto á critica feita por um seu coIlega a este
artigo. Da resposta do Sr. Dr. Afranio Peixoto, bem documentada e
apoiada em autoridade valíosissima, se conclue que a doutrina apre
sentada pelo Projecto é a verdadeira e a sua disposição satifez á Me-
dicina Legal. e

Ao art. 347, a emenda é simples e não destôa inteirament do
Projecto.

Dada a separação de bens entre os conjuges, pede o Projecto uma
quota fixa para a contribuição da mulher e o illustre relator pede uma
quota proporcional, não fixa.

A minha quota fixa procurava approximar-se tanto quanto pOs
sivel dessa proporcionalidade e, sómente para evitar inconvenientes
de calcules, que poderiam falhar, procurei fixal-a. O pensamento,
porém, é o mesmo.

O mais são observações relativas ao divorcio, questão já liquidada,
e só tenho que agradecer ao illustre relator as phrases, com que soube
mais competentemente, do que eu, defender o Projecto...

O SR. ANIZIO DE ABREU - Não apoiado.
O SR. CWVIS BEVILAQUA - ... de algumas arguições levantadas

contra eIle.
Mas, agora, ha a considerar as emendas do illustre Sr. Dr. An

drade Figueira e do illustrado Sr. Dr. Correia.
As emendas do Sr. Dr. Correia são poucas e algumas dellas intei

ramente se ligam com as do Sr. conselheiro Andrade Figueira.
Assim sendo, as observações, que eu fizer, estudando umas,

devem se applícar ás outras.
Assim é que o Sr. conselheiro Correia quer que os casamentos

religiosos celebrados até á publicação deste Codigo produzam etreitos
civis, se forem dados a registro.

O Sr. conselheiro Andrade Figueira, acceitando esta ídéa, é mais
radical: quer não somente validar estes casamentos, como propõe que
se restabeleça a forma de casamento instituido pela lei de 3 de no
vembro de 1827 e pela de 11 de setembro de 1861 e a regra que nos
deu S. Ex. para assim proceder foi que esses casamentos eram ca
samentos civis.

Quando pela primeira vez o Sr. conselheiro Andrade Figueira
affirmou, perante esta Commissão, que antes da proclamação da Re
publica, conhecia a legislação brasileira o casamento civil, suppuz que
S. Ex. se referia ã Ord. Iiv. 4°, Titulo 46, § 2°, onde se diz:
outrosim serão meieiros, se provarem terem vivido em casa teúda e
manteúda, não só do pai ou em outra, em publica voz e fama de
marido e mulher, por tanto tempo, que por direito possa presumir
matrimonio entre elles,

Suppuz, porque em Alexandre Herculano, eu havia lido uma
afârmação semelhante.
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Por occassião de se discutir a reforma da lei do matrimonio em
Portugal, affirmara o erud.to historiador e homem publico portuguez
que nas ordenações do Reino já existia o casamento civil.

Mas afflrmar-seque existia o casamento c.vil entre nós, pela
simples razão de que a lei de 3 de novembro de 1827 havia mandado
observar as disposições do Concilio Tridentino e da Constituição do
Arcibispado da Bahia, parece me grave, parece-me extranho!

Sr. presidente, esta lei de 3 de novembro de 1827 nada mais fez
do que desenvolve,' c applicar o dispositivo do art. 5° da Constituição
do Imperio, no qual se lê que a religião catholíca, apostolica , romana,
continúa a ser a religião dos brasileiros,

Ora, se a monarchia tinha uma rel.gião de Estado; se esta re
ligíao de Estado era a catholica, apostólica, romana; se o art. 5° da
Constituição não podia ser reformado senão de modo especial, não
podia ser contrariado por urna ti sposição de lei ordinaria , compren
hende-se o alcance da lei de iR27 c só podemos admittir que o ca
samento, dados esses principias de ordem publica, estabelecidas essas
regras constituic.onaes não podia de.xar de ser senão o casamento
catbolico, tal como a igr"1a romana o concebe, tal corno eUa o regula,

A igreja catholica estabelece que o casamento só póde ser tal,
quando contrahido perante o parocho, ou perante o sacerdote auto
rizado pelo parocho ou pelo ordinário e na presença de duas tes
temunhas,

« Todo aqueUe"':" diz o cap.tulo 1° do Concilio Tridentino - que
se casar por mo.lo diverso, a santa igreja catholica romana não re
conhece corno casado : - QI/i atiter quem presente parocho vel altio
sacerdoti ipsino parochi vel ordinaris licentia et duobus vel tribus
testibus matrimonium contrahere attentabnnt, fiS sancta synodus ad
sic contrahendum omnino inhabiles, reddit et hujusmodi cantractus
irruos et nullos decernit prout eos presente decreto irritas (aeit et
annullat,

Em termos claros e decisivos o Concilio Tridentino considera
como não casados 0< que se unirem matrimonialmente por qualquer
outro modo que não o prescrpto, isto é, perante o parocho.

Ora, sendo assim. este casamento é o religioso, e só podia ser o
religioso, porque a religião catholicacra a religião do Estado, por dis
posição imperativa da Constituição mona-chica.

E tanto era o casamento r-hgioso, SI', pres.dente, que, si dos nu
bentes um fosse catholico e tivesse logar o casamento misto, o
acatholico assumiria perante o celebrante o comprlmisso de não per
turba,' seu conjugo em suas crenças religiosas.

O SR. SÁ PE'XOTO - E de educar os filhos na religião catholica.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA .- Diz bem V. Ex" e ainda compro

mettia-se o conjugo catholico a envidar todos os esforços para con
verter o outro á sua. religião. Consequentemente, era o casamento
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puramente religioso o que tinhamos antes da Repuhlica. Era ainda o
casamento religioso, Sr. presidente, porque era pelos regulamentos da
Igreja e pelos preceitos canonícos que se determinava a aptidão para
o casamento, era a autoridade ecclesiastica quem o celebrava e quem
ulgava das suas nullídadss.

O poder civil recebia o casamento das mãos da Igreja e apenas
regulava os seus e/feitos civis,

Esta é que é a doutrina da Igreja, que vejo confirmada ainda uma
vez numa celebre carta de Pio IX dirigida a Victor Emmanuel, em
:1852, e mais tarde em uma notável encyclica de Leão XlII. Em ambos
esses documentos os chefes da Igreja Catholica affirmam que o poder
temporal não tem competencia para celebrar casamentos, deve acceitar
o casamento feito pela igreja. Por consequencia, todo paiz que tiver
como religião de Estado a catholica ha de se subordinar a este prin
cipio.

São estas as palavras de Pio IX : « Que o poder civil disponha
dos e/feitoscivis que derivam do casamento, mas que deixe a Igreja
regular a validade do casamento entre christãos; que a lei civil tome
por ponto de partida a validade ou invalidade do casamento como a
Igreja determina, e partindo desse facto, que elle não pôde constituir,
pois isto está(óra de sua esphera, que regule os seus effeitos civis".

A encyclica de Leão XIII, em:lO de fevereiro de :1880, insiste na
mesma doutrina: « E' sómentea Igreja, declara o pontifice catholico,
que pócle e deve decidir e ordenar tudo o que se refere aos sa
cramentos, de modo que é absurdo tirar-lhe uma parcellá sequer desse
poder para transferil-a ao poder civil ». .

O casamento estabelecido pela lei de 6:1 poderia ter sido um ca
samento civil, mas houve uma tal ou qual timidez, ou, por outra, o
principio estabelecido no art. 5° da Constituição foi um obstaculo insu
peravel. E' o casamento dos acatholícos. Nelle ainda são os preceitos
do direito canonico que determinam a capacidade para a pessoa con
trahir o casamento; mas já quem conhece desse facto é a autoridade
civil, e a religiosa apenas intervém para a celebração.

Como quer qne seja, ou porque o Parlamento não se achasse ha
bilitado, no momento, a dar um golpe decisivo, ou por outra razão
qualquer, o certo é que mesmo esse casamento da lei de 6:1 é um
casamento religioso; e hoje, em face da Constituição, que estabelece no
seu art. 72, § t" que o Estado só reconhece o casamento civil, como
é que podemos fazer resurgir esse casamento religioso regulado pelo,
direito canonico, de accõrdo com a lei de 3 de novembro de 27 ?

Impossível inteiramente.
De mais, em face do § 7', do mesmo artigo constitucional, é ve

dado á linião, como aos Estados, estabelecer qualquer relação de
alliança ou dependencia com qualquer Igreja ou culto.

Restabelecido o casamento do direito canonico, forçosamente os
poderes publicas do Brasil haviam de entrar em accõrdo com a Santa
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Sé para a applicação da lei canonica, accõrdo necessarío, que se im
punha tanto mais quanto em face das duas modalidades de casamento,
tinha-se de perguntar se o casamento contrahido civilmente seria im
pedimento para o casamento celebrado segundo o ritual canonico.
Provavelmente a Igreja havia de declarar que o vinculo puramente
civil não seria impedimento sufficiente para que não pudessem os
conjuges contrahir casamento em face da Igreja, porque taes são os
seus principios; e para que ella os revogasse era preciso que os po
deres publicos do Brasil entrassem, a respeito, em accórdo ou alliança,
o que é inteiramente prohibído pelo art. 72, § 7°, da Constituição.

Creio, Sr. presidente, que essas considerações são sufficientes para
mostrara inapplicabílidade da proposta do illustre Sr. Dr, Andrade
Figueira.

Examinemos as emendas.
Ao art. 226, ns. 3 e 5, propõe S. Ex. uma refusão, Preoccupa-se

muito S. Ex. com reduzir dous ou tres artigos em um só, mas ás vezes
sacrificando a idéa e outras vezes sacrificando a ordem logica pela
qual essas idéas se devem apresentar. Neste caso dá-se a ultima dessas
hypotheses.

E' certo que nos ns. 3 e 5 se trata de parentesco civil por
adopção, mas o Projecto ia marchando da linha recta para a collateral,
e, pois, primeiro esgotou o parentesco dessa primeira linha, para em
seguida considerar a outra. S. Ex. achou que como havia dous pa
ragraphos referentes á adopção, deveria fundir ambos em um só,
deixando de ponderar que a separação mantida no Projecto procedia
de que nos dous paragraphos o parentesco civil era considerado em
dous aspectos e em dous momentos dífferentes.

S. Ex. diz que se deve supprimir o n. 10, cuja matéria não
constitue impedimento e está satisfeita com a exigencia do art. 219,
§ 4°.

Trata-se dos que estiverem sob o patrio poder ou sob tutela ou
curatela, emquanto não tiverem o consentimento de seus paes.

Parece-me que é intuito do illustrado conselheiro restabelecer em
todas as suas linhas o direito canonico, porquanto é sómente no direito
canonico que se faz mão leve em relação ao consentimento dos pais
para o casamento de seus filhos.

O preceito de direito canonico é este:

Falso affirmant matrimonio a filiis famiiias sine consensu
parentum. contracta irrita esse et parentes ea rata vel irrita facer«
poteu. .

O direito canonico não considerava realmente como um verda
deiro impedimento a ausencía de consentimento paterno, e, realizado o
casamento dos filhos sem que os pais consentissem, a união era valida.

Mas as legislações leigas teem seguido outro caminho. Eu vejo
que a maioria dos codigos modernos, sinão a unanimidade, considera
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este caso como impedimento. Assim o Codigo Civil Francez, art. 148,
o italiano, art. 63, o allemão,art. 1305, o argentino, art. 10, o austríaco,
art. 52, o uruguayano, art. 107, o mexicano, art. 159, o peruano,
art. 146, o boliviano, art. 43, e assim os demais.

Os interesses que cogita acautelar com este impedimento não
podem estar satisfeitos com o estabelecido no art. 219. Ahi os inte
ressados teem de apresentar-se como isentos de impedimento, isto é,
como estando nas condições prescriptas pela lei. Ora, si eliminarmos
o n. 10 do art. 226, nem ha razão para que o ofllcial do registro exija
esse documento da autorisação paterna. Em relação aos ns. 12, 14
e 15, creio que o Sr. conselheiro Coelho Rodrigues já respondeu satis
factoriamente.

O n. 15 do art. 226 não se achava no Projecto primitivo. Não
me pareceu necessario impedir o casamento entre o juiz e as suas juris
dicionadas. Foi a Commissão Revisora que estabeleceu esse preceito
da lei vigente. Os outros ns, 12 e 14 encontram apoio nas legislações
modernas, e sabe V. Ex. que hoje preoccupa muito aos que estudam o
direito o conhecimento da legislação dos povos cultos, porque ahi se
depara o cunho da experiencia, e si a legislação comparada fõr
estudada, não materialmente e sem critica, mas tendo em attenção a
evolução social e politica dos diversos povos e o momento historico em
que as leis foram promulgadas, é talvez o subsidio mais poderoso que
se possa obter para elucidação dos principios juridicos.

Oart. 240, pede S Ex. que se modifique; eu iria além e pediria
a suppressão de todo o artigo. Diz elle :

c A má (é não sepresume no impedimento que proceder em razão
do o(ficio, nem nos parentes,»,

A má fé, o dólo, em regra não se presumem, devem ser provados,
é um principio geralmente acceíto e inconvenientemente abririamos
uma excepção no caso do art. 240, que não a reclama por considera
ção alguma especial. O melhor a fazer é, portanto, supprimir
o artigo. A emenda ao art. 247 manda eliminar estas palavras: - de
claração obriqatoria dos filhos havidos antes.

A esse artigo, como aos dous seguintes, apresentei uma emenda
que está publicada conjunctamente com a do Sr. conselheiro Andrade
Figueira, pedindo'o restabelecimento do art. 220 do projecto primitivo
que condensá as idéas contidas nestes tres artigos, sem o que ahi
parece de formulário. .

O art. 247 offerece a formula do termo do casamento e os dous
artigos seguintes completam o pensamento ahi exarado. Eu proponho
que se condensem todas essas idéas conforme está estabelecido no
art. 220 do projecto primitivo deixando para os regulamentos especiaes
o que se me afigura improprio de um codigo civil.

Pede S. Ex. que se suppríma o art. 251 que assim dispõe: "Si o
.oontrahente recusante ou arrependido (ó,> mulher e menor de vinte
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e um annos, não será recebido a casar com o outro contrahente sem
que este prove que elia está depositada em logar seguro e (óra da
companhia da pessoa sobcujo poder ou administração se achava na
data de recusa ou arrependimento. »

A idéa deste artigo é das mais salutares e só procurando torcer
o pensamento nelle contido é que se póde dar a interpretação que nós
vimos apresentada honrem pelo Sr. conselheiro Figueira.

O que se procura é obter da parte dos nubentes plena liberdade na
manifestação da sua vontade, por occasião de contrahirem as nupcias
que os hão de ligar um ao outro por toda a vida.

. Si a nubente se mostra coacta, recusa dar o seu assentimento, o
natural é que ella seja retirada do circulo onde até então se achava,
porque este circulo era vicioso para a sua vontade, porque ahi havia
alguma força superior que actuava sobre a sua intelligencia e fazia com
que ella viesse fazer uma declaração que não era nascida de sua alma.

Conseguintemente, o que dispõe o Projecto é mais que necessario,
é indispensável.

Ao n. 3 do art. 257 propõe S. Ex. uma emenda suppressíva.
Trata este artigo de uma forma excepcional de celebrar casamento,
forma que só póde ser applicada aos indi viduos que mostrem estar em
cond.ções de pedir este favor excepcional do legislador, de, em bene
ficio delles, se quebrarem os moldes estabelecidos para o casamento
commum , E naturalmente, M razões que autorisam essa concessão
especial são as indicadas no n. 3 do art. 257.

E' possível que alguem queira realizar um idéal romantico de se
Casar in articulo mortis sem estar nas condições estabelecidas pelo
n. 3 do art. 257. .

Mas, um caso destes creio que não deve entrar nas cogitações do
legislador. A este o que deve preoccupar, o que deve impressionar a
ponto de abrir uma excepção no preceito commum da lei são os inte
resses sociaes, a honra e d.gnidade das familias, o futuro e o bem-estar
da prole e não caprichos de cérebro combalido pela paixão e pela pro
ximidade da morte'. Sou, portanto, de parecer que se deve conservar
o pensamento do artigo, ainda que se queira modificar a sua fórma.

Quanto ao art. 274, já disse, é uma emenda consistente em pro
hibir que os herdeiros possam propor annullação de casamento, feito
por pessoa incapaz de consentir.

S. Ex. fez disto uma questão extraordinaria , não reparando,
porém, que se trata de um prazo muito limitado.

Em primeiro logar, a acção só póde ser proposta, nos seis mezes
seguintes ao casamento, pelo proprio conjuge ou por seus herdeiros,
em igual prazo, depois da morte do conjuge.

Imaginemos o caso de um imbecil que, por não ser ostensivamente
um louco, póde se casar; mas o casamento é inefficaz, é atacavel, porque
esse il!!becil não podia dar o consentimento nas condições exigidas
pelo direito. Elle não póde, por qualquer círcumstancia, propor,
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dentro dos seis mezes, a nulllidade do casamento, mesmo a sua idiotia
seria razão insufficiente para que elle não pudesse lançar mão do re
curso da lei. Mas, si dentro desse prazo, dentro de seis meses, vier a
fallecer, teem seus herdeiros, que podem ser seus paes ou podem ser
outros parentes proximos, teem os seus herdeiros o direito de annullar
o casamento, porque se suppõe que quem casou com uma pessoa nessas
condições, teve algum fim menos licito, algum intuito reservado.

A emenda ao art. 271 acho rasoavel. Sr. Presidente, devo, entre
!!arenthes:s, affirmar que, no meu projt·cto primitivo, se mantinham as
linhas geraes da lei vigente do casamento civil; porém, com algumas
modificações de redacção e mesmo de pr ncipios ,

Algumas das defesas que estou agora aqui addícionando São de
obra alheia.

Ao art. 249, foi apresentada a seguinte emenda: «Supprimam-se
as ultimas palarras : ou o legal estabelecido no tit, 8'. etc.»

Esta questão se reproduz mais ires vezes nas emendas, porque o
intuito do Sr. conselheiro Andrade Figueira é acabar com o n-gímen
legal estabelecido para certas pessoas, a quem a le. procura d.fflculiar
o casamento. Essas pessoas são o viuvo OU viuva, que se casar infrin-
gindo as disposições do art , 226. . .

Sr. Presidente, aproveito a occasião para declarar que seria melhor
dizer aqui lia pessoa flue se casar, etc. \I, em vez de «(viuvo ou viuva»,
porque nos ns . 12 e 13 não se trata s.mpl.smonte de viuvo ou viuva,
ha lambem mulher separada do marido, por annulação do casamento,
que não é uma viuva .

Mas, como eu ia dizendo, as pessoas a quem se quer difficultar o
casamento são as referidas no art , 32X:

l' O v.uvo ou viuva que se casar infringindo as dispos çõesdo
art. 22R em seus ns. 12 e 17;

2°. A pessoa 'Iue se casar com infracção dos ns. 10, 11, 14. e
15 do mesmo artigo;

3°. O homem maior de sessenta annos e a mulher maior de cín
coenra, tendo herdeiros necessarios»,

Quanto ao homr-m maior de 60 annos e a mulher maior de ~O, que
tive I' herde ros necessarios, ccmpn-hende-se o mtuito do legislador.

Já nas Ordenações havia a proh bição de que a v uva quinquage
naria communicasse 2/3 partes de seus bens, si ti vesse descendentes.

Esta medida sempre foi considerada boa, de accordo com a moral
e própria para evitar especulações pouco dignas.

E o que se diz da viuva quinquagenana, en-io'que deve applícar
se pouco mais ou menos ao varão de 60 an nos.

Não devo ins sur sobre este ponto porque me parece que o conse
lheiro Coelho Rodrigues esgotou o assumpto,

Quanto ao art. 211~, que é de processo, se passar, diz Ex.; em
vez de seção summaria diga-se acção ordinaria, na qual 'será nomeado
curador que a defenda.
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Acho que é preceito processual o deste artigo, e, por consequencia,
concordo com a emenda, quando proprõe a suppressão,

Ao art. 287, é proposta a seguinte emenda: Substitua-se pelo
seguinte; O viuvo ou .a viuva.com filhos do conjug~ fallecido que se
casar antes de fazer uioentario do casal e der partzlha aos herdeiros
perderá o direito ao usufructo dos bens dos mesmos filhos.

A penalidade do Projecto é mais forte. Julgo opportuna a occasião.
para declarar que concordo com S. Ex. e com o illustrado relator em
que é talvez excessivo rigor annullar os casamentos contrahidos com
infracção dos ns. 13, 14 e 15 .

•Substitua-se a penalidade ligeira alli designada para infracções
aliás graves pela penalidade em que o réo pôde incorrer, comminada
no Codigo Penal, em processo criminal a que deverá ser submettido
accrescentamdo-se a perda do emprego e a multa de 100$ a 5008000.»

Não estava também no projecto primitivo.
Parecia-me que o offlcial do registro, commettendo um crime,

a providencia a ser tomada pelo legislador entra na alçada do direito
penal, e não do direito civil.

Por isso havia passado em silencio sobre esta hypothese para que
o legislador criminal comminasse pena com a severidade que lhe pa
recesse conveniente.

Continuo a julgar improprio do Codigo Civil estabelecer pena,
invadindo a esphera de outro corpo de leis. E nem se justifica que
estabeleçamos no Codigo Civil uma pena para este caso e sejamos si
lenciosos para todos os outros, qualquer que seja a gravidade do
delicto que defrontemos.

Art. 302 n. 1.
Dispõe este artigo: que o marido não pode, sem consentimento

da mulher: 1.0 alienar, hypotheear ou grava?' de onus real os bens
immoveis communs, nem dispor de qualquer modo, dos direitos reaes
que o casal tiver sobre bens dessa especie ,

O Sr. Conselheiro Andrade Figueira quer que se mantenha o
direito vigente, estendendo a necessidade da outorga uxoriana á alie
nação e gravame de onus reaes sobre ímmoveis, mesmo proprios do
marido. Recordando um pouco a historia do instituto, resalta que a
providencia estabelecida pelo Codigo attende melhor aos intuitos que
fizeram surgir na evolução do direito a necessidade desta outorga da
mulher para alienação dos bens do casal.

Este instituto nos veio do direito germanico.
Era costume em algumas tribus daquelle povoque o Morguengabe

fosse dado numa comparticipação dos bens adquiridos no casamento,
surgindo então o instituto da tertia collaborationis. O noivo, não dis
pondo no momento de um bem para dar no dia seguinte á sua despo
sada, fazia doação da terça parte dos bens que adquirisse. Em garantia
deste bem doado á mulher foi preciso estabelecer a necessidade da sua
intervenção nas alienações dos immoveis, porque sobre isto é que



- 865-

repousava a garantia do JllIorguengabe, em cuja posse devia ella entrar
quando enviuvasse. Tendo ella de intervir na alienação dos immoveís,
dava a sua outorga, sem o que o acto da alienação seria ínefficaz,
Pareceu mais tarde que, si a mulher devia intervir na alienação dos
immoveis do marido, por um principio de reciprocidade, deveria este
intervir tambem na alienacão dos immoveis da mulher. Si não havia
O motivo da garantia, hávia o da igualdade das duas pessoas que
constituem a sociedade conjugal.

Deste facto surgiu a communhão de bens restricta aos immoveis,
communhão que mais tarde se extendeu aos moveis, fazendo assim
surgir no direito germanico esse bello instituto da communhão uni
versal de bens entre conjuges, que é a mais exacta traducçãO eco
nomica da identificação de interesses de toda ordem que a vida con
jugal é chamada a effectuar ,

Com essa transformação jurídica manteve-se a necessidade da
outorga da mulher para alienação dos bens immoveis do marido e vice
versa, porque no direito germanico a communhão ficou sendo regimen
geralmente seguido.

Quando, porém, ao lado do regimen da communhão universal de
bens se foram desenvolvendo outros regimens reguladores das relações
cconomicas entre os conjugas, pareceu desnecessaria a outorga da
mulher para a alienação dos immoveís do marido, porque então foi
preciso attender á natureza propria de cada regimen.

Si eHe fosse o da communhão, esta outorga era indispensavel,
porque os dous conjuges eram possuidores da totalidade de bens;
porém si se tratasse do regimen da separação, cada um devia ter li
berdade plena para dispôr de seus bens, visto como não poderia, com
suas alienações prejudicar os interesses do outro. E, tratando-se do
regimen dotal, o direito da mulher está garantido, principalmente
entre nós, pela hypotheca dos immoveis do marido.

Não ha, pois, razão de utilidade que justifique a necessidade de se
manter-á exigencia da outorga da mulher, para as alienações dos bens
próprios do marido, pois esta foi estabelecida unicamente em garantia
dos bens de que a mulher eraco-proprietaria.

Preciso ir ligeiramente, porque a hora se esgota e as emendas são
em numero crescídissimo , Do contrario faria ainda algumas obser
vações sobre este assumpto curioso, quer sob o ponto de vista historico,
quer sob o ponto de vista economico,

(Lendo.) Supprima-se O art. 305.
O art. 305 estatue : O supprimento judicial da outorqa va

lida o acto do marido, mas não obriga os bens da mulher, nem a sua
meação nos communs .

Esta disposição parece-me de inteira equidade ,
Si a mulher teve razão bastante poderosa r.ara recusar a sua

outorga ao marido para a alienação de um immove , talvez o unico do
casal, e este recorreu ao juiz e assim pôde realizar o seu intento, que

c. C.- Vol. IH 55
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parecia á mulher prejudicial aos interesses da família, não deve acar
retar com as consequencías funestas deste acto, a cuja realizaçãooppoz
todos os recursos que as boas maneiras e o direito lhe facultavam, Seria
injusto fazel-a soífrer quando os factos veem justificai-a, mostrando
que a sua opposição fundara-se na previsão das consequencías ruinosas
que o facto necessariamente acarretaria,

Por ontro lado, além de equidade, este dispositivo pretende fazer
com que os juizes somente intervenham nessas relações entre conjuges
em círcumstancias graves e quando' a sua intervenção fór indis-
pensave!. .

Si o marido souber que da alienação de um bem do casal, resul
tando consequencias ruinosas, sómente os seus bens é que serão pre
judicados, será naturalmente mais cauteloso, e menor numero de vezes
ha de procurar a intervenção dos juizes.

Art. 317 n . " : (LI!.) Independentemente de autorização pode a
mulher casada: Dispor dos bens adquiridos na conformidade: do
numero anterior, e de quaesçucr outros que possua livres da admi
nistração do marido,

S. Ex. manda eliminar esta ultima parte, porque adiante propõe
uma emenda da qual resulta que em hypothese nenhuma a mulher
póde dispôr livremente dos seus bens, salvo quando assim estipular
em pacto anti-nupcial.

Mas, mesmopartindo das idéas de S. Ex., desde que ha esta pos
sibilidade de num contracto anti-nupcial a mulher reservar para si a
'administração dos seus bens e o direito de alíenal-os independente de
autorização marital, parece que não ha motivo para que, desde já, nós
vamos cortando a phrase do art. 317, n. ".

No art. 308 ha um erro typographico : onde se diz ns. 2, 3, 4
e 7, deve ser ns, 2, 3, 4 e 6. Si não fosse assim, haveria contradicção.
E apoiado nessa contradicção resnltante de um erro typographico, o
Sr. conselheiro Andrade Figueira architectou um castello, para ter
o prazer de derrubai-o. .

A emenda ao art. 327 é acceitavel, os termos da emenda são mais
expressivos, mais juridicos do que os do Projecto.

Ao art. 310 a emenda é esta: E em geral todos os actospara
que a não habilite lei expressa ou contracto anti-nupcial.

Em relação a este artigo eu precisava dizer muita cousa, porque
nelle se accentua um dos pensamentos dominantes do Projecto, que
é levantar a condição civil da mulher.

E si este projecto tem defeitos, e ha de os ter em grande numero,
estes serão, a meu ver, desculpados, principalmente si se attender ao
intuito generoso que presidiu á elaboração de muitos de seus dispo
sitivos, que procuram crear uma condição mais digna, mais nobre
para a mulher brasileira.

O tempo está quasi esgotado e estas considerações iriam preju
dicar outras. O art , 311 e outros obedecem ao mesmo pensamento.
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Segundo Augusto Comte, não se póde comprehender bem um
instituto sem estudar-lhe a histeria, e, estudando a historia das relações
pessoaes entre os conjuges, observa-se que, a partir do patriarchado,
veio a mulher, de simples escrava que era, destinada aos serviços mais
grosseiros do lar, pouco a pouco, conquistando uma posição na família,
até chegar ao estado presente, em que reclama, na ordem privada,
direitos iguaes aos do homem, e o direito civil moderno, tal como eu
o vejo expresso uos monumentos dos povos que vão na dianteira da
civilisação, procura nobremente satisfazer essa aspiração. .

Apenas a mulher casada necessita de alguma restricção na sua
actividade, para que se possa estabelecer a sociedade conjugal, tendo
esta por chefe o marido, que é a pessoa indicada para essa funcção.

Vê V. Ex. que o thema era vasto e seductor, mas a urgencia da
hora nao me permitte desenvolvei-o.

Art. 323. (U): Os actos da mulher, autorizada pelo marido,
propõe a emenda, obrigam todos os bens do casal, qualquer que seja
o reçimen matrimonial.

O Projecto estabelece uma distincção - actos autorizados pelo
marido no regimen da communhão, e actos autorizados pelo marido
em regimen exclusivo da communhao,

Uma vez que se admitte que a mulher possa ter, em alguns casos,
a livre administração de seus bens, é logico que usando desta liber
dade, ella tenha a responsabilidade exclusiva dos seus actos, O artigo
do Projecto é coherente com a sua doutrina.

Os arts. 328, 329 e 331 são substituidos por outros em que se
condensam as mesmas idéas do Projecto, com accrescimo do que está
estabelecido no § 3' da emenda: « Se forem (as convenções anti
nupciaes) declaratorias ou límitativas da communhâo legal, não va
lerão sem que se especifiquem expressamente quaes os bens presentes
ou futuros que serão incluidos nella ; e se forem exclusivas da com
munhâo, não valerão sem expressa exclusão da communhâo e sem
intimação » .

Não vejo necessidade desta emenda.
Se os regimens matrimoniaes forem exclusivos da communhão,

isto deve constar do contracto e a propria indicação da natureza do
facto anil-nupcial determinará a exclusão da communhão ,

Explica-se a sua apresentação pôr haver alguma cousa de si
milhante estabelecido em nossa legislação, e porque ha entre alguns
turistas o preconceito de que sendo o regimen legal o da communhão,
diante delle deviam ceder todos os outros, mesmo quando venham es
tabelecidos em facto anti-nupcial. De modo que tudo que não estiver
expressamente regulado pelo pacto anti-nupcial, em seus pormenores,
deve ser regulado pelo principio de communhão ,

Mas esta doutrina não é correcta ; a doutrina correcta é aquella
que resolve os casos omissos ou duvidosos, segundo as regras do re
gimen matrimonial acceito,
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Se o regimen matrimonial é o da separação, todos os bens que não
forem della excluídos expressamente devem estar submettidos á se-
paração. .

Adoptado este criterio rigorosamente jurídico e perfeitamente
logico, parece-me ociosa a emenda do Sr. Andrade Figueira.

No art. 332, S. Ex. manda accrescentar as seguintes palavras:
direitos e obrigações.

Parece que S. Ex. tem razão; creio, porém, que mais completa
é a emenda que proproz, pedindo o restabelecimento do projecto pri
mitivo que preceitua em seu art. 307: O reqimen. da communhão
uníversal importa a communicação reciproca de todos os bens pre
sentes e futuros e das dividas passivas de ambos os conjuges, atten
dídas as eacepções dos artigos seguintes :

Ao art. 333, n . 3 apresentou a seguinte emenda: Eli
mine-se a ultima parte e bem assim os bens herdados, etc., até o fim.

S. Ex. que se tem aqui apresentado como paladino do direito
vigente, neste momento afastou-se delle, para introduzir uma emenda
no Projecto, quando este se mantinha fiel ao direito actual.

O Projecto diz o seguinte nesse artigo e no que se exclue da com
munhão : os bens herdados pelo pae e mãe binubos do filho do leito
anterior, existindo irmão germano do filho f allecido.

Não preciso insistir sobre a necessidade da conservação deste pre
ceito, que tem por fito garantir, em primeiro logar, a integridade do

. patrimonio deixado pelo conjuge pre-morto ; e, em segundo logar,
obstar, oppor uma pequena difficuldade ao contrahente de nupcias
repetidas.

Os arts. 339 a 3M; são substituidos por outros que desnaturam
o regimen da communhão limitada aos acquestos, ou melhor, que
nenhum regimen traduzem.

Assim como se acha redigido a paradigma, que nos offerece o
Sr. conselheiro Andrade Figueira é que é inteiramente desnecessaria.
E' uma resultante dos factos antinupciaes; não é propriamente um
modelo que proponha aos nubentes. E o Projecto, como todos os codigos
civis, precccupa-se do estabelecimento de diversos regimens de bens
como apresenta modelos, predigmas; deixando á liberdade dos con
trahentes completai-os, modiflcal-os, ou combinai-os como lhes acon
selbarem os seus interesses.

Este é o caso da lei suppletiva.
Sr. Presidente, ainda ha outras emendas com as quaes não con

cordo e á mingua de tempo reservo-me para na occasião da votação
dizer o que me parecer necessário.

Havia ainda que considerar as emendas do Sr. Dr. Fabio Leal, a
respeito das quaes não posso infelizmente dizer neste momento, senão
que as abraço e esposo.

S. Ex. pede a supJ;'ressão ~o p.aragrapho unico do art. 392c.a.)
suppressão de outro artigo por inteiro. . > •..
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As razões por S. Ex. expostas em justificação dessas emendas
dão-lhes completa defeza, dispensando a invocação de outras que por
ventura pudesse eu adduzir, collocando-me em outro ponto de vista.
Não me cabe agora, portanto, outro alvitre senão pedir a Commissão
que attenda á proposta do illustre membro do Instituto dos Advogados.
(Muito bem; muito bem.)

o Sr. Anizio de Abreu -Observa que não é depois de
terminada a hora dos trabalhos, em alguns minutos, na ausencia de
quasi todos os membros da Commissão e dos estranhos que teem col
laborado na codificação do novo direito civil, que elle poderá, como
relator desta difficil parte do casamento e da constituição da família,
responder aos eminentes oradores que tomaram parte no debate e ex
pender as suas idéas.

Comprehende a necessidade imperiosa de pôr termo á discussão
desta parte, que já muito se tem prolongado e respeita a deliberação
do Sr. Presidente de encerrai-a, com o justo intuito de accelerar os
trabalhos da Commissão.

Usa, poís, da palavra simplesmente para breve resposta ao hon
rado autor do Codigo, quanto ás idéas que acaba de expender sobre as
promessas de casamento, unico ponto em que elle se mostrou diver
gente das opiniões que sustentou no parecer. Quanto ás emendas apre
sentadas e ás opiniões expendidas pelos outros oradores, compro
mette-se a tomal-as em consideração no parecer que tem de formular
e onde se lhe offerece ensejo de bem elucídal-as

Sustenta e desenvolve as idéas do parecer sobre as promessas de
casamento, assignala o que é este instituto nos codigos modernos,
aprecia as objecções do Sr. Clovis Bevilaqua, e combate as emendas
dos Srs. Correia e Torres Netto. (Muito bem.)

o Sr. Presidente - Está encerrada a discussão. V. Ex.,
como relator, tem o prazo de cinco dias para dar o seu parecer sobre
as emendas. A ordem do dia para a reunião do dia 25, segunda-feira,
é a seguinte:

Nova votação da matéria adiada na reunião de 20 e discussão do
parecer do Sr. José Monjardim sobre os arts. 4,12 a 575 da Parte
Especial - relações de parentesco.

Termina a reunião as 6 1/2 horas da tarde.

29' REUNIÃO EM 25 DE NOVEMBRO DE 1901

(Presidencia do Sr. Seabra)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os Srs.
Seabra, F. Tolentino, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz
Domingues, Frederico Borges, Camillo de Hollanda, Teixeira de Sá,
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Araujo Góes, José Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Alfredo
Pinto, Benedicto de Souza, Alencar Guimarães e Rivadavia Corrêa (17).

Faltam com causa participada os Srs. Azevedo Marques, Ta
vares de Lyra e Hermenegildo de Moraes e sem causa participada o
Sr. Anizio de Abreu (4l.

Dos convidados pela Commissão comparecem os Srs. Clovis Bevi
laqua, Andrade Figueira, Bandeira de Mello, M. F. Corrêa, Fabio Leal
c Solidonio Leite.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior, depois
do Sr. F. Tolentino, secretario, communicar que o Sr. conselheiro
Alencar Araripe deixava de comparecer por enfermo.

ORDEM DO DlA

Votação da matéria adiada da reunião de 20 e discussão do parecer
do Sr. José Monjardim sobre os arts. 412 a 575.

o Sr. Presidente - Põe em discussão o parecer, aguardando
numero para a votação adiada.

São lidas as seguintes
EMENDAS

Art. 486. Sejam eliminados os ns. 4 e 5.
Art. 499, n. 1. Sejam eliminadas as palavras finaes « si não fár

binuba ».
Art. 499. A matéria do n. 2 passe a ser a do n. 3 e a deste passe

a ser a do n. 2.
Art. 510. Accrescentem-se as palavras: «saloo si não tiver meios

de [azel-o e fár de reconhecida idoneidade.- Oliveira Figueiredo.

Emendas do relator ao parecer n. IX, sobre os arts. 412 a 571> :
• Aocrescente-se ao art. 539, n. 3 -" Os prodigos ».- Em virtude

de deliberação anterior da Commissão, os prodigos não podem ser ex
cluidos da curatella, neste capitulo.

Proponho igualmente a suppressão das palavras - do ausente,
que se seguem ás palavras - successâo prooisoria, substituindo as
expressões - ministerio publico estadual, pelas seguintes - o curador
de ausentes, na emenda additiva ao art. 562, que se contêm no meu
parecer.

Redija-se, finalmente, o § 2° do art. 535 pela fórma seguinte:
{,Por incidir o patrio poder, por e/leito de legitimação ou reco

l1h~clDleI!to (ficando supprimidas as palavras - ou adopção).- José
1ffonJardtm.
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No art. 455, onde se diz -i-maiores de 50 annos, diga-se
maiores de 45 annos,- M. F. Correia-:« F. Tolentino.

Substitua-se o art. 471 pelo seguinte:
Artigo. A mãe natural tem a plenitude do patrio poder sobre seus

filhos, havidos de paes incognitos. -- Gabriel Ferreira, - F. To
lentino.

Art. 328, n. 1 - Em vez de - o viuvo ou viuva que se casal', etc.
- diga-se - A pessoa que se casar, etc.

Art. 433 - Substitua-se pelo seguinte:
« Na falta ou defeito do termo de nascimento e não podendo ser

estabelecida a posse de estado, poderá provar-se a filiação legitima
por qualquer modo admissivel em direito, quando houver um começo
de prova por escripto, proveniente dos paes, conjuncta ou separada
mente e quando existirem fortes presumpções resultantes de factos já
certos »,

Art. 497 - Substitua-se pelo seguinte:
• O direito de nomear tutor pertence, em primeiro logar , ao con

juge sobrevivente. Essa nomeação poderá ser feita por testamento ou
por escriptura publica." - Clovis Bevilaqua.- Sylvio Bomero,

Ao art. 444. Em vez de - E' vedado, sob pena de nullidade,
fazer qualque» menção, ex. - diga-se - E' nulla qualque,' menção,
etc. Omais como está no artigo. - Teixeira de Sá.

Ao art. 427. Em vez da palavra - iniciada, diga-se - con
testada. - Teixeira de Sá.

Supprima-se o art. 427. - Bandeira de Mello. - F. Telentino.

Ao art. 453. Depois da palavra- reconhecimento, accrescente-se :
- quanto ao direito de pedi» alimentos. - Sá Peixoto.

o Sr. i':l. F. 'Correia - Encetando a discussão do impor
tante assumpto ora sujeito á illustrada commissão, começarei mostrando
os pontos em que me acho de accórdo com o Projecto e com o illustrado
relator. Este aponta duas innovações que o Projecto introduz em nossa
legislação; a primeira, relativa ao pátrio poder conferido a mãe iIle-
gitima, e a segunda, á investigação da paternidade. .

Concordo tanto com o autor do Projecto, como com o illustre re
lator, na introducção dessas innovações.
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Quanto a primeira, porque, comoja tive occasião de declarar nesta
mesma. assembléa, domina-me o critério de favorecer quanto possivel
a condiçãodos filhos, a situação da prole. E seja-me permittido recor
dar com louvor, a opportuna citação que a esse respeito faz o nobre re
lator, da opinião de Cambacérés: "num governo baseado na liberdade,
os individuas não podem Ser víctimas das faltas dos paes. »

Ora, o que terá de succeder si a innovação introduzida acerca da
concessão do patrio poder a mãe illegitima não for acceita pela illus
trada Commissão?

O filho passaria a ficar sob tutela; e não vejo por que motivo se
deve prohíbír a intervenção da mãe, para entregar desde logo o filho
a tutela. Porque não experimentar, como o Projecto propõe, a dedica- .
cão da mãe, embora iIlegitima, pelo filho? Não aproveitara a este o
sentimento natural da maternidade, que chega a ser heroico?

E' possivel que essa mãe não se mostre capaz para o desempenho
de seus deveres. Neste caso, como o codigo dispõe, o filho ficara sob a
condição da tutela. Assim, pois, tenho por muito justificada a opinião
do autor do Projecto, reforçada pelo íllustro relator. Esta innovação
é, para mim, digna de approvação da Commissão.

A segunda innovação é a concessão de investigar a paternidade.
O mesmo critério, que serviu para formar o meu juizo sobre a

innovação de que acabo de tratar, inclina-me a acceitar a outra.
O meu pendor, como sabe a Commissão, é de favorecer a prole

innocente; e levo este meu proposito até onde não esbarre com o es
candalo, limite final, em attenção a boa ordem social.

Tenho ainda uma razão especial para applaudír essa innovação, e
vem a ser a de que tive a honra de apresentar a iIlustrada commissão
uma emenda, concedendo elfeitos civis aos casamentos religiosamente
celebrados até a data da publicação do Codigo, desde que, dentro de
seis mezes,. forem levados a registro. São tantas as considerações que
favorecem esta emenda, que afago a esperança de que terá bom aco
lhimento no seio da Commissão, Ella em nada contraria a Constituição,
e aproveita a muitos filhos em quem assenta a protecção da lei.

N'um Codigo em que, com justa benignidade, se attende aos filhos
espurios seguindo-se o casamento dos paes, não se póde deixar de ter
em consideração os filhos oriundos de casamentos religiosamente cele
brados; cabendo aqui notar que, entre os motivos que permittem in
vestigações da paternidade, inclue-se o de ter sido o pae assim casado.

Tenho, porém, uma duvida a suggerir ao iIlustre autor do Pro
jecto e ao nobre relator, que della não trata no seu parecer, mas que
o confronto de dons artigos suggere.

E' assim que o Projecto exige para o reconhecimento do filhole
gitiwo a escríptura publica, e em seu trabalho justificativo, o iIlustre
Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, dá nesse sentido razões que não podem dei
xar de ser tomodas em consideração; mas, quando trata do reconhe-
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cimento da paternidade por acção proposta pelo filho, dispensa o do
cumento publico.

Refiro-me a isto, apenas, para que o nobre relator se digne de ver
se ha alguma redacção que mais conveniente seja.

O relator propõe a suppressão de dous paragraphos do artigo re
ferente aos alimentos; entendo a meu ver com razão, que o Projecto
leva muito longe esse direito, estendendo a obrigação ao sogro e á
sogra.

Nem será muito prudente, quando a sogra recusar, obrígal-a ju
dicialmente a conceder alimentos.

Agora, vou pedir escusa ao nobre relator que com tanta modéstia
redigiu o seu parecer, que aliás revela aprofundado estudo, para diver
gir de S. Ex., acolhendo-me á frondosa sombra do illustre autor e da
Commissão Revisora, de quem por momentos, me afastei com risco de
me expor aos dardejantes raios do sol.

A minha discordanoia com o illustrado relator, está na opinião
que S. Ex. manifesta, de que é inuti! a parte do Codigo, que se
refere á adopção ,

S. Ex. julga inutil esta parte do Projecto, mas, quando mesmo
assim fosse, que não é, não seria razão para eliminai-a, só, sim, se
fosse prejudicial.

Senhores, em que pôde ser prejudicial essa faculdade concedida
a um varão maior de 50 annos ?

O SR. ANDRADE FIGUEll\A - Para que esse limite de 50 annos ?

O SR. M. F. CORREIA - E' o do Projeoto , Para reduzil-o
apresentei emenda.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' bastante ter idade tal que
possa adoptar; estabeleça-se o limite natural.

O SR. M. F. CORREIA - Vê a Commissão que o meu illustre
companheiro vae adeante do meu pensar.

Julgo necessária esta parte; considero que seria uma lacuna na
estructura jurídica do Projecto, se ella desapparecesse.

OSR. BANDEIRA DE MELLO - Cahiu no desuso a adopção,

O SR. ALFREDO PINTO - OSr. conselheiro Lafayette não julgou
digna de commentarios no seu livro sobre o direito de familia; dei
xou a este respeito uma pagina em branco.

O SR. M. F. CORREIA - Responderei. O; nobre relator, apoiado
tambem no meu amigo e companheiro de governo, o SR. conse
lheiro Duarte de Azevedo, que é reconhecidamente grande juriscon
su�to, qualifica a adopção de instituto obsoleto.

Mas, senhores, porque cahiu em desuso a adopçao e ha partes
em contrario, segue-se que ella deva ser eliminada?
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Em que oífende á ordem social Oconsentir-se ao varão maior de
4ll ou !lO annos, que adopte uma pessoa, sobre quem recaia os seus
aííectos? .

Já, com identico fundamento, se contrariou a emenda que apre
sentei relativamente aos esponsaes, a que me propuz dar o caracter
elevado que deve ter em honra da familia.

Pareceu-me então que pouca probabilidade havia de ser ella ado
ptada; e não me conformando com Olado mercantil pêlo qual o Pro
jecto marca a questão, prefiro por isso indicar que o codígo deixe de
tratar do assumpto .

Quanto á adopção, renova-se a allegação de ter cahido no desuso.
Mas, se alguem quizer fazer uso, não será isto em beneficio da

sociedade? Sem duvida nenhuma.
Diz o illustrado relator, firmado na opinião do conselheiro Duarte

de Azevedo:
«Nas condições em que o Projecto admitte a adopção, nenhuma

utilidade tem. Nãoserve á educação do adoptado, attenta á idade de
18 annos, pelo menos, que se lho exigo".

Não é isto o que encontro no Projecto de codigo, sim a decla
ração de que o adoptado terá 18 annos menos que o adoptante.

O SR ..JoSÉ MONJARDIM - Eu pediria a V. Ex. o especial obse
quio de lér as disposições que se verificam nos arts. 45ll e 406.

O SR. M. F. CORREIA - Conformam-se com O que estou
dizendo. E a adopção do menor está expressamente permittída no
art. 460: .A adopção não se póde realisar sem o consentimento da
pessõasob cuja guarda estiver o adoptado, se for menor ou interdicto» •

Como se vé, o Projecto não exige absolutamente que o adoptado
seja maior de 18 annos.

Uma cousa é determinar que o adoptante tenha mais 18 annos
que o adoptado, e outra é dizer que não póde ser adoptado, sínão de
18 annos para cima.

Póde, portanto, o adoptante ter de cuidar da educação do ado
ptado,

Pelo Projecto, a maior idade que pode ter o adoptado é a de 32
annos, pois, só na idade de llO annos se permitte a adopção, Si o ado
ptante tiver 60 annos o adoptado deve, pelo menos, ter 42!

A ultima razão apontada pelos Srs. relator e conselheiro Duarte
de Azevedo, e que igualmente em aparte ouvi, é: • A adopção
não é essencial para a successão, que pode ser devolvida por
testamento" .

Esta razão é contraproducente; favorece a instituição da adopção:
Pois, si posso dispor de meus bens em testamento, em beneficio da
pessoa que queria adoptar, porque não hei de poder fazer em vida
dispensa de parte dos meus bens em favor della?
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Consegue-se desse modo o que deseja o conselheiro Duarte de
Azevedo, dada a adopção; cuida-se da educação do adoptado, forman
do-lhe o caracter, e preparando-o para representar na sociedade um
papel dístíncto , .

A emenda que offereci reduz a idade de 50 annos, exigida para
O adoptante, aliás commumente acceíta, para a idade de 45 annos ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não, senhor; é imitar a natureza,
ter idade que possa ser pae do adoptado ,

O SR. M. F. CORREIA - Apoia-se a emenda em razões nossas, que
passo a expender,

O recenseamento da população brasileira, feito no começo deste
anno, revelou que temos:'

Da idade de 45 a 46 annos .............. 189.282 habitantes
a 46 a 47 » ......... ,- ... 90.366 »
» 47 a 48 » ............. . 53.472 »
» 48 a 49 » .............. 119.516 »
» 49 a 50 » .............. 55.522 »

Ha, pois, 508.158 habitantes a quem pode interessar a disposição
da emenda. Mas, esse numero tem de soffrer reducção. A primeira é a
dos casados.

Vamos elevar a dous terços o numero de casados.
Podemos assegurar que é excessivo, porque o mesmo recensea

mento mostra quanto escasseia o casamento entre nós; e é este um
ponto para chamar a attenção dos legisladores e philantropos. A esta
tistíca demonstrou que o numero de solteiros é fóra de toda proporção;
mas concedamos que dous terços são casados.

Dos 169.386 que restam, muitos haverá que nada possuem e de
quem o adoptado terá só a protecção pessoal. Ainda assim, ficarão
100.000 habitantes a quem esta lei póde aproveitar, e basta que um
só delles aproveite para que não se prive a sociedade desse beneficio.
Se a razão por que se exige 50 annos é para que possa o adoptado ser o
maior, este com a emenda pode também ser adoptado , Quanto ao
menor não ha duvida. '

Uma observação que ouvi em aparte do meu illustrado amigo
Oliveira Figueiredo, é que se deseja evitar a complicaçãode filhos legi
timos e adoptivos, Respondo que o Projecto do Codigo exclue do direito
de adopção aquelle que tiver descendentes ainda que simplesmente
concebidos. A complicação alludida não póde ser frequente, quando se
queira classificar o facto como complicação.

O Projecto nada dispõe com relação ao ascendente que ainda possa
ter o adoptante. Em tal caso ha necessidade do consentimente delle?

Notáveis jurisconsultos opinam affirmativamente.
Receiam que se recorra á adopção expressamente para prejudicar

o descendente.
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Sujeito esta observação ao illustrado autor do Projecto, que, de
certo a ella attenderá se a julgar procedente.

Vou terminar com o que talvez se considere digressão: será mui
curta.

Leio em Borges Carneiro que « os adoptivos nos Estados here
ditarios são excluídos da successão da corôa ».

Não era assim anteriormente; e os membros da Commissão co
nhecem a bella pagina de Tácito, por occasião da adopção de Pisson
pelo imperador Galba, a qual aliás trouxe o infortunio de ambos.

O que pretendo notar numa assembléa de republicanos, que me
fazem a honra de ouvir, é que, quando mesmo fosse o caso de regular
no Codigo Civil esta questão de successão, não havia que temer a figu
rada hypothese. NaRepublica não ba adopção para cargos e dignidades.
(Muito bem.)

O Sr~ Oliveira Ifllg'ueiredo - Sr. Presidente, deixando
aos mais competentes a analyse em globo do systema seguido pelo Pro
jecto, na parte em discussão, venho limitar minhas breves conside
rações sobre a matéria de algumas emendas, queoffereci a determinados
artigos dessa mesma parte.

Antes de entrar na sua defesa, ouso solicitar do nobre autor do
Projecto e do honrado relator do parecer, esclarecimento que dissipe a
antinomia, que me parece existir entre dous artigos daquelle.

Refiro-me ao disposto no n. 4 do art. 311, que, genericamente,
permitte á mulher casada, mediante licença do mando, acceitar o cargo
de tutora.

Essa faculdade, nos termos em que está concedida, comprehende
todas as mulheres casadas, qualquer que seja o regímen do casamento.

Entretanto, o art. 504, n. 1, prohibe a tutela ás pessoas que não
tiverem a livre administração de seus bens.

Ora, é incontestavel que a auctorisação dada pelo marido á mulher
meeira para acceitar o cargo de tutora, não implica dar a esta a admi
nistração dos bens do casal.

Convém, pois, indagar si O disposto no art. 311, n. 4, se applica á
mulher casada, sem distincção resultante do regimen adoptado para os
bens; ou si o disposto no art. 504, n. 1, que véda a tutela a quem não
tem a livre disposição de seus bens, constitue uma excepção ao n. 4 do
art. 311-

Si é uma excepçao, convém que fique isso bem explicito para.
serem evitados embaraços, resultantes da vaidade de futuras interpre
tações.

E' necessario estabelecer-se precisamente que só a mulher casada
pelo regimen da separação de bens, póde ser nomeada tutora, consen
tindo o marido.

Feita esta observacão, que me parece opportuna, passo a exa
minar as emendas por mim offerecidas.
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o art. 499, n. i', permitte a avó, em dadas circumstancias, ter a.
tutela do neto, contanto que não seja binuba .

Essa restricção imposta á capacidade da avó para exercer tal
tutela, me parece discordante da ampla faculdade dada para igual fim
ás outras mulheres casadas, obtida a acquiescencia dos maridos.

Porque esta excepção para com a avó? Não me parece justificada.
E' verdade que o Projecto, no art. 482, retira o patrio poder á mãe

binuba, E' igualmente certo que a Ord. L. 4', Tít. 102, prohibe tanto
á mãe como á avó, que passam a outras nupcias, O exercício da tutela
do filho, ou do neto.

Esta ultima consideração não tem valor, uma vez que estamos
cogitando de reformar a lei civil, e que o Projocto, em partes mais
importantes, grandes alterações tem admittido á referida ordenação e a
outras.

A prohibíção feita á mãe binuba não deve influir a respeito da
avó, porque não militam as mesmos razões em relação a uma e a outra.

A mãe binuba está sujeita á influencia do marido, o qual, como
padrasto, não será um bom defensor dos direitos do enteado e nem
zelador de sua educação, tanto mais quanto poderá se deixar dominar
por mal entendido amor paterno, prejudicando o enteado em proveito
do filho. Mas, taes receios me parecem sem fundamento em referencia
ao marido da avó. As relações do parentesco por affinidade são mais
afastadas, e o conflicto dos interesses entre seu filho e o neto de sua
mulher menos provavel.

Penso, pois, que nada justifica a incapacidade da avó casada para
tutora de seu neto, quando o art. 311, n. 4', reconhece a capacidade
para o cargo em geral ás mulheres casadas.

Por estas razões proponho que sejam eliminadas do art. 499, n. '1',
as palavras « si não fór binuba a .

Esse mesmo art. 499, estabelecendo a gradação de parentesco
para a nomeação de tutores dativos, dá no n. 2' preferencía ao tio do
tutelado sobre o irmão deste, o qual fica para o n . 3'.

Não lobrigo a menor conveniencia para semelhante preferencia ,
A Ord. L. 4, T. 102, manda preferir os parentes de gráo mais proximo.
Por ella, pois, o irmão do menor é chamado á tutela antes do tio.

O Codigo Italiano, art. 252; O Francez, art. 408; o Portuguez,
art. 207, e outros mais dão igualmente preíerencia ao parente mais
proximo, caso em que se acha O irmão, em relação ao tio.

Nem, pois, o direito vigente, nem o das nações cultas, e nem
razões de ordem moral justificam a preferencia dada pelo Projecto ao
tio, sobre o irmão do menor.

Nestas condições, proponho que o n. 2' do art. 499 passe a ser
3' e este a ser 2' .

Dispõe o art. 510 - « si os immoveis não valerem o patrimonio
do menor, deverá o tutor reforçar a hypotheca com caução real no
fldeijussoría » •
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Propronho que a esse artigo se accrescentem as palavras - «salvo
si não poder fazer e fôr de reconhecida idoneidade».

O Projecto, si bem que de um modo indirecto , não permitte que
seja tutor quem não tenha bens sufficientes para garantir os do menor,
e no art. 511 estabelece severamente a responsabilidade do juiz pela
insolvabllidade do tutor,

Assim, pois, o tutor, que não tiver immoveis para dar em hypo
theca, ou moveis para empenhar, ou não encontrar fiador, não poderá
exercer a tutela, e, si a exercer, o seu fiador será o juiz, que o houver
nomeado.

E' uma exigencia muito grave, e que trará grandes díffículdades
para o futuro.

E' preciso desconhecer as nossas condições para crer que haja fa-
cilidade na nomeação de tutor com taes exigencias. -

OProjecto ditflculta a fiança, a fideijussoria, desde que exige para
ella o conhecimento da mulher casada.

Já por si a fiança é difficil ; com esta clausula, mais difflcil se
torna.

O juiz, aterrado pela responsabilidade que o espera, não se ani
mará a nomear tutor, a quem, não podendo dar garantia de hypotheca
ou de penhor, não encontrar fiador idoneo. Dahi a consequencia de
ficarem muitos menores sem tutores, mesmo na sua própria família.
O summo rigor será o summo prejuízo do menor. Não é de bom con-
selho desattender a estas dífficuldades . _

O Codigo Allemão, art. 1.844, é mais previdente e cauteloso.
EUe deixa ao Tribunal da tutela a faculdade de exigir a garantia do
tutor, quando o entender conveniente.

Não penso que devamos ir tão longe, isto é, deixar que a exigen
cia da garantia seja excepção e não regra; mas penso que a excepção
de dispensa da garantia é indispensavel.

Offereci mais uma emenda por não ter ainda lido as emendas
offerecidas pelo illustrado relator do parecer, entre as quaes encontro
uma identiea á que offereci, e por este motivo -retiro , E' a que manda
eliminar os ns, 40 e 5°- dó art. 486, os que obrigam á prestação de
alimento o sogro e a sogra, o genro e a nóra ,

Está bem visto que estes numeros se reportam á obrigação depois
de roto o vinculo conjugal de que resultou o parentesco, porquanto,
na vigencia do casamento, o sogro e a sogra, O genro e a nora são obri
gados á prestação de alimentos como esposos do parente consan
guineo ,

Róto o vinculo, não sei por que ordem de interesses ha de su
bsistir a obrigação de prestar alimentos ao que não é mais parente.
E' verdade que o art. 417 do Projecto conserva o parentesco por affíni
dade na linha recta , Suppunha eu, porém, que o fez para manter o
impedimento do casamento em qualquer tempo, de que trata o art. 226
n. 20

• Para outro qualquer effeito não alcanço razão juridica.
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São estas as observações que offereço á consideração da honrada
Commissão, ao nobre autor do Projecto e ao iIlustrado relator do pa
recer.

(Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - Vae se proceder á votação de algumas

matérias adiadas.
E' de novo adiada, por falta de maioria absoluta de votos, a

emenda do SI'. Andrade Figueira, supprimindo o art. 165 do Projecto ,
E' submettida a votos e approvada a seguinte emenda substitutiva

do Sr. Andrade Figueira, ao art. 194, ficando prejudicado o artigo:
"As pessoas juridicas de qualquer categoria, relativamente aos

seus direitos e obrigações, estão sujeitas aos effeitos da prescripção e
podem igualmente invocal-a sempre que lhes aproveitar.-Andrade.
Figueira" .

o Sr. Presidente_ Aos arts. 206 até 209 o Sr. conselheiro
Andrade Figueira apresentou um substitutivo, consubstanciando estes
artigos em um só com tres paragraphos .

O substitutivo é o seguinte:
« AI't. A interrupção da prescripção feita por um dos credores

não aproveita aos outros; assim como a interrupção feita a devedor ou
herdeiro commum não prejudica aos demais co-réos.

§ 1.° A interrupção, porém, feita por um dos credores solidarios
aproveita aos outros; assim como a interrupção feita ao devedor so
lidario prejudica aos demais e a seus herdeiros.

§ 2.° A interrupção feita a um dos herdeiros do devedor solidario
não prejudica aos outros herdeiros ou devedores sinão tratando-se de
direitos e obrigações indivísiveis.

§ 3.° A interrupção em relação ao devedor principal prejudica ao
fiador, e, reciprocamente, a interrupção feita em relação a este pre
judica ao devedor principal. - Andrade Figueira.

Vou'submetter a votos este substitutivo, sem prejuizo de algumas
emendas, que possam ser apresentadas aos paragraphos constantes

. do mesmo substitutivo.
E' approvada por 11 votos a emenda do Sr. Figueira.
Posta a votos a emenda do Sr. Oliveira Figueiredo, mandando

eliminar a segunda parte do § 3' dessa mesma emenda do Sr. Andrade
Figueira, é approvada.

Posta a votos a emenda do Sr. Solidonio Leite, ao n. 6 do art. 212,
o Sr. Presidente declara ficar adiada a sua votação por não ter a
emenda obtido maioria absolnta.

Posta a votos a emenda suppressiva do Sr. Figueira, ao n. 9 do
mesmo art. 212, o Sr. Presidente declara igualmente adiada a votação
por não ter a emenda obtido maioria absoluta de votos.
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o Sr. Alü..ect.o Pinto (pela ordem)-Sr. Presidente pe
deria a V. Ex. licença para fazer uma observação a respeito das dossas
votações.

Parece-me que o Regimento obriga a maioria absoluta para que
sejam iniciadas as votações; desde o momento, porém, que uma
emenda tenha maioria relativa, considera-se approvada.

Não ha necessidade de maioria absoluta. Fui relator do Regimento
e este foi o meu pensamento.

o Sr. Presidente - Já deliberamos que é preciso maioria
absoluta para approvação ou rejeição das emendas.

Somos uma Commissão da Camara e a Camara approva pela
maioria absoluta e não pela maioria dos presentes.

A Commíssão de Redacção está em difficuldades para redigir o
Projecto, porque estão adiadas varias emendas.

Vou por em votação uma outra emenda que ficou adiada.
E' a emenda do relator, ao art. 216, tendo ficado adiada a se

gunda parte, que inclue entre as que prescrevem em cinco annos as
dividas passivas dos Estados ou Municípios.

Houve divergencia, entendendo alguns que era inconstitucional a
emenda.

Foi approvada a emenda. Terminada a votação, continua a dis
cussão do parecer do Sr. Monjardim.

O Sr. Bandeira de l\iello vem justificar uma emenda
suppressiva do art. 427 do Projecto,

Dispõe este artigo que a acção de que trata o art. 425, isto é, o
direito que tem o marido, privativamente, de contestar a legitimidade
dos filhos nascidos de sua mulher, uma vez iniciada, passa aos her
deiros do marido.

Pensa que ha uma incoherencia. Si a acçao é personalíssima,
porque razão com a morte do autor ficam os herdeiros com esse
direito?

Vir qualquer discutir uma acção destas é levantar um acervo de
calumnias e indignidades.

Portanto, que se dê ao marido privativamente esta acção, com
prehende-se, desde que se trata de salvar sua honra, mas, que se a
dê a qualquer herdeiro do marido e tão sómente para continuar a
acção iniciada, não é justo.

Cita o orador a hypothese de ter o marido iniciado e abando
nado depois a acção, Pois se ha de dar, pergunta o orador, a seus
herdeiros o direito de proseguir nesta acção que lhe é personalíssima,
quando elle proprio a abandonou?

Não fará considerações philosophicas e moraes sobre o caso; li
mita-se a offereceruma emenda suppressiva deste artigo. (Muito bem.)
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o Sr. Andrade Figueira (*) - Diz que compareceu á
reunião de hoje para responder ao honrado preopinante, cujo nome
pede licença para declarar, O Sr. Coelho Rodrigues, sobre a impugna
ção que S. Ex. fez ás criticas relativas á lei do casamento civil.

Sente que S. Ex. não se ache presente.
Todavia, para que não se encerre a discussão desta parte do Pro

jecto, sem algumas observações de sua parte, vae aventurar algumas
considerações, sobre tres pontos, com que não pode absolutamente
concordar.

Pela simples enumeração destes tres pontos, verão os nobres
membros da Commissão que elles são de extrema gravidade.

O primeiro refere-se á legitimação dos filhos adulterinos e inces
tuosos, quer por subsequente matrimonio, quer pelo reconhecimento
do pae, meios que o Projecto consagra expressamente.

O segundo refere-se á investigação da paternidade, para forçar
os paes a reconhecer os filhos naturaes ; e o terceiro refere-se ao sys
tema adoptado pela lei de 2 de setembro de f 847, para o fimde re
conhecer a paternidade natural.

Sobre todos estes pontos, O Projecto em discussão faz innovações
tão profundas na legislação que o orador, paladino, como o illustre
autor do Projecto o intitulou, da legislação actual, no que ella tem de
conveniente, não póde deixar de levantar a sua voz em defesa dessa
legislação.

Qualquer das questões de que se vae occupar é de extrema gravi
dade; são mesmo as mais graves do direito civil, e não só do direito
civil constituido, como do direito civil constituendo.

Primeiro ponto - O Projecto consagra virtualmente, expressa
mente, a legitimação, quer por subsequente matrimonio, quer por acto
do pae ou mãe, pelos progeuitores, o reconhecimento dos filhos adul
terinos, incestuosos, que elle denomina espurios.

ElIe não fez, é verdade, esta inclusão; mas, o orador faz, porque
elle distingue claramente os filhos illegitimos em filhos simplesmente
naturaes e filhos espurios.

Ora, jogando com as noçõesconhecidas, essas duas espécies não
podem estar comprehendidas sinão na denominação de filhos espurios,

Vós sabeis, diz o orador, que esta questão foi julgada pelo direito
canonico em sentido diametralmente opposto.

Odireito canonico deu ao sacramento, que santificava a união da
família, tanta força que fez reputar comolegítimos, os filhos assim ha
vidos - tanta est vis sacramenti ut qui anti sunt geniti legitimi ha
beantur.

Fundado nesta decretal, o jurisconsulto allemão Boemero preten
deu desviar della que, assim como Osacramento, symbolisando o casa-

(") Este discurso não foi revisto pelo orador.
C. C.- va. m
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mento catholico, tinha tanta força para legitimar as uniões illegitimas,
cessando o impedimento, dos próprios adulteros, que tinham conce
bido os filhos em estado de adulterio, pata legitimar as uniões dos in
cestuosos, dos que tinham praticado igual peccado, porque razão, diz
elle, cessado o impedimento e legitimada a união, não ha de o beneficio
se estender aos filhos que são innocentes? Em vista desta observação,
o csnonista aUemão COnservou o tom interrogativo, nasceu a doutrina
de que, assim como os adúlteros, cessando o impedimento, podiam ca
sal', assim tambem os filhos havidos do adulterio, na existencia do im
pedimento, podiam gozar do mesmo favor, como os paes, porque a
força do sacramento era igual para os dous casos.

Esta doutrina seduziu muitos espíritos, e deve confessar que tam
bem ao orador, não só pela auctoridade de Boemero,mas, tambem, pela
de Mello Freire, que foi o seu compendio de direito civil, e que é sem
duvida o príncipe dos jurisconsultos portuguezes, e honraria sem du
vida as lettras jurídicas de qualquer outra nação onde apparecesse.
ElIe consagrou uma grande e luminosa nota para sustentar esta dou
trina.

Abraçou-a pelas razões que elle dá, mas, com o correr do tempo,
reflectíu e achou o que costuma achar nestas causas, que a Igreja é
mestra mais correcta que todas as opiniões que appareçam, e está con
vencido de que taes filhos não podem nem devem ser legitimados,
como quer o Projecto.

Primeiro que tudo, é preciso afastar essa susceptibilidade doentia,
commum á raça latina e especialmente á brasileira.

Desde que os fllhos não tiveram culpa, e os paes podem casar,
dizem, porque não podem ser legitimados?

E assim entende-se que é uma crueldade, que é atroz nãoexten
der aos filhos a legitimação pelo casamento posterior dos paes ,

Em segundo logar, pode-se invocar em apoio desta opinião os ares
tos dos tribunaes, que são muito contradictorios, porque, seguindo uma
corrente de opinião, vigorou a doutrina do puro direito canonico e
depois uma outra, a do reconhecimento, segundo a doutrina de Boe
mero.

Vai, porém, collocar as cousas no terreno em que o legislador
deve collocal-as quanto ao rigor de direito e depois sob o ponto 'de vista
moral e social.

No primeiro ponto de vista, a Igreja sustentou opinião verdadeira:
embora cessando o impedimento, nem por isto se pode reconhecer e
legitimar um facto altamente peccaminoso, comoforam as relações que
os conjuges tiveram quando existia o impedimento. Este pode cessar
e com elle a impossibilidade que os conjuges tinham de contrahir
nupcias; mas a questão de direito é a posição dos filhos havidos em
quanto subsistia o impedimento.

A Igreja reconheceu bem que elles não podiam ser reconhecidos,
porque, em regra de direito, nada mais contradictorio do que rcconhe-



- 883-

cer o vinculo como santo e reconhecer a santidade do filho adulterino
nascido com desprezo delle. A posiçãodos conjuges é diversa. Osfilhos
havidos quando existia o impedimento não podem gozar do beneflcío,
porque foram gerados, foram concebidos sob o regImen do Impedi
mento.

Isto leva o legislador a reconhecer que é impossivel nascer de
semelhaute união aquelle filho, a menos que não se queira declarar que
a santidade do casamento é uma burla.

Quanto ao incesto, ainda é mais rigorosa. Não somente ha casos
em que a lei não póde conceber este facto, como, em relação á situação
moral, por menos culpa que haja, repugna a legitimação, como nos
filhos de irmão com irmã, de ascendente com descendente e até de
religiosos professes.

Isto é um facto tão absurdo que não se póde conceber que o filho
nascido, gerado sob este impedimento absoluto, possa vir a ser reco
nhecido só porque cessou o impedimento.

Não.
Os factos praticados, emquanto subsiste o impedimento, não podem

ser descurados pelo legislador. E' o ponto de vista jurídico e é sob
esse ponto que a Igreja decidiu correctamente a questão .

No ponto de vista moral, sobretudo, é que esta doutrina devia ser
inventada, se ella não existisse, porque em verdade, reconhecer o
fructo do adulterio, a infracção de todas as leis moraes e divinas é
animar estes actos, ao passo que negar-lhe todo o effeito é desanimar
os delinquentes para tirar-lhes a probabilidade de legitimar aquillo que
a lei declarou essencialmente nullo. E', portanto, muito mais correcti
vo dos costumes publicos, muito mais moral do que a doutrina opposta,
que conduz á relaxação.

O SR •. BANDEIllA DE MELLO - Não deve permittir o casamento.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Desde que cessa o impedimento,

não vê motivo para prohibir, mas do que trata é dos effeitos em relação
aos filhos. V. Ex. proponha uma emenda prohibindo o casamento ;
estas cousas o orador não propõe.

Socialmente considerada a questão, ainda é digna da maior recom
mendação a decisão da Igreja, porque se estesimpcdimentos, por ella
chamados derimentes, teem tal força que impedem uniões, por motivo
religioso, social e moral, está claro que a sua violação flagrante não
pode ser reconhecida pelo legislador e nada mais flagrante do que re
conhecer como legitimos filhos havidos em adulterio ,

As considerações moraes devem preponderar nas questões sociaea,
porque a sociedade só tem a lucrar em manter a moralidade nas fami
lias, com todo o rigor.

Portanto, volta á doutrina da Igreja, a qual já voltou ha muito
tempo e entende que é preciso separar a posição dos conjuges da posi
ção dos filhos que nascerem em estado de impedimento.
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o nosso direito - diz o orador - a semelhante respeito, não va
riou, porque a nossa ordenação, não tratando da especie, fez remissão
do direito canonico, como era praticado pela Igreja e como era obser
vado em Portugal.

Quanto á praxe, já disse que ella tem variado; mas que a
opinião antiga da Igreja prevaleceu emquanto houve costumes; depois
que estes começaram a relaxar, tem havido um ou outro julgado,
admittindo a sucessão dos filhos adulterinos na hypothese de que trata.
Mas uma vez que se intenta formar lei nova, em vez de legalisar esta
praxe, como o Projecto propõe, é melhor restabelecer a verdadeira dou
trina e dar ao casamento a santidade que lhe é devida.

Passará a tratar do segundo ponto que é a legitimação dos filhos
naturaes.

O Projecto não só alarga a fôrma de legitimação dos filhos sim
plesmente naturaes e até incestuosos e adulterinos, como também
restabelece, em varias hypotheses, a acção da investigação da pater
nidade.

Sabeis o que estabelecia o nosso antigo direito portuguez ; elle
considerava duas classes- os plebeus e os nobres. Em relação ao
nobre prohibia que os filhos naturaes herdassem, porque era preciso
manter a aristocracia em toda a pureza da sua linhagem; ao commum
do povo, aos plebeus, com urna largueza, de que não ha exemplo em
nenhuma outra legislação da Europa, permittia a investigação da pa
ternidade, assim como o reconhecimento dos filhos naturaes ,

Proclamada a nossa independencia, que extinguiu esta distincção
entre nobres e plebeus, entrou-se em duvida sobre o que devia pre
valecer, se a prohibiçãoao nobre de legitimar os filhos naturaes, esten
dendo essa disposição a todos ou se, ao contrario, fazer vigorar os di
reitos dos plebeus, isto é, na investigação da paternidade e do reco
nhecimento feito por elles da filiação natural. Este é um dos pontos de
que trata e desejaria que estivesse presente o Sr. DI'. Coelho Rodri
gues. Como não está, mas veio a questão a talho de foice, não pôde
deixar de occupar-se della,

Foram divergentes as decisõesdos tribunaes, até que, afinal, en
tendeu o legislador brasileiro e, entendeu muito bem, que devia inter
vir para restabelecer o principio da igualdade, firmado na Constituição,
que tinha acabado com essa distincção das duas classes de nobres e
plebeus e então dispoz no art. i o desta lei de 2 de setembro de i 847,
que o mesmo direito applicavel aos plebeus seria applicavel aos no
bres, isto é, haveria igualdade, e observar-se-ia o mesmo direito.
Porém, ao'mesmo tempo, muito sabiamente, quiz corrigir a amplitude
que pelo direito portuguez tinham os filhos dos nobres de fazerem
reconhecer a sua filiação natural, investigando a paternidade e então
ella estabeleceu que a paternidade dependeria essencialmente do reco
nhecimento do pae, por uma fôrma solemne, por escriptura publica ou
por testamento e que sempre que se tratasse de successãode filho natu-
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ral, em concurrencia com filhos legitimos nascidos de um consorcio
que o pae viesse a contrahir, este reconhecimento devia ser feito por
escriptura publica, anterior ao casamento do pae.

Ora, o iIlustre preopinante, a quem responde, achou mil arguições
a fazer a esta lei.

Não tomaria a defesa da lei, si tratasse de constituil-a de novo;
mas, uma vez feita, e que está hoje nos costumes do povo, a defende
bravamente.

A primeira censura que S. Ex. fez foi um desconhecimento com
pleto dos intuitos do legislador portuguez, fazendo distincção entre
nobres e plebeus.

Se o iIlustre censor quizesse ser mais justo, devia reconhecer que
nenhum daquelIes legisladores admittiu esta acção indefinida dos filhos
naturaes fazerem reconhecer a sua filiação pelos paes, por todos os
meios: testemunhas, confissão, escrípto, etc., de que o Projecto falla e
havia de reconhecer que, quanto aos nobres, como era preciso manter
a pureza dessa linhagem, a lei não podia estabelecer senão o que esta
beleceu.

A segunda accusação que S. Ex. fez é que não menos barbara
foi a lei de 2 de setembro de 1847, igualando classe que já a Consti
tuição tinha igualado.

S. Ex. suppõe que, pelo facto da Constituição ter dito que a com
munhão brasileira formaria uma só nacionalidade, sem distincção de
classes, com perfeita igualdade de direito, que isto tudo era sufficiente
para revogar toda a legislação portugueza, que assentara sobre a orga
nisação social, a qual presuppunha a Nação dividida em tres classes
distinctas: clero, nobreza, e povo, cada qual com seus direitos, regalias
e privilegios.

E' um modo muito singular este de argumentar, sobretudo para
um jurisconsulto tão distincto e que deve conhecer a legislação por
tugueza adoptada entre nós, ainda hoje observada e muito sabiamente
concebida.

A legislação portuguesa dispõe em mais de um texto expresso,
que a revogação das leis não se faz por um modo geral.

Os reis, que tinham a faculdade plenária de revogar e alterar as
leis, diziam: quaesquer que sejam os termos genéricos de que nos sir
vamos nos alvarás, mercês, etc., e quaesquer actos de autoridade real,
não revogarão uma ordem ou lei anterior, sem que haja revogação
expressa e individual.

Este era - diz o orador - O nosso direito civil, que só tinha uma
restricção: era o desuso, a abrogação pelo desuso, para entrar o direito
popular que, em Portugal, teve uma larga parte na formação do di
reito civil e que esta Commissão desprezou, porque estabeleceu que a
lei só seria revogada por acto expresso.

Assim sendo, sendo este o principio, está claro que a Ordenaçãoper
mittia aos filhos dos plebeus a investigação da paternidade e a vedara
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aos dos nobres; está claro que essa Ordenação não se poderia consi
derar revogada, sinâo havendo uma lei elCpressa nesse sentido.

O nobre preopinante devia saber que theses coustitucíonaes não
podem ultrapassar o circulo das leis constitucionaes.

A Constituição estabelece theses geraes que têm elfeitos políticos
imrnediatos quanto á organisação dos poderes publlcos, ás relações
para com subditos, mas não podem revolucionar a legislação estabele
cida em tempo anterior sob outro regimen de outros meios e com
outros intuitos. .

Se fosse possivel dar á Constituição este effeito, a Constituição
seria uma fatalidade, uma desgraça para qualquer paíz, seria desorga
nisar tudo.

Uma lei política estabelece a these, de accôrdo com a qual se deve
pôr a legislação, mas uma lei politica não póde annullar toda a legis
lação civil, criminal e administrativa.

Isto seria uma anarchia .
A Constituição de 2~ de fevereiro estabelece que o anonymato de

imprensa fica abolido; entretanto, o anonymato ahi existe,
A lei criminal estabeleceu, é verdade, que todos seriam responsa

veis pelas suas opiniões, etc.; mas, emfim, estabeleceu o anonymato,
pois ainda hoje todo o mundo escreve sem assignar os seus artigos.

O SR. JULIO DOS SANTOS - A Constituição diz realmente que fi
cam revogadas todas as leis em contrario.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Leis politicas, porque as civis. de
pendem de ser postas de accórdo com a Constituição.

A Consiituicão não pode ter o effeito de revogar tudo.
V. ElC. como juiz, julgando um feito criminal, tendo por funda

mento um escripto não assignado, que fazia?Havia de regular-se
pela lei criminal, que não está de accórdo com a Constituição, nesse
ponto, ou então não julgaria O pleito, o que não é possível.

Poderia multiplicar os exemplos, poderia citar outras theses da
Constituição; por exemplo, a relativa ás minas.

A Constituição diz expressamente que as minas pertencem ao
proprietario do solo.

A legislação anterior dizia o contrario: dava isto como direito
imminente do Estado.

Pois bem, a Constituição revogou em principio, mas não revogou
de facto. E O proprio governo, embaraçado como se tem visto, por causa
das consultas, tomou a resolução de dizer qne esta these ficaria para
depois; que uma lei ordinária lhe daria desenvolvimento.

O governo não podia dizer outra cousa
O SR. JULIO DOS SANTOS dá um aparte,
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - EUa entendeu que tudo se devia 01'

ganisar de repente, como ella se fez - mal; já se passaram 1.2 annos,
e nada ha feito. E' muito difficil.
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Em todo caso, é este o ponto capital, está accentuado no nosso
direito e o Projecto, na parte já votada, diz que as leis civis não são
revogáveis sinão por declaração expressa do legislador. Não é por in
ducções e por theses constitucionaes vagas; não é fazendo taboa raza
com principies constitucionass que se póde reger o paiz,

O Sn JULlODOS SANTOS- Estou de accórdo ; mas, a Constituição
não contem este principio.

O Sa, ANDRADE FIGUEIRA - Não póde deixar de conter. /
O illustre preopinante, a quem, sem querer, vae respondendo,

porque desejava dizer estas cousas na presença delle, accrescentou que
esta lei foi cruel, porque deu ao criminoso progenitor, responsável
pela falta de ter um filho natural, exclusivamente, a faculdade de
reparar esta falta, reconhecendo o filho; que isto era uma deshuma
nidade, uma legislação barbara que destoava dos principies de cari
dade e de moralidade e dos princípios regnladores do direito civil.

Ora, tem de oppór ao illustre preopinante mais umas considera
ções a semelhante respeito, e ellas serão outras tantas objecções contra
a parte do Projecto que consagra a medida. .

A primeira é que, para o orador, é suspeita toda lei que pretende
ter mais amor paternal, do que, pelas leis naturaes, deve ter o pae.
Para o orador é suspeito todo o zelo que quer substituir e supprimir o
sentimento natural no coração humano e, sobretudo, quando este sen
timento póde ser explorado miseravelmente, como costuma ser, sempre
que o legislador facilita. esta prova artificial.

Si o individuo tem a infelicidade de ter filhos naturaes e não os
reconhece por qualquer motivo, não comprehende como o legislador
póde ter mais ·amor paterno do que este homem, como é que a lei ha
de se substituir a este caso individual, em que sem egoísmo, sem de
licto, deixa-se de reconhecer o filho.

Quer-se substituir a todas essas considerações, até muitas vezes
em beneficio dos próprios filhos, para impôr uma paternidade que o
individuo não quiz reconhecer por motivos muitas vezes de delicadeza
para comsigo, para com o filho e para com a própria mãe!

Em segundo logar, a lei não é cruel, como S. Ex. suppõe, ne
gando toda e qualquer acção ao filho. •

EUa tratou muito claramente, em seu art. 2', do reconhecimento
indispensavel para que o filho natural, uma vez reconhecido, concor
resse á herança paterna com os legítimos: e, no art. 3', tornou de
pendente este reconhecimento de meios solemnes , de prova por es
crlptura ou testamento. (Apartes.)

Ora, diz o orador - a nossa doutrina tem acceitado que, quanto a
este dever rigoroso de alimento, o filho o peça ao pae ; e tanto basta,
porque, segundo as idéas modernas, o filho natural, collocado em con
dições de ganhar a vida, tem sido attendido tanto quanto póde ser o
legitimo, porque em geral, entre nós, onde não ha grandes fortunas, o
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chefe de familia, que tem conseguido educar e collocar o filho, tem
jeito bastante.

Portanto, a lei não é tão egoísta.
Mas, nas cousas humanas, é preciso ver os prós e os contras. Não

ha duvida que certos paes podem não reconhecer os filhos, a respeito
dos quaes têm provas de que lhes pertencem, e a pratica mostra que
esses factos se dão e com mais frequencia do que poderá parecer;
mas, a lei tinha de pesar os dous systemas: o da investigação da pa·
ternidade por parte dos filhos, e o outro systema novo introduzido em
França, onde os filhos naturaes são tratados com muito desfavor, além
da desconsideração que a sociedade lhes vota.

O legislador entendeu que a experiencia do passado já era bas
tante para fazer arrípíar carreira em um systema de prova indefinido
de filiação.

Especulações abundavam; pessoas que nunca se conheceram
eram proclamadas paes pelos tribunaes, com provas solemnes, dizendo
que aquelle filho era de fulano e de cicrano e que delles tinha de
herdar.

As familias não tinham tranquillidade, no caso em que o marido
tinha tido filhos naturaes e queria casar-se, as familias onde elles se in
truziam eram perturbadas e sua fortuna delapidada.

Foi em vista deste estado que o legislador entendeu dever arripiar
carreira e abandonar a antiga tradição portngueza sobre a investi
gação da paternidade dos filhos dos plebeus e voltar ao systema fran
cez e exigir provas e exigir então que a paternidade fosse reconhecida
pelo pae por meio solemne, para que ficassem advertidos terceiros com
que o pae tivesse relações, as novas famílias nas quaes quizessem ca
sar-se e ao proprio filho e a sua parentela materna.

Ora, isso é muito mais tranquilisador do que o systema que se
pretende reviver agora, fazendo voltar para aqui esses processos escan
dalosos da investigação da paternidade.

E' verdade que o Projecto não consigna em sua totalidade a dou
trina; recúa, horrorisado, diante das suas consequencias.

Assim, é que elle limita esta investigação aos casos que estão defi
nidos no art. 4,1,0, o primeiro dos quaes é se o filho que pretende fa
zer-se reconhecer tem a posse continua do estado de filho natural da
pessoa cuja paternidade reclama.

Faz justiça ao illustre autor do Projecto; S. Ex. não mediu o al
cance desta sua disposição. S. Ex. é um lente muito dístincto de uma
Faculdade de Direito, é lente de direito comparado, tem lido essa dis
posição em muitas legislações, naturalmente achou que soava bem e
transcreveu para aqui.

Mas, declara-lhe que esta disposição e outra analoga, a respeito
da qual não teve occasião de apresentar emenda, mas que nem
por ISSO mereceu a sua approvação, sao uma porta aberta aos casa
mentos clandestinos.
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A disposição identica, de que falla, é essa prova de casamento
pela fama de ter vivido casado.

Diz o Projecto que, quando houver collisão de provas sobre a exis
tencia do casamento, prevalecerá essa fama de ter vivido na posse de
estado.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - No entanto, isto é da Ordenação.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas caducou nesta parte, depois do
Concilio Tridentino, V. Ex. bem o sabe.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A ordenação Philippina é posterior.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Já viu esta questão tratada em Ale

xandre Herculano; mas, elle equivoca-se gravemente.
O que a Ordenação pretendeu foi presumir a prova do casa

mento.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - E' isso.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. vae mais adiante e procura
restabelecer o antigo costume portuguez que adoptava estes casa
mentos como legitimos.

Mas, não invoca a Ordenação.
Depois da lei de 13 de novembro de 1827, que mandou observar

cemo lei patria o Concilio Tridentino, e que foi observado desde o
principio do seculo até agora, não se pódem presumir esses casamentos
clandestinos que foram condemnados, pelo menos depois da lei de
1827, e o Sr. Dr. Coelho Rodrigues teve a franqueza de reconhecer
que a lei de 1827 tornou impossível.

Estes são os nossos costumes e a disposição do Codigo vem abrir li

porta aos casamentos clandestinos.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O Projecto refere-se á pessoa fallecida
nesse estado.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Se não se póde dar esse effeito em
quanto vivos, não sabe porque-, fallecidos, não ha de ser a mesma
cousa.

Pela regra, não ha ninguem que não prove com testemunhas
qne estava na posse do estado de filho.

Esta é uma parte que precisa ser bem fixada ; esta instituição do
casamento deve ser tratada muito seriamente, porque o abuso se in
troduz facilmente, sobretudo, quando por elle se chega á fortuna e o
meio de prova, sendo testemunhal, muito facil será; uma pessoa po
derá provar facilmente que é tida e havida na posse do estado de filho,
para fazer-se reconhecer.

Segundo caso, constante do n. 2 do art. 450: quando seus paes
eram casados apenas religiosamente.

Já se pronunciou a respeito. Essa disposição, bem longe de me
lhorar, vem peiorar a sorte dos filhos. O legislador não tem o direito de
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estabelecer semelhante caso. Si o casamento civil é a unica fórma legi
tima de casar, todos os filhos havidos, sem essa formalidade, não
podem gozar de favor nenhum; silo filhos naturaes como quaesquer
outros. E' uma contradicção que o Projecto não tem o direito de fazer.
Agora, se a consciencía do legislador remorde-se por ter sacrificado a
crença da quasi totalidade da nação brasileira, adoptando imprudente
mente uma fórma de casamento que não estava nos nossos costumes,
que é repudiada pela nação e quer favorecer, o meio de fazel-o não é
este - de lançar o estigma sobre pessoas, que se julgam mais bem ca
sadas, do que aquellas que se casam civilmente.

E' uma '{uestilo de opinião,
Situaçã« identica atravessou a França por occasião da revolução ,

E não é sem proposíto que traz o exemplo ..
Por. essa occasião o clero foi proscripto e instituiu-se que o clero

devia prestar juramento ao poder revolucionario instituído em França.
A parte mais notavel do clero francez não se prestou a isto; só

mente os ambiciosos se prestaram.
Pois bem; a população que era catholica, nunca se importou com

esse cléro, não se casava perante elIe, casava-se perante o clero, es
curraçado pela revolução, como animaes ferozes, que faziam os casa-
mentos em grutas. .

Este era quem casava, quem baptisava, etc., o outro apenas per
cebia, no fim do mez, uns miseraveis soldos, que a revolução lhe abo
nava. A sociedade franceza, desde a lei votada, que foi essa, lei de 1792
até 1794, estava anarchisada, como o Brasil está.

Aqui no Brasil não ha casamento civil que não tenha sido levado
á Igreja e ha milhares de casamentos religiosos, que não tem a san
cção da auctoridade civil; sobretudo, em Minas, isto se verifica. Silo os
filhos nascidos desta alliança santificada pela Igreja, que o Projecto
pretende infamar, considerando-os como filhos naturaes , .

Ao contrario: os filhos do casamento civil é que serão reputados
como filhos naturaes. Foi o que se verificou na França.

Foi Napoleão quem, no Codigo Civil, restabeleceu a ordem, admit
tindo esses casamentos.

Uma providencia destas é indispensavel entre nós; é preciso que
se imite. I

Se os paes, que se casam religiosamente tem os seus filhos como
legitimos, qual o filho que lhes pedirá que os reconheça, como filho
legitimo?

Isto não péde ser; é melhor o silencio; é melhor a condemnação ;
é melhor difficultar mesmo esse reconhecimento.

O SR. JULIO DOS SANTOS - E' um remedio que o Projecto propõe.

O SR. ANDRAEE FIGUEIRA - Mais amargo do que o mal.
Estes filhos, que estimam seus paes, que os respeitam, hão de

fallar-Ihes em ser tidos como filhos naturaes, quando seus paes lhes
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afflrmam que são legitimamente casados? Isto é um insulto, é "um
estigma!

Pc medida lembrada pelo Projecto, sobre ser ignobil, é odiosa e
impolitica,

Ignobil, porque o filho vae lançar um estigma sobre seus paes e
sobre si proprío ; e impolltica, porque vae lançar a sizania nas fa-
milías. .

Não ha ahi brasileiros nascidos destas uniões religiosas, que não
se tenham como filhos legitimas e mais legitimas do que aquelles que
são nascidos de uniões que se verificam civilmente.

A emenda que apresenta restabelece os casamentos, revalida os
outros já feitos e então ficará tudo sanado.

Mas, foi apresentada uma outra emenda, determinando que esses
casamentos ficassem revalidados, desde que, no prazo de seis mezes, se
os fizesse transcrever no registro. .

Primeiro que tudo, depende de fazer-se oregistro; e, em segundo
lagar, o numero desses casamentos é tal que em seis mezes não po
derão ser registrados todos. (Apartes.)

Em Minas, por exemplo, cada vez recrudescem mais.
O outro caso do Projecto é este: quando ao tempo da concepção,

.sua mãe se achava concubinada com o pretendido pae .
O tempo de que dispõe é insufficiente para as observações que

teria que fazer sobre este ponto.
O quarto caso é quando a concepção do filho reclamante coincidir

com a data do estupro ou rapto praticado contra sua mãe pelo supposto
pae.

Este caso, não ha duvida, é seria; mas, todavia, ainda assim, diz
o orador que não se rende.

E' caso para forçar o raptor a casar com a raptada, si póde ; mas
não para reconhecer o filho.

Dar o direito ao filho é renovar o escandalo, é alargar um pro
cesso escandaloso, sobre uma supposição, afinal.

O quinto caso é o seguinte: quando existir um escripto emanado
do pretensopae, reconhecendo expressamente a sua paternidade.

Este caso, si o acto é expontaneo, poderia ser levado á categoria
de acto de reconhecimento. .

Assim como o Projecto alarga a disposição restricta da lei de 2 de
setembro, admittindo tambem a declaração no registro de nascimento,
e crê que em outros casos mais, também podia admittir este.

Si houver um escripto emanado do pretenso pae, reconhecendo a
paternidade do filho, este está reconhecido.

Além dos meios solemnes, pode-se admittir este, porque então
da-se o reconhecimento voluntário do pae e evita-se o escandalo da in
vestigação da paternidade.

Desde que a lei assim dispõe-tollitur quessio ; a acção de filiação,
que seria escandalosa, perde a sua razão de ser.
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Eis ahi os casos. Com excepção deste ultimo, os outros renova
riam os perigos da acção de ventilação da paternidade, sem vantagem
nenhuma para a sociedade e com grandes desordens.

Mantem, portanto, o pensamento da legislação actual; não admitte
o reconhecimento dos filhos naturaes por outros meios que não os ex
pontaneos.

A terceira questão de que pretendia occupar-se, referia-se ao re
conhecimento de filhos havidos de progenitores casados ecclesiastica
mente. Alludiu a este ponto para repellir este caso; mas, vae conside
rai-o para responder ao illustre preopinante e também ao illustre autor
do Projecto, que com este assumpto se occupou na ultima sessão, se
gundo viu, no resumo do seu discurso.

Não poude comparecer, porque tinha O que fazer no escriptorio, e
lá diz o dictado: primeiro o dever e depois a devoção.

Mas, pelo que leu no resumo do discurso do nobre autor do Pro
jecto e pelo que deprehendeu, da resposta que lhe deu o illustre pre
opinante a quem responde, estes malsinados filhos illegitimos de paes
casados perante a Igreja incorreram em grande peccado, segundo o ca
thecismo republicano, por não terem passado pelo chrisma do casa
mento civil. Disse S. Ex. então que o casamento auctorisado pela lei de
1861 não podia ter o caracter de casamento civil, que era religioso, e
que a Constituição, só permiuíndo o casamento civil, prescrevia toda
e qualquer fórma de casamento que não fosse essa ou um typo seme
lhante, com exclusão de toda auctoridade ecclesiastíca.

Já disse, por mais de uma vez, que esse casamento (e não vae á
legislação portugueza; quer partir da lei de 1827 para cá, mesmo por
que, tem a vantagem de desembaraçar-se de muitas questões duvidosas
perante o direito portuguez), já disse - repete - que este casamento
era puramente civil, na materia e na forma.

Era na matéria, porque o que regulava era a lei civil que o ado
ptava,

O legislador, em vez de fazer uma lei nova sobre o casamento,
achou uma feita e mandou adoptal-a como civil.

E' uma lei civil e muito semelhante a esta, porque o autor já
disse que foi copiar lá.

Tendo sido o Concilio Tridentino recebido no Brasil, como na Hes
panha, o legislador entendeu qne devia especialisar esta parte, man
dando qne a Secção 24, fosse observada no Brasil como lei civil.

E' muito semelhante a esta que existe, que o que tem de bom foi
copiado de lá; e é, portanto, na matéria, na fôrma, um casamento
civil. A Igreja Catholica, desde os tempos primitivos, admittiu sempre
o casamento como instituição mixta, como sacramento e como con
trac!o; es;;e. regulado pela lei civil e aquelle administrado pelo res
pectrvo rmmstro.

. Houve durante a média idade da parte de um grupo de cano
nístas, que são conhecidos pelo nome de escolasticos, filiados a phílo-
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sophia escolástica, houve uns tantos sacerdotes que pregavam que
neste sacramento não havia ministro.

Mas, os grandes canonistas sempre professaram dontrina opposta,
e ainda no Concilio Tridentino os mais eminentes membros do sacer
docio catholíco estabeleheram que o sacramento do matrimonio tinha
ministro como todos os outros sacramentos da Igreja e este ministro
era o sacerdote que assistia e que os contrahentes não passavam de
partes contractantes.

Mas, fosse o parocho o ministro ou não, quanto ao contracto,
não ba duvida que a Igreja o reputou sempre objecto da lei civil, o
sacramento accede a essa matéria, de modo que quando esse contracto
era nullo, o sacramento não existia.

Esta é a doutrina da Igreja e sempre foi.
Alexandre Herculano, neste escripto que aqui traz, a restabelece

com a auctoridade dos padres mais auctorisados, e entre elles frei Bar
tholomeu dos Martyres e expõe tambem a opinião contraria de alguns
escolásticos.

O Concilio Tridentino - diz o orador - para evitar esta questão,
não tratou especialmente deste ponto; mas, da maneira por que elle
definiu o casamento no seu duplo ponto de vista de sacramento e de
contracto, a instancias de todos os chefes temporaes, de regular o ca
samento como contracto, afim de acabar com a clandestinidade, o
Concilio entrou a legislar sobre a materia e as reformas do Concilio
Tridentino passaram a vigorar entre nós não por uma lei da Igreja,
mas pela vontade do nosso legislador, que, pela lei de 13 de novembro,
mandou adoptal-o como lei civil entre nós.

Estes casamentos eram celebrados pelos mesmos ecclesiasticos a
quem cabia administrar os sacramentos; mas, isso não lhe tira a força
de casamento civil que era.

A mesma cousa se dava com o casamento dos acatholícos que,
pela lei de 186:1, se cingiu a disposições do Concilio Tridentino, sendo
celebrados perante o pastor da respectiva religião. Mas, por isto,
deixava de ser casamento civil ?

A propria linguagem juridica ahi está, diz-se - casamento civil
acatholico .

Esse casamento dos acatholicos era tão religioso como o da lei
de 1827, com a differença de que em vez do sacerdote catholico era o
pastor protestante.

Ahi está o casamento puramente civil, na matéria e na fôrma.
Ofacto do sacerdote abençoar a união tira-lhe a etlicacia? Não, ao

contrario, ia dar-lhe toda e ainda hoje é isso que se deve desejar.
A Republica nada tem que ver com isso; acceíta O casamento

civil feito perante o parocho, o mais é acto de consciencía. Se a cons-:
ciencia catholica quizer abençoar essa união, como acredita que a
Republica quer a estabilidade do casamento, não tem motivo senão
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para applaudir que esse contracto, que ella quer indíssoluvel, receba
do clero a henção que deve tornaI-o mais estavel, mais indissoluvel.

E' preciso que todos se convençam de que louco será aquelle go
verno que desprezar o concurso da Igreja catholica, que é a melhor
escola de auctoridade que se tem conhecido neste mundo.

E dirá a esses democratas de philosophia de um dia a mesma
cousa em relação ás liberdades publicas.

E' louca e céga a democracia que desconhece e repudia o auxilio
da Igreja Catholica, que é a maior escola de liberdade que se tem
conhecido no mundo.

Quando a Europa jazia sob o despotismo feroz de todos os prin
cípes, o unico poder que se levantou, pregando o regicídio, foi o dos
jesuítas.

Eis a doutrina catholica o que é.
E' ao mesmo tempo uma escola de auctoridade e de liberdade.
Como escola de auctoridade, não póde ser suspeita a nenhum

governo e, como escola de liberdade, não pode ser suspeita a demo
cracia alguma.

Ha dias invocou aqui a auctoridade de Alexandre Herculano, e
ainda hoje o iIlustrado auctor do Projecto alludiu ao mesmo escriptor
que se occupou desta questão da prova de casamento com a publica
vóz e fama de casado.

Quer citar a auctoridade de Alexandre Herculano, no terreno em
que se collocou em relação áqueIJes que querem reduzir O casamento
a um contracto civil sem audiencia possivel da Igreja.

Eis o que diz Alexandre Herculano no seu trabalho « Estudos
sobre o casamento civil» :

« Por outra parte deixamos á Igreja o que ella quer, isto é, que o
catholico celebre o casamento perante o sacerdote e que o sacerdote
abençóe o contracto , Não lhe tolhemos que fulmine com todas as penas
espirituaes possíveis o filho desobediente. Dando-lhe quanto cabra em
nós dar-lhe». '

A lei civil podia ir mais longe; podia avocar a si inteiramente o
contracto, e deixar á Igreja o sacramento. Podia, mas devia? Esta
questão tem direito a pôl-a o partido liberal e já alguem a tem posto.
A Commissão resolveu-a negativamente e resolveu-a assim, a meu ver,
por gravíssimas razões. A disciplina da Igreja é um systema de
garantia e publicidade: harmonisa-se perfeitamente com a lei secular,
logo que se retira ao clero o encargo do registro civil, que foi urna
excellente instituição do Concilio de Trento, mas que depois se não 01'
ganisou bem, e que o poder temporal está ha muitos annos a remendar
sem que a Igreja proteste, porque sabe que isso também foi obra da
republica christiania, do concilio, exercendo um poder emprestado.
E note-se que se os parochos fizerem gosto em continuar a registra;r
os casamentos catholicos, a lei não lh'o veda. São cidadãos de um paIz
livre; façam-no á sua vontade.
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A manutenção, portanto, do contracto matrimonial do catholico
em poder da Igreja não tem inconveniente, ao passo que a aconselham
considerações de alta monta. Ocatholicismo é a religião do Estado; é a
religião da maioria dos cidadãos.

Aquella fôrma da celebração do contracto vigora ha trezentos annos
em Portugal; liga-se no cornmum dos espíritos á essencia do sacra
mento ; nem se póde exigir delles a instrucção necessaria para dis
tinguir essas cousas, Ha, até, uma grande parte do clero que de boa-fé
pensa como o povo nesta materia , .

Por outra parte, a disciplina do concilio, considerada em si, é
obviamente sensata. Della não vem nenhum mal á sociedade. Pelo
contrario. Que utilidade havia, pois, em ir ferir urna opinião religiosa,
não importa se bem, se mal fundada, que representa uma praxe de tres
séculos, que está radicada nos habitas, e cuja modificação pratica iria
inquietar muitas consciencias, aflligir muitos corações? Era a unidade,
a symetria da lei?

Nas legislações modernas parece-me que prepondera ás vezes de
mais esta consideração. Oabsoluto é bom para os principios.

Na applicação delles cumpre que, sem os trahir, se dê um largo
quinhão de prepoderancia aos factos. As consciencias esclarecem-se,
não se forçam, sobretudo quando as preoccupações dellas são perfeita
mente innocentes. Se o catholicismo não fosse religião do Estado, se
fosse apenas a religião da maioria, apenas a religião de um certo
numero, eu votaria pela manutenção do casamento catholico.

A tolerancia, a liberdade de consciencia também são principias
que valem, pelo menos, tanto como qualquer outro, se é que algum se
pôde invocar, do que duvido, para que não haja duas, tres trinta
formulas legaes para a celebração do pacto conjugal.

Mas, os que exploram. que, no novo projecto de Codigo, o casa
mento civil não passasse absoluto, exelusivo, inflexivel como a rasura,
por cima de todas as convicções, de todos os exemplos, de todas as
consciencias, não creio que tenham razão. Essa inflexibilidade esta
beleceu-se em França debaixo do sceptro de Napoleão I. Nada mais
facil do que defendei-a á lei do direito positivo, e grandes jurisconsultos
francezes o tem feito com a força e clareza como elles o sabem fazer.
Tenho, porém, pouca fé liberal nas leis das grandas capitaes, quando
as grandes capitaes são chamadas pela providencia a reter o curso im
pectuoso das revoluções. Repugna-me tanto a violencia no casamento
civil, como me repugna no casamento catholico, A intolerancia, quer
venha da direita, quer venha da esquerda, é sempre a intolerancia.
Se a formula catholíca é innocente, se da abstenção do acto puramente
civil não deriva nenhum damno, nem perigo nem para a sociedade,
nem para O direito dos individuos, a manutenção legal da disciplina
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catholíca seria sempre da parte do legislador uma concessão justa,
generosa, liberal, ainda quando o catholicismo não fosse a religião do
Estado. Aconselha-o, além disso, a prudencia. Cumpre attender á
situação actual da Igreja, e não favorecer com um amor exagerado da
symetria legislativa a especulação reaccionaria que se está fazendo
como sentimento religioso.

•• • , ••••••••••••••••••••••• 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••

ocatholicismo puro não quer que forcem os que não creem nelle
a receber um sacramento, porque não pede um acto que lhe repugna,
que reputa uma profanação; não pede que os poderes publicos cons
tranjam os membros do proprio gremio a não peccarem, porque a
Inquisição é para elles a maior affronta que lhe têm feito os homens.
O catholicismo puro não confunde o sacramento, que é cousa espiritual,
com o contracto, que é matéria juridica, porque, desde os tempos
apostolicos, conforme temos visto, jamais se confundiram as tradições
legitimas da Igreja. Considerada a questão á exclusiva luz do direito, o
sacerdote que authentica o contracto e o abençôa é, no primeiro caso,
official civil, no segundo, ministro da religião. E' uma cousa simples,
clara, ínoffensiva. Em nome da liberdade, deixemol-a ficar nas leis.

A Commissão sacrificou a unidade e, se quizerem, a logica da lei.
Perdoem-lhe. Sacrificou-as aos tres principios que têm civilisado e hão
de civilisar o mundo social, ás tres manifestações de Deus que mais
amarguras tem evitado ao coração humano, que mais tyrannias tem
impedido, que mais lagrimas tem enxugado; sacrificou-as ao chris
tianismo, á tolerancia e á liberdade. » (Muito bem; muito bem.)

o Sr. Presidente - Fica a discussão adiada pela hora. A
ordem do dia para amanhã (4' reunião extraordinaria) é a seguinte:

Nova votação das matérias da Parte Geral, que ainda hoje não
obtiveram maioria absoluta, e continuação da discussão do parecer do
Sr. José Monjardim sobre os arts. 4f2 a 575 da Parte Especial.

Termina a reunião ás 6 horas da tarde.

30' REUNIÃO EM 27 DE NOVEMBRO DE f 90f

iPresidencia do Sr. Seabra)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os Srs.
Seabra, F. Tolentino, Sylvio Homero, Sá Peixoto, Arthur Lemos,
Luiz Domingues, Frederico Borges, Teixeira de Sá, Araujo Góes, José
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MonjardiIp',Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Alfredo Pinto, Benedicto
de Souza, Alencar Guimarães e Hivadavia Corrêa (16).

Faltam, com causa participada, os Srs. Anizio de Abreu, Tavares
de Lyra, Camillo de Hollanda, Azevedo Marques e Hermenegildo de
Moraes (5).

Dos couvidados pela Commissão comparecem os Srs. Clovis Be
vilaqua, Andrade Figueira, M. F. Correia, Solidonio Leite, Torres
Neto, Gabriel Ferreira, Fabio Leal e Salvador Muniz.

E' lida e approvada a acta da reunião anterior, depois do Sr. F.
Tolentino (secretario) communicar que o Sr. Anizio de Abren deixava
de comparecer por motivo de força maior.

ORDEM DO DIA

Nova votação das materias da Parte Geral que não obtiveram
maioria absoluta de votos pró ou contra, e continuação da discussão
do parecer do Sr. José Monjardim sobre os arts. 412 a 575 da Parte
Especial.

O Sr. Sá Peixoto (pela ordem) -O nosso illustrado collega
o Sr. Dr. Azevedo Marques, justamente reccioso de que a Commissão
se visse embaraçada para resolver algumas matérias, pela ímpossi
bilidade de apurar maioria absoluta de votos, propoz que se interpre
tasse o art. 3' do Regimento Especial, no sentido de referir-se este
artigo aos membros presentes á reunião.

Ponderei nessa occasião que, si effectivamente era essa a disposição
do § 6' do art. l' da Resolução da Camata dos Deputados, de 17 de
novembro do anno passado, no emtanto o pensamento de V. Ex.,
redigindo o mencionado art. 3° do Regimento Especial e o da Com
missão approvando-o, fora somente considerar vencedora a matéria
que alcançasse os suífragios de mais de metade dos membros de que
a Commissão se compõe, isto é, i 1 votos pelo menos, e que assim
tinha sido deliberado em attenção á importancia do assumpto sub
mettido ao nosso estudo. Accrescentei que, para os casos incoerciveis,
a que o nosso digno collega se referia, a Commissão podia adoptar o
alvitre de nelles, mas somente uelles, resolver na sessão seguinte, por
maioria relativa.

Rejeitada a proposta do Sr. Azevedo Marques, sem que a Com
missão tenha decidido qualquer cousa quanto ao alvitre que lembrei,
os factos teem demonstrado que não era gratuita a hypothese que S. Ex.
formulou. .

De accôrdo com estas observações, indico, portanto, que, adiada
qualquer matéria, por falta de maioria absoluta de votos, possa ser
resolvida na reunião seguinte, por simples maioria, desde que estejam
presentes mais de metade dos membros da Commissão.

c. C.- \"01. III 57
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Esta indicação concilia perfeitamente a disposição rigorosa do
art. 3° do Regimento Especial com a do § 6° do art. 1° da resolução de
17 de novembro, a que ha pouco me referi, resolução que foiexplicada,
na nossa ultima reunião, pelo seu autor, o digno representante do Es
tado de Minas Geraes, Sr. Alfredo Pinto, que declarou ser a sua
intenção unicamente a de exigir maioria relativa.

Esta solução, que proponho como additívo ao Regimento, vem
assim harmonizar a indicação votada pela Camara, mais ampla e menos
rigorosa e a disposição mais restricta ou mais severa que estabelece o
Regimento Especial.

o Sr. Presidente_A Commissão acaba de ouvir o reque
rimento do honrado Sr. Sá Peixoto.

S. Ex. indica que se faça uma modificação nos termos rigorosos
do Regimento; entende que, desde que, em um dia, não se possa obter
a maioria absoluta dos membros da Commissão, para approvação das
matérias, uma vez que estas sejam adiadas, possam, na reunião se
guinte, ser approvadas, desde que obtenham maioria relativa dos
membros presentes.

Está em discussão a proposta do honrado membro da Commissão.

o Sr. Luiz DOD:l.íngues - Omeu receio de votar esta in
dicação resulta de poder ser dada, como vencedora, uma decisão, que
não tenha a maioria dos votos dos que teem de assignar o parecer
geral a enviar á Mesa da Camara.

Imaginemos que uma emenda é vencedora por 8 ou 9 votos,
maioria relativa; mas o parecer tem de ser assignado por todos os
21 membros da Cornmissão.

O SR. SÁ PEIXOTO - Basta a maioria.

O SR. LUIZ DOMINGUES - Mas não se póde affirmar que seja a
opinião da Commissão uma opinião vencedora por 8 votos; não po
demos affirmar á Camara, sciente e conscientemente, ser esta a opinião
da Commissão.

Entretanto, precisamos tomar um alvitre, porque isto não póde
continuar assim, e não teria duvida em propór que se considerasse
como tendo abandonado a cadeira o deputado que faltasse a um certo
numero de sessões da Commissão, sem motivo justificado, autorizando
V. Ex. a pedir á Camara substituto.

As deputações estão ahi, e o deputado que abandona a cadeira está
no caso de ser substituído. A Commissão tomará uma deliberação a
respeito.

O SR. ALFREDO PINTO dá um aparte.
O SR. LUIZ DOMINGUES - Todos os relatórios estão apresentados.
UM SR. DEPUTADO - Mas quem vai sustentai-os?
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o SR. ALFREDO PINTO - Acho que os membros da Commissãosão
insubstituiveis, salvo força maior, como enfermidade.

O SR. LUIZ DOMINGUES - A matéria já tem parecer de toda a
Commissão, que está habilitada, pela leitura dos pareceres e pelas dis
cussões, a se pronunciar sobre qualquer matéria.

Parece-me mesmo que não adianta muito o relator, na defesa do
seu parecer, em uma commissão de pessoas que se presumem en
tendidas.

O SR. SÁ PEIXOTO - Este alvitre incorre na mesma censura
que V. Ex. faz ao meu; vai substituir membros da Commissão,
e quem dirá que os substitutos estão de accõrdo com esses pare
ceres?

O SR. PRESIDENTE - Attenção! Peço ao nobre deputado que re
suma as suas considerações.

O SR. LUIZ DOMINGUES - E' o que digo, tenho receio de votar
essa resolução, por este facto, apezar de ser necessaria uma solução
para o caso. Vejo, entretanto, necessidade de sahir-se desta situação,
e a sabedoria de V. Ex. ou de qualquer collega poderá dar um
remédio.

Não acceito a indicação por estes fundamentos.

Votam pela indicação os Srs. Sá Peixoto, Arthur Lemos, Fre
derico Borges, Teixeira de Sá, Araujo Góes, Sylvio Romero, Seabra,
Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Alfredo Pinto, Alencar
Guimarães, F. Tolentíno e Bivadavia Corrêa (14,). Vota contra a in
dicação apenas o Sr. Luiz Domingues (1).

o Sr. Presidente _ Está approvada a indicação por 14 votos
contra 1. A maioria dos membros da Commissão presentes á reunião,
basta agora para approvar ou rejeitar a matéria adiada e que vamos
votar.

E' approvada por 8 votos contra 7, a emenda do Sr. Andrade
Figueira, suppressiva do art. 165 do Projecto.

Empatada a votação, fica adiada a solução sobre a emenda do
SI'. Solidonio Leite, additiva ao n.6· do art. 212 do Projecto.

E' approvada, contra os votos dos Srs, Sá Peixoto, Arthur Lemos,
Frederico Borges, Sylvío Homero, José Monjardim e Benedicto de
Souza, a emenda do Sr. Andrade Figueira, suppressiva do n. 9 do
art. 212 do Projecto.

O Sr. Presidente - Está terminada a votação. Fica apenas
adiada a da emenda do Sr. Solidonio Leite, additiva ao n. 6 do
art. 212. Continúa a discussão do parecer do Sr. Monjardim sobre os
arts. 412 a 575.
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São lidas e postas em discussão, com o parecer, as seguintes

EMENDAS:

Ao art. 436 accrescente-se : comtanto quepossa ser legitimado.
Ao art. 442, paragrapho unico, accrescente-se: comtamto que

possa ser legitimado.
Supprima-se o art. 450.
Substitua-se o art. 444 por este outro:
• Os filhos adulterinos, incestuosos e sacrílegos não podem ser

legitimados."
Supprimam-se os artigos relativos á posse do estado, quer quanto

ao casamento, quer quanto á filiação legitima ou natural.- Andrade
Fiqueira-« F. Tolentino.

Ao art. 539, accrescente-se : n. 3 - Os prodiços .
Accrescente-se ao capitulo 2' outro com o n. 3 ou uma ou duas

secções para tratar da representação dos pródigose dos fallidos.
Assim:

CAPITULO III ou SECÇÃO I

Dos prodiçoe

Art. A incapacidade do prodigo consistirá sómente em não
poder exercer sem um curador os actos seguintes: emprestar, trans
ferir, dar quitação, alienar, hypothecar, demandar ou ser demandado,
e em geral qualquer acto que não seja de simples administração.

Art. A incapacidade do prodigo somente se dá existindo con-
jugos, ascendentes legitimos e descendentes legitimos, e só por estas
pessoas pôde ser denunciada ou promovida.

Art. Cessará a incapacidade cessando a causa della ; e a nul-
lidade dos actos praticados pelo prodigo, durante a sua interdicção,
só pode ser opposta por elle mesmo ou pelas pessoas designadas para
promovel-a.

CA.prrUJ.Q UI ou SECÇÃO II

Dos [aliidos

Art. A incapacidade dos fallidos e a representação pelos re-
presentantes da massa começadesde o dia em que a sentença da decla
ração da fallencia fôr transcripta no Registro.

Art. Cessam a incapacidadee a representação: coma concorda-
tae desde o dia da sentença que a homologar, salvo as restricções qne
da mesma concordata constarem, com a liquidação da massa fallida e
sua distribuição e desdeodia do despacho que a declarar ultimada,
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ainda que os fal1idos não paguem integralmente ou não obtenham qui-
tação de seus credores. .

Art. A cessação da incapacidade e representação dosfal1idós
não dependem da rehabilitação instituida pelo Codigo Commercial, cuja
falta só impedirá a profissão habitual do commercio e outras faculdades
que não são reguladas por esse Codigo. - Andrade Figueira. - F.
Tolentíno.

Art. 419. Substitua-se a segunda parte do artigo pela seguinte:
« Consideram-se também legitimes os procedentes: a) de casa

mento annullado ; b) de casamentos nullos, contrahidos de boa fé.
Clovis Bevilaqua.

Art. 543. Supprimam-se as palavras: «sempre que [ôr pos
sioei », - Sá Peixoto.

Ao art. 551. Depois da palavra easa, diga-se-ou exigir o seu
tratamento -, ficando o art. com a seguinte redacção :

« Os loucos, sempre que parecer inconveniente conserval-os em
casa ou o exigir o seu tratamento, deverão ser também recolhidos em
estabelecimentos adequados. - Sá Peixoto. - Frederico Borges.

Art. 443. Supprima-se.
Ao art. 455, depois da palavra - descendentes - accrescente-se :

lequimos ou já legitimados - supprimidas as palavras - nascidos
ou etc.

Art. 458. Supprima-se,

Ao art. 465, accrescente-so : salvo se, pelo facto do nascimento,
ficar provado que o filho estava concebido no momento .da adopçâo .

Ao art. 505, accrescente-se :-9.' Aquelles que são obrigados a
fornecer as garantias do art. 509.

Arts. 509 e 51O, substituam-se pelo seguinte:
• O juiz póde, por motivos particulares, constranger o tutor a dar

garantias aos bens submettidos á sua administração. Omodo e extensão
da prestação destas garantias são determinados pelo juiz, segundo a
sua apreciação, podendo ordenar, emquanto durarem as funcções do
tutor e a todo O tempo, o augmento, diminuição ou levantamento das
garantias. - Rivadavia Corréa .

Ao art. 422, substitua-se pelo seguinte;
Art. A presumpção da legitimidade dos filhos nascidos durante

o matrimonio, .passados 180 dias depois da sua celebração, só póde ser
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illídida provando-se ter-se achado o marido physicamente impossi
bilitado de cohabitar com a mulher nos primeiros 121 dias ou mais
dos 300 que houverem precedido o nascimento do filho.

Artígo additívo . Deixa de subsistir a presumpção da legitimidade
se no tempo da concepção os conjuges estavam legalmente separados,
salvo provando-se que elles cohabitaram algum dia durante o referido
tempo. - Solidonio Leite. - F. Tolentino.

A' Parte Especial, livro I :
Art. 497, substitua-se pelo seguinte:
"o direito de nomear tutor pertence ao pae e, na falta deste, á

mãe do menor; se ambos forem fallecidos, ao avô paterno e, não
existindo este, ao materno.

Paragrapho unico , A nomeação deve constar de testamento va
lido e solemne ou de qualquer outro documento authentico ,

Art. 450, supprimam-ss os §§ l' e 2".
Art. 503, onde se diz - filhos de paesincognitos - diga-se: 

abandonados. - Alfredo Pinto. - Sá Freire. - Alencar Guimarâes.»

Art. 450 - Em vez de - Os filhos illegitimos teem acçâo - di
ga-se - os filhos -illegitimos de pessoas que não estão comprehendidas
no art. 226, ns. 1 e 5, teem acção. - Salvador Muniz. -- Oliveira
Figueiredo.

O 8r. Ri'vadavla Correia - Sr. Presidente, mais por
dever de coherencia do que pelo desejo de intervir na discussão desta
parte do Codigo, sou obrigado a occupar a attenção da Commissão, afim
de apresentar algumas emendas, que procurarei em rápidas palavras
justifica]'.

Na distribuição que V. Ex. fez das differentes partes do Projecto
do Codigo Civil, houve por bem V. Ex. designar á minha incompenten
cía (não apoiados) a parte que se refere aos direitos reaes de garantia,
da qual apresentei ao critério da Commissão despretencíoso e singelo
trabalho.

Então, S,., Presidente, nessemeu relatorio, eu, que rendo o preito
da minha homenagem aos altos talentos e á grande capacidade do illus
tre autor do Projecto, que serve de objecto das nossas discussões, tive
occasiao, apezar das duvidas nascidas da pouca confiançaque eu mesmo
deposito na minha competencia, nesta como em outras matérias, de
discordar do nobre e illustrado autor do Projecto, escudando a minha
divergencia em autoridades valiosas, autoridades representadas por
jurisconsultos notaveis do nosso paiz e de paizes extrangeiros e, tambem,
na legislação em vigor, aqui e em alguns países mais adiantados.

E esse ponto, que no meu relataria foi capital, da divergencia com
O trabalho tão digno do Sr. Dr. Clovis Bevllaqua, assentou sobre a in-
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clusão da hypotheca legal geral, que S. Ex. fez no Projecto ora em
discussão.

Manifestei-me, Sr. Presidente, no relatório, em desacordo com este
modo de entender do illustre autor do Projecto sobre a inclusão daquel
las disposições que, aliás, já tinham sido expurgadas da nossa legislação
pela lei actual que rege a matéria.

Não desejando que se passe, na parte que está em discussão sobre
assumpto que se prende áquelle que relatei e que, por conseguinte,
vá já prejudicar a matéria, entendi na minha obrigação occupar a atten
ção da Commissão para, desde já prevenindo, apresentar emendas que
devem collocsr esta parte do Projecto de harmonia com a opinião que
manifestei no relatório que offereci á Commissão .

Mas, Sr. Presidente, uma vez que fui forçado a occupar a att~nção

da Commíssão, tomando o seu tempo tão precioso, eu entendi que
poderia, sem prejuizo, aventurar-me a offerecer mais algumas emendas
que julguei conveniente apresentar nesta parte em discussão.

Antes, pois, de passar ao assumpto que me obrigou a occupar a
attenção dos meus collegas e dos illustres convidados, que tanto teem
honrado este debate, illuminando-o, prestando inestimável serviço ás
lettras juridicas do nosso paiz, quero justificar essas emendas que veem
como um accessorio ao meu objectívo principal.

Assim, lendo o art. 442, que trata do reconhecimento de filhos
illegitimos, eu vejo no paragrapho unico que o reconhecimento póde ser
anterior ao nascimento do filho já concebido e no art. 443 se diz que
quando só um dos pais reconhece o filho, não pôde revelar o nome do
outro, salvo si este o tiver lambem reconhecido.

Sr. Presidente, esta disposição do paragrapho unico está bem
visto que se refere a um individuo que ja tem a sua personalidade,
que já pode ser designado de qualquer maneira; mas, por isso que no
paragrapho unico do art. 442 se prohibe declinar o nome do pai, si este
ainda não fez o reconhecimento, si este paragrapho admitte que pôde
ser reconhecido o nascituro, como póde ser reconhecido pelo pai sem
determinar a identidade da mãi ? Mesmo para o filho recemnascido,
como determinar a individualidade, a identidade deste sem a declina
ção do nome da mãi, que o traz como que ainda preso a si?

Parece que este art. 443 não se pôde harmonizar com o para
grapho unico do art. 442 e, como dizem os franceses, elles I!urll!ntde
se trouoer ensemble .

Proponho, pois, a suppressão do art. 443.
Adiante, no art. 445, o illustrado autor do Projecto inscreveu

uma disposição com a qual estou perfeitamente de accôrdo, S. Ex. dá
permissão para adoptar filhos ás pessoas que sejam maiores de 50 an
nos e não tenham descendentes legitimos ou simplesmente concebidos.

Esta é incontestavelmente a boa doutrina.
A disposição do art. 445 é perfeita e vem defender o direito do

nascituro, que em diversas disposições do Projecto e em toda a legis-



- 904-

lação é perfeitamente attendido como um direito que tem pela sua vida
futura.

Apezar de adoptar a doutrina do illustrado autor do Projecto, faço
uma modificação ao art. 445, mandando supprimir as palavras e-nas
cidos ou simplesmente concebidos - e redijo o artigo da seguinte
fôrma:

« A adopção é permittida ás pessoas maiores de 50 annos, que não
tiverem.descendentes legitimos ou já legitimados».

Digo « legítimos ou já legitimados», porque, como a illustrada
Commissão sabe, a adopção não é mais do que uma ficção de pa
ternidade.

O individuo, que tem chegado a certa idade e não teve filhos e quer
ter o prazer da paternidade, adopta um outro e tem uma paternidade
fíctícia.

Digo « já legitimado », porque, como muito bem diz Baudry-La
cantinerie, o filho, se bem que já exista, mas não esteja ainda legiti
mado, não pode influir no direito que já tem o adoptivo , Diz Baudry
Lacantinerie ; « a legitimação não produzindo effeito retroactivo resulta
que não exerce influencia sobre a sorte das adopções que constituíam
um facto consummado no momento em que elle se deu, mesmo que
fossem posteriores ao nascimento do filho legitimado »,

No mesmo sentido da emenda dispõe o Código Civil Italiano, que
diz no art. 202; "A adopção é 'permittida ás pessoas de um ou de
outro sexo, que não tenham descendentes legitimas ou legitimados »,

Eu ponho « ou já legitimado », porque o filho póde existir; mas,
como não está legitimado, por este ou aquelle motivo, o pai não fica
iuhibido de adoptar um outro e, si mais tarde se verificar a legitimação,
o legitimado gozará dos direitos que a lei lhe dá, sem prejudicar o
adoptivo.

Estabelecendo desta forma, excluo os reconhecidos; querendo
significar que o pai póde adoptar, ainda que já tenha um filho reco
nhecido, porque, como se dispõe no Projecto, o pai muitas vezes póde
reconhecer um filho contra a sua vontade, este reconhecimento não
preenche os intuitos da adopção, que é o prazer da paternidade, mesmo
flcticia,

O pai póde, pois, adoptar, ainda mesmo que tenha filhos reconhe
cidos; não o poderá, si tiver filhos legitimos ou já legitimados.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - dá um aparte.
O SR. RIVADAVIA CORREIA - Mas, como eu dizia, concordando com

a doutrina acceita no art. 455, excluindo a adopção, quando houver
filhojá concebido, transpuz essa doutrina para o art. 465, que redigi
desta fôrma ; «A adopção produzirá os seus effeitos, aiuda que sobre
venham filhos ao adoptante, salvo si, pelo facto do nascimento, ficar
provado que o filho estava concebido no momento da adopção. »
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E' uma modificação quasi de redacção, concordando, no fundo,
com a doutrina estabelecida no Projecto ,

UMA voz - Não póde reconhecer, quando já tem filhos conce
bidos.

O SR. R,VADAV,A CORREIA - Mas muitas vezes póde não saber que
exista o filho concebido; pelo facto do nascimento é que se vai provar
que elle existia já em época da adopção ,

Estas são as emendas que veem accessoriamente á emenda prin
cipal, que me obrigam a occupar a attenção dos collegas.

Na secção 4a, intitulada" garantias da tutela », nos arts. 509 e
lHO, se dispõe o seguinte:

"OS immoveis do tutor ficam desde a data da acceitação legal
mente hypothecados em garantia de sua administração.

Art. 510. Si os immoveís não valerem o patrímonio do menor,
deverá o tutor reforçar a hypotheca com caução real ou fideíjussoria.»

O meu venerando amigo e mestre o eminente deputado pelo Estado
do Rio de Janeiro, Dr. Oliveira de Figueiredo, teve, na sessão passada,
occasião de occupar a attenção da Commissão e oflerecer uma emenda,
justificando-a brilhantemente, com um criterio extraordinario, mos
trando ainda uma vez seus grandes conhecimentos jurídicos e sua larga
experiencia.

O SR. OLIVEIRA F,GUEIREDO - Muito obrigado.

O SR. R,VADAV,A CORREIA - OSr. DI'.Oliveira de Figueiredo, reco
nhecendo as díffículdades que os juizes encontram na nomeação dos
tutores, exactamente pela obrigação de offerecerem bens de hypotheca,
apresentou uma emenda ao art. 510, propondo o seguinte accrescimo á
parte final deste artigo: "salvo si não tiver meios de fazel-o e fôr de
reconhecida idoneidade».

A minha emenda que outra cousa não é sinão a reproducção do
art. 1.844 do Codigo Civil Allemão, vem, no meu entender, não só
mente satisfazer os principies que sustentei no meu relatorio, como
também auender aos intuitos de meu illustre collega, quando formu
lou a emenda a que me refiro.

Realmente, Sr. Presidente, no regimen actual as dífflculdades são
enormes, para se conseguir tutores, pessoas que se prestem a este en
cargo gratuito, ficando com os seus bens immoveis presos a uma pos
sivel obrigação, não podendo delles dispôr no interesse dos seus ne
gocios.

Si isto se verifica actualmente, com maioria de razão se verificará
desde que seja estabelecido o regimen proposto pelo Projecto, porque
os tutores ficam desde logo inteiramente pelados, com todos os immo
veis geralmente, indeterminadamente, com o seu credito restricto,
Cllacto, para as operações communs da sua vida ordinaría.
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De accõrdo, por conseguinte, com o que sustentei no.meu relato
rio e que, no momento opportuno, poderei sustentar e desenvolver com
maior latitude, apresentarei uma emenda substitutiva dos arts. 509 e
MO, pondo de accordo esta parte do Projecto com o meu modo de pen
sal' e satisfazendo os intuitos do meu ilIustrado e digno collegaO Sr. Oli
veira de Figueiredo. Neste sentido faço a substituição desses artigos por
uma disposição, que não é outra cousa maís do que a transplantação
do art. 1.844 do Codigo Civil AlIemão.

A emenda manda substituir os arts. 509 e 510 por este, que
tem o n . 509:

« O juiz póde, por motivos particulares, constranger o tutor a dar
garantias aos bens submettidos á sua administração.

O modo e extensão destas garantias são determinados pelo juiz,
segundo a sua apreciação, podendo ordenar, emquanto durarem as
funcçõesdo tutor e a todo o tempo, o augmento, diminuição ou levanta
mento das garantias .»

Este artigo, Sr. Presidente, que não é outra cousa mais, como já
disse, que a reproducção do art. 1.844, do Codigo Civil Allemão, en
contra a sua quasi reproducção, e si não reproducção, a sua justificação
completa, nas disposições sobre o mesmo assumpto do Codigo Civil
Italiano. Este codigo, no art. 292, diz o seguinte: - « O tutor que não
seja avô paterno ou materno, é obrigado a dar caução, si não é dis
pensado pelo conselho de familia em deliberação que será offerecida
á homologação do tribunal, etc. »

Noart. 253, diz o Codigo Italiano ainda: - « O conselho de fa
mília poderá, durante a tutela, exigir do tutor a caução de que tivesse
sido dispensado, e poderá igualmente liberal-o daquelle que tivesse
dado. Poderá tambem estender ou restringir a inscripção da hypotheca
que ti vesse sido feita em logar da caução, e ainda poderá auctorizar o
cancellamento, etc .»

Vêm, V. Ex. e a Commissão que a disposição do artigo que oífe
reço, a mesma do Codigo Civil Allernão, encontra justificação no Codigo
Civil Italiano. Em todos ou quasi todos os seus termos ta a possibili
dade ou a dispensa da caução, a possibilidade de exigir a garantia, o
augmento, a diminuição ou liberamento destas mesmas garantias.

O Codigo Civil Portugnez, que, aliás, acceita a hypotheca legal de
que o Codigo Allemão não cogita, está também de accõrdo com esta.
theoria ,

Com mais ou menos amplitude, elle diz no art. 919: - « O valor
da hypotheca, a que fica sujeito, é determinado pelo conselho de familia,
tendo em attenção a importancia dos moveis e dos rendimentos, que
o nomeado deverá receber e poderá accumular em sua mão, designando
os bens em relação aos quaes a mesma hypotheca deve ser regis
trada, etc,»

Vê V. Ex. que, pelo Codigo Civil Portuguez, é preciso que se dê
a. especialização e a publicidade, a ínscrípção da hypotheca, o que,
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pelo nosso Projeeto, não se dá, pois desde a acceitação da tutela, os bens
do tutor ficam hypothecados.

No art , 921 diz ainda:
" O tutor póde ser excuso pelo conselho de familia, quando o

julgar conveniente, da hypotheca ou só do registro e demais aetos pre
vio~, para que entre logo na gerencia, preechendo-se depois essas for
malIdades, e bem assim admíttia ,hypotheca de bens, cujo valor seja
Inferior ao dos moveis e rendimentos, quando o nomeado os não tiver
sufficwntes e o conselho não preferir nomear outro. »

Vê, portanto, V. Ex., Sr. Presidente, que o artigo substitutivo
que apresento aos arts. 509 e 510 do 'Projecto, procurando harmo
mzar a doutrina que sustentei no meu relatorio, é a transplantação do
art. 1.844, do Codigo Civil Allemão, que acha paridade perfeita no
Co~igo Civil Italiano, e que encontra no Codigo Civil Portuguez uma
mais ou menos lata correlação.

Como consequencia deste artigo, que apresento para substituir
os arts. 509 e 510, apresento também um additivo ao art. 505, em
que se trata das excusas dos tutores e onde, me reportando ao Codigo
Civil Allemão, fui lá buscar a disposição que mando incluir no artigo
505, n , 9.

Nesse artigo accrescento: - aquelles que forem obriçados a for
nccer as qaraniias do art. 509; - porque adoptada a minha emenda
aos arts. 509 e 510, não sendo, como diz De Meulenaere, illustre com
montador do Codigo Allernão, em principio obrigado o tutor á dar ga
rantias hypothecarias ou qualquer outra, e não querendo o tutor dar
os seus bens á hypotheca, é justo e legitimo que se lhe dê excusa desta
obl'lgação em que o juiz entendeu que ello devia incorrer para exercer
as suas funcções.

Esta disposição é, pois, um complemento do artigo que apresento
em substituição aos arts. 509 e 510, admittindo mais uma excusa ao
tutor nomeado pelo juiz.

SI'. Presidente, peço desculpa a V. Ex., por ter passado meio
minuto da hora regimental; mas, era obrigado a fazer estas conside

.rações para justificar a emenda que eu entendi do meu dever inillu
divel apresentar á consideração da Commissao. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Solidonio Leite - Sr. Presidente, o art. 422 de
Projecto diz que a presumpção da legitimidade dos filhos nascidos duo
rante o matrimonio, passados 180 dias da cohabitação, ou dentro dos
300 subsequentes á sua dissolução, ou á separação dos conjugues, só
pôde ser illidida, provando-se ter-se achado o marido physicamente
impossibilitado de cohabitar com a mulher nos primeiros '121. dias, ou
mais, dos 300 que houverem precedido o nascimento do filho.

Este artigo, copiado do Codigo Civil Portuguez (art. 103), con
sagra, segundo parece, a seguinte doutrina de Coelho da Rocha (§291):

« O marido pôde desvanecer a presumpção legal e illidir a pa-
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ternidade, se provar a absoluta impossibilidade physiea de ter ajun
tamento com a mulher, no espaço que medeia entre os 302 a 180 dias
anteriores ao parto, ou seja por ausencia, por moléstia, ou por outro
accidente .» (Cod. Civ. FI'. art. 312.)

Sendo assim, subsiste a presumpção da legitimidade, em face do
artigo, ainda que o filho tenha nascido entre o nono mez e o decimo
depois da separação de corpos, pouco importando que se não trate de
nascimentos a termo, ou que a concepção tenha tido logar depois da
separação de corpos.

E' a velha doutrina do Codigo Francez, despresada em França
desde 1850. .

Por este Codigo, o estado de separação não enfraquecia a pre
sumpção da paternidade, que podia ser contestada, mesmo no caso de
separação de corpos, provando-se a impossibilidade physica; de modo
que a mulher separada do marido podia dar-lhe filhos que não erão
delle, sem que elle tivesse meio de recusar a parternidade. Tal estado
de direito, diz Planiol, era não somente contrario á verdade mais evi
dente, como tambem á.justiça ,
. Dahi a lei de 6 dezembro de 1850, que teve precisamente por fim

melhorar a situação do marido, não exigindo delle outra prova além
da sua declaração, recusando a paternidade, quando se tratasse de um
filho concebido durante o tempo da separação.

Disposição semelhante já existia no Codigo Hollandez, de onde
passou para o Italiano.

Este, depois de estabelecer no art. 160 a presumpção da legiti
midade, menciona no art. 162 o caso da impossibilidade physica, em
qne tal presumpção deixa de existir, e accrescenta no art. 163:

« II marito puõ anche rícusare di riconoscere il figlio concepito
durante il matrimonio, se nel tempo decorso dai 300 ai 180 giorno
prima della nascíta vivera legalmente separato della moglie. "

Oprojecto do Codigo Suisso, art. 280, estatue:
"Qnando resulta da conformação do filho que elle não podia ter

sido concebido durante o matrimouío, ou quando no momento da con
cepção os conjuges viviam separados em virtude de uma decisão ju
dicial, o marido não precisa fazer outra prova para recusar o filho.

Entretanto, a legitimidade do filho será admittida se houver prova
de que o marido cohabitou com a mulher, na época da concepção."

OCodigo Allemão diz (art. 1(91):
« L'enfant n'est pas légitime lorsque, d'aprés les circonstances.

i1 est évidemment impossible que la femme l'ait conçu, des ceuvres
du mari .»

Do expendido, vê-se que o art. 422 do Projecto não satisfaz. Não
é sórnente no caso previsto de impossibilidade physica da cohabitação
que deixa de subsistir a presumpção de legitimidade. Esta presumpção,
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fundando-se no facto da vida em commum, durante o período da Con
cepção, deixa de existir quando neste período estiverem os conjuges
legalmente separados.

Julguei por isso conveniente modificar o artigo, prevendo nelle o
caso em que deixa de existir a presumpção estabelecida no § 10 do
art. 420, e accrescentei nm artigo additivo, prevendo o caso em que
não subsiste a que se estabelece no § 2° do mesmo art. 420.

São estas as considerações que tinha a fazer. (Muito bem. )
o Sr. '.ii.'orres Neto-Sr. Presidente, não pude acompa

nhar o projecto sobre o regimen do casamento, por motivo de força
maior, e venho encontrar a discussão nas relações do parentesco; e,
quanto a estas, observo que podia ser o Projecto mais desenvolvido.

Entretanto, como está, pódepassar, desde que foi salvo o erro que
se encontra no Codigo Civil Portuguez.

O mesmo Codigo Civil, mandando contar os grãos de parentesco,
supprime o tronco commum. Ora, desde que isto se dá, e tem de se
contar por grãos o parentesco, dá-se falta de um gráo; e, portanto, se
gundo o referido Codigo CivilPortuguez, um irmão está no primeiro gráo
para com outro irmão; quando assim não é, está no segundo grao .

Houve um equivoco no Codigo Civil Portuguez, como muito bem
disse Teixeira de Freitas no seu esboço.

Onde foi, porém, o Projecto infeliz, é na parte que trata da filiação
legitima.

Dispõe o art .419: « São legitimos os filhos concebidos na cons
tancia elo matrimonio de seus paes» .

Não é exacto; não são legitimes: são havidos pOI' legitimas, por
que é verdade que a maternidade se prova, emquanto que a pater
nidade presume-se.

Portanto não se póde dizer - são legitimos; deve-se dizer - são
havidos por legitimos.

Tanto isto é exacto, que o próprio Projecto, no art. 420, já usa
de outra phrase, diz: « presumem-se concebidos na constancia do
casamento. )

O Projecto sobre a filiação legitima não destaca, como devia fazer,
a denegação da paternidade da contestação da paternidade.

Denegar a paternidade é uma cousa, e contestar é outra.
Denega a paternidade, dizendo o pai: este filho não é meu;

contesta-se a legitimidade dizendo: este filho não é legitimo. Eis
a distincção que se encontra em qualquer escriptor, e os DD. fran
cezes ainda se referem á contestação do estado e á reclamação do
estado.

O Projecto trata apenas de tres casos, não tendo tratado da
contestação do estado. Neste ponto acompanha mais ou menos o Co
digo Francez, que só se refere aos tres casos; o que não escapou a
Freitas, que regula perfeitamente todos os quatro casos.
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o art. 421 diz: « A legitimidade do filho nascido antes de decor
ridos os 180 dias de que trata o n. 1 do artigo antecedente não
póde, entretanto, ser contestada _1' e 2'.

Estes dous casos (citado artigo e numeros) não são de contestação
de legitimidade, sim o de denegação de paternidade. O pai não póde
denegar a paternidade, dados esses dous casos a que se refere o
Projecto no artigo citado e numeros.

O caso do art. 422 é outro de denegação da paternidade, e o do
art. 423, quanto á impotencía, refere-se tambem a essa denegação;
mas me afasto completamente do Projecto.

A impotencia anterior do marido não póde ser admittida, porque
é uma cilada que o marido armou á mulher: não se deve permittir;
e todos os codigos que examinei só fallam em ímpotencia pos
terior.

A anterior seria, si não verdadeira torpeza, cilada. Será, portanto,
O CaSO de corrigir o citado art. 423.

Ha um outro caso: Odo adulterio da mulher. Parece, porém, que
o art. 424, que se refere a elle, contradiz o art. 422, que diz:
« A presumpção da legitimidade dos filhos só póde ser illidida pro
vando-se ter-se achado o marido pbysicamente impossibilitado de
cohabitar com a mulher nos 121 dias ou mais dos 300 que houverem
precedido o matrimonio. ))

Parece que ha contradicção, mas não ha duvida que ella não
existe; mas, para que desappareça, cumpre que o art. 424 seja redigido
de outro modo. A mulher póde occultar (cit. art. 424) ao marido
o nascimento do filho; mas pergunto: este facto, e provado o adul
terio, é sufliciente para provar que o filho é illegitimo?

Não, porque póde ter occultado o nascimento, póde ser adultera
e o filho ser legitimo. Por isso lembro accrescentar as palavras que
se leem no Codigo Francez.

O art. 425 incorre na mesma censura; cogita-se nelle da dene
gação da paternidade e não da contestação da legitimidade.

Cabe ao marido o direito de denegar a paternidade, é o que
devia estar escripto.

O art. 426 ainda é o Caso da denegação de paternidade, o caso
da contestação de legitimidade.

E, como o direito de denegação é exclusivo do marido, o art. 427
dispõe que a acção de que trata o artigo antecedente, a de dene
gação, só si for iniciada, passará aos herdeiros do marido. Isto quer
dizer que, si o marido não tiver iniciado a acção, o herdeiro não póde
inicial-a. E' um acto peculiar ao marido.

Quanto ao art. 429, eu não admittirei esta posse continua do
estado.

O SR. ANnRADE .FIGUEIRA.- E' muito perigoso.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte.
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o SR. TORRES NETO.-O Codigo Civil Francez tem dado logar a
grande questão sobre isto; além do que me parece que esse artigo
não póds, como está escrípto, subsistir, assim como o art. 430.

O art. 431 é o que trata da contestação da legitimidade; e, tra
tando disto, porque elle não guardou, porque não estudou como devia
esta figura, acontece que no final do artigo refere-se aos arts. 426 e
427, artigos que se referem á denegação da paternidade: tudo se
confunde.

Os arts. 432 a 436 tratam da reclamação de estado. E' o filho
que está em scena e que quer provar a sua legitimidade.

O artigo começa por dizer que ninguem pode vindicar estado
contrario ao que resulta do registro. Incorre em censura, porque não
admitto posse de estado. Este artigo é copiado do Codigo Civil
Portuguez.

O art. 433 falia do principio de prova por escripto , Nós,
Sr. Presidente, não temos isso no nosso direito, e, si se queria fallar
nisso, se determinasse... '

O SR. CLOVIS BÉVILAQUA - Mas não se queria.
O SR. TORRES NETo-Será uma innovação, que direi que é má,

mas é preciso determinar o que se diz principio de prova por
escripto.

Sobre a legitimação, parece-me que ha aqui confusão. O art. 438
diz que a legitimação resulta do casamento dos pais depois de COI1
cebido o filho. Este artigo está incluido na filiação legitima. A legi
timação, portanto, só seria dos filhos anteriores ao casamento. Ora,
pergunto, ha legitimação pelo casamento dos filhos nascidos antes do
casamento?

Quando se trata de legitimação, eu não os vejo incluidos pela
legitimação...

O SR. CLOVIS BEVILAQUA~ Concebe algum filho nascido sem ser
concebido?

O SR. TORRES NETO - Então as palavras são demais, então
diga-se legitimação resultante do casamento dos pais, porque o filho
não nasce sem estar concebido.

Quanto. ao reconhecimento dos filhos illegitimos, o Sr. Dr, An
drade Figueira, que ainda lê pela cartilha antiga, como eu também,
e com habites inveterados, não ha de ser depois de velhos, que ha
vemos de mudar.

Não admitto o reconhecimento de filhos adulterinos. Ainda
é muito cêdo para ahi chegarmos. Estou acostumado só ao reconhe
cimento dos filhos naturaes; portanto não posso admittir O reconhe
cimento de filhos adulterinos, porque isto vai abalar completamente a
familia. Ainda leio, como disse, pela velha cartilha, pela lei de 1847,
que póde ser ampliada, mas o filho ha de ser reconhecido antes do



- 912-

casamento. O Sr. Dr, Andrade Figueira já apresentou duas emendas
sobre isto.

Quanto á adopção, eu acho que é uma velharia. Ha mais de 30
annos que advogo e não tive um só caso. Eu applaudi ter-se acabado
com a promessa de casamento, porque eu não conheço o caso de se
ter feito antes do casamento mero contracto de esponsaes.

Tenho conversado com muitos collegas e ninguém conhece.
Quanto á adopção, tambem não conheço nenhum caso. E' arma
velha, já enferrujada: para que irmos gastar tempo em limpai-a?
Eu supprimíria.

Uma obervação que me escapou ao artigo 420, § 2": "Presu
mem-se concebidos na constancia do matrimonío os nascidos dentro
dos 300 dias subsequentes á dissolução da sociedade conjugal por
morte, por divorcio ou annullação.»

Não é a primeira vez que se colloca o divorcio ao lado da morte
e da annullação . Eu diria os filhos nascidos dentro dos 300 dias sub
sequentes á celebração do casamento, por morte ou annullação, e tra
taria do divorcio em outro artigo separado, mesmo para não haver esta
dualidade de phraseologia, ora se diz dissolução do casamento, ora se
diz da sociedade conjugal.

A dissolução do casamento é por morte ou annullação . O divorcio
não dissolve o casamento, porque os conjuges não se podem de novo
casar e então em um artigo especial pôde-se tratar disso. Teixeira de
de Freitas tratou desta matéria em artigo separado.

Teria mais algumas considerações a fazer sobre a epigraphe da
secção 2" - Effeitos do pátrio poder; mas não o faço, porque, além
de cansado, já excedi a hora. (Muito bem.)

o @:r. Clovis Bevil,a,q"Ua _ Sr. Presidente, começarei
fazendo ligeiras observações ao relatorio apresentado pelo illustrado
Sr. Dr. Monjardim, Ao art. 422 S. Ex. propõe a suppressão das pa
lavras - ou a separação dos conjuçes .

Não comprehendo, Sr. Presidente, o alcance desta suppressão,
porquanto, dada a separação dos conjuges, se acham elles, em relação
ao objecto de que se occupa o art. 422, na mesma situação dos con
juges que deixaram de sei-o por dissolução da sociedade conjugal,
trazida em consequencia de morte.

Deixo, porém, de fazer observações mais detidas a este respeito,
porque o Dr. Solidonio Leite apresentou uma emenda restabelecendo,
em parte, o pensamento do Projecto primittivo e em parte indo além
do que alli se acha estabelecido, sendo-lhe guia neste accrescímo o
Projecto do Codigo Civil Suisso.

Declara o art. 057: «O conjuge do ausente, sempre que não
esteja judicialmente separado, será seu curador legitimo."

O nobre relator propõe-lhe uma. emenda, que me não parece
escudada em bons fundamentos, quer de ordem jurídica quer de
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jordem puramente social, pois não seria justo nem obedeceria a in-
otuitos de moral domestica o preceito de lei que autorizasse o conjuge
separado judicialmente a ser preferentemente o curador dos bens do
conjuge ausente.

Dada a separação legal, estabelece-se o despeito. Conseguinte
mente, não ha um motivo pelo qual a lei possa determinar que o con
juge continue na administração dos bens do casal. Já estes bens, pelo
facto da separação judicial, estão partilhados, pertencendo aos respe
ctivos donos, sem dependeneia nem relação entre si. O que é que,
então, justifica esse direito que a emenda confere ao conjuge des
quitado?

Em relação ao art. 443, acceita S. Ex. a critica da Faculdade
Livre de Direito.

Diz este artigo: "Quando um só dos conjuqee reconhece o
filho não pôde reoelar o nome do outro, salvo si este já o tiver lambem
reconhecido. »

S. Ex. quer a suppressão deste dispositivo e faz seus os desejos
manifestados pelo illustrado representante do Rio Grande do Sul, cuja
palavra tivemos o prazer de ouvir ainda ha pouco.

Muito nobre, no entanto, se me antolha o intuito do artigo que
cahiu no desagrado de SS. EEx.

Quer elle evitar que sob o pretexto de reconhecimento de filhos
venha algum movido por sentimentos perversos lançar macula sobre
uma senhora honesta, ou trazer a perturbação, a sizania para o seio
de uma familia, que até então vivera no socego que sabem dar a es-
tima e a confiança reciprocas. .

E quanto á objecção levantada pela Faculdade Livre de Direito,
creio que, como de costume, não procede. Ha meios conhecidos de se
determinar a identidade da pessoa, sem necessidadede recorrer a cer
tidões de ba\?tismo e a outras indicações semelhantes.

Conseguintemente, a não sermos forçosamente levados a indicar o
nome daquella que deu á luz a criança, podemosevitai-o.

Em outros artigos, S. Ex. concorda com O autor do Projecto,
manda restabelecer algumas palavras, aliás, que tinham sido sup
primidas pela Commissão Revisora.

Em relação á adopção, o nobre relator é da opinião daquelles que
a julgam um instituto obsoleto, que não deve mais fazer parte do nosso
systema juridico .

Costuma-se dizer que a adopçãoé instituto obsoleto entre nós; mas,
tanto quanto posso affirmar, por minha experiencía pessoal, que ainda
não é das mais longas, longe de estar antecipado e de ter desapparecido
de nossos costumes, está em uso muito preferente em diversos Estados
do Norte. (Apoiados.)

Nossa legislação não lhe é estranha. As Ordenações a elle se re
ferem em varios pontos.

c. c.- Vol. IH 58
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A lei de i2 de setembro de i828 delle faz menção, assim como a
recente lei de 24- de janeiro de i890.

As legislações estadoaes na parte consagrada aos regulamentos do
sello não esquecem de contemplar a adopção,

Poderia até recordar decisões de nossa [urisprudencia, tomadas
sobre debates consideraveis pela extensão que tomaram e pelos in
teresses economicos que envolveram, como, por exemplo, o litigio sobre
a propriedade do engenho Jiquirà-Palmeira, no Estado de Alegõas,
onde o ponto central da discussão era determinar a extensão dos
direitos provenientes da adopção.

Sinto não estar presente o illustrado representante deste Estado
para appellarpara a sua memoria ,

Com esta questão, outras se teem apresentado perante os tri
bunaes do país, mostrando que o instituto que se pretende morto
ainda funcciona regularmente.

Oillustrado Sr. conselheiro Correia, com a somma de experiencia
de que está dotado, conhecedor, como é, dos nossos usos e costumes e
da nossa legislação, veio aqui tambem expender o que sabe a respeito
desse facto e pedir a manutenção do instituto.

Faço minhas as palavras de S. Ex., não podendo tão bem, como
elle, dizer a favor da adopção ,

O SR. M. F. CORREIA - Não apoiado.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Pede ainda ao nobre relator a sup

pressão dos ns. 4- e 5 do art. ;\,86, que se refere á obrigação alimenticia
imposta á sogra e sogro, genro e n?ra.

Comprehende V. Ex., Sr. Presidente, que não é esta uma questão
fundamental, é uma questão de incidente.

Mas, o intuito que leva o autor do Projecto a incluir essas pessoas
entre os obrigados a prestar alimentação aos seus parentes, foi cons
tranger, consolidar o mais possivel as relações de família; foi tentar
mais um esforço, no sentido de cimentar o que nós podemos chamar a
constituição de familismo entre nós, constituição que vejo mais ou
menos abalada, mais ou menos abrindo brecha em diversos
pontos.

Tendo o Projecto, em artigos anteriores, estabelecido que o vin
culo de parentesco, por affinidade, não se extinguia pela morte,n~

linha recta, parece-me logico que se tenha o dever de prestar alimento
a essas pessoas indicadas nos ns. ;\. e 5 do art. ;\,86.

Convém observar que o sogro é o avó dos filhos da nóraeh~por
consequencia ahi uma razão muito poderosa para que nãosej,,<elle
dispensado dessa obrigação.

Em todo o caso, a Commissão decidirá como melhor/~~te~~~r'
No art. 561 encontrou S. Ex. uma lacuna consistente<~Illqll~

entre os interessados de que trata este artigo não se tenh"delltacado.(j
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representante do lI1inisterio Publico. Vou explicar, Sr. Presidente, o
meu pensamento.

Pelo art. 554, desapparecendo alguem do seu domicilio sem
deixar representante ou procurador a quem caiba administrar seus
bens, e sem se saber se é vivo ou morto, requerendo o lI1inisterio Pu
blico a nomeação deste curador, de duas hypotheses uma se ha de
realizar: ou existirão os parentes, os herdeiros presumidos, ou não.

Si existirem esses herdeiros, se fará a nomeação do curador de
accordo com O estabelecido no art. 555 e seguintes; porém, não exis
tindo taes pessoaes, os bens serão considerados vagos e se dará a
arrecadação.

Como se vê, a lacuna propriamente não existe, mas no emtanto
se parecer que mais esclarece a applicação da lei fallar-se no art. 561
expressamente do Ministerio Publico, ao qual se referem as palavras
do mesmo artigo, ns.! e 2, eu só tenho que louvar a Commissão por ter
introduzido mais este elemento de clareza na futura lei brasileira. Não
posso, porém, dizer, o mesmo si ella acceitar a emenda referente ao
accrescimo proposto por S. Ex. para o art. 554, formulado nestes
termos: 40 annos depois de ter passado em julgado.

(Le.) "A sentença que concede a abertura da successão pro
visoria, si o ausente não houver regressado ou si qualquer interessado
não tiver promovido a sua habilitação á successão, o Estado da União
onde fór domiciliado o ausente adquirirá a plena propriedade dos bens
que tiverem sido arrecadados."

Parece-me que ahi se dá a acquisiçào pelo Estado, de accórdo
com o estabelecido no Projecto ,

O SR. MONJARDlM - Ampliei o prazo, que era de 30, a 40 annos,
em vista do paragrapho unico do art. 574 do Projecto, que estabelece
o prazo de 10 annos para a prescrípção do direito concedido aos
ascendentes e descendentes, no mesmo art. 574.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O paragrapho unico do art. 574 esta
belece a providencia geral para todos que succederem, Quando trata
mos do direito successorio, regulamos os casos de herança arrecadada
e aqui se estabelece que os direitos concedidosa ascendentes e descen
dentes prescrevem 10 annos depois. Na hypothese de ser deferida a
successão ao Estado, creio que devem vigorar os principias estabeleci
dos para as heranças vacantes, e não crear-se nm principio diverso
para regular o caso da ausencia, que não offerece aspecto differente ,

A desnecessidade de destacar esta espécie de successão do Estado
no direito de família, explica a inclusão do art. 559 no fim da primeira
secção deste capitulç,

Emfim, dou simplesmente as razões do meu modo de proceder.
Sei que a Commissão não precisa dessas explicações (não apoiados).
mas procuro apenas justificar-me.



- 9t6-

orelator ainda completou o seu pensamento em emendas que
apresentou, mas estas são apenas desenvolvimento de idéas já tomadas
em consideração. Uma dessas emendas é apenas uma como lembrança
á Commissão para regularisar os casos de prodigalidade, o que não fez
o Projecto, porque para elle o prodigo não é incapaz. Hoje com as mo
dificações introduzidas na Parte Geral é necessario que se accrescente
este capitulo.

O SR. PRESIDENU: - Creio que o Sr. Andrade Figueira tem
emenda nesse sentido. .

O SR. ANDRA~E FIGUEIRA: - Apresentei en:endas r:gulan~o. a
curatela dos prodígos e a representação dos fallidos no direito CIVIL

O SR. CLOV1S BEVILAQUA: - Examinarei agora rapidamente as
emendas do Sr. conselheiro Oliveira Figueiredo.

E' sempre com o maximo acatamento que ouço a palavra de S. Ex.,
cujos dotes intellectuaes e cuja aprimorada educação juridica todos
reconhecem.

S. Ex. pede tambem a suppressão dos ns. 4 e 3 do art. 486, a
1q?e ha pouco me referi; pede a suppressão das palavras « si não ~õr
binuba » do art. 499 n. I, suppressão com a qual estou de inteiro
accórdo, até porque este accrescimo foi intercalado no projecto, apezar
meu.

Para o art. 499 S. Ex. pede uma alteração na ordem de collocação
das pessoas chamadas á tutoria legitima.

Não tenho grandes razões a oppor a S. Ex.; direi simplesmente
que preferi, na escala, o tio ao irmão, porque esse inspira mais res
peito, substitue melhor o pai do que o irmão nas relações de tutela.
Trata-se na tutela de prover o incapaz de uma pessoa que o guie, que
administre os seus bens e para esse effeito parece-me que as condições
de respeito e acatamento existentes entre o sobrinho e o tio, in
dicam-nos que este se acha mais apto do que aquelle para exercer as
arduas funcções de tutor.

Foi este o motivo por que colloquei em primeiro lugar o tio e em
segundo o irmão.

Foi preoccupação do Projecto, no assumpto das tutelas, prover do
modo que pareceu mais razoável e mais capaz de assegurar os in
teresses do menor. Tinham chegado aos ouvidos do autor do Projecto
muitas reclamações de que os bens dos menores eram delapitados por
falta de garantias, porque os juizes não se esforçavam sufficientemente
para que esses bens se conservassem na sua integridade e assim en
trasse o menor na posse delles nas condições em que tinham sido dei
xados pelos seus progenitores. Mas S. Ex. deve conhecer melhor do
que eu esta matéria, porque além do estudo tem longa pratica.

Si achardes que o Projecto aperta excessivamente os tntores e os
juizes, é porque assim é, e eu nada mais opporei ás observações de
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S. Ex., fazendo votos para que o futuro approve as providencias que
a Commissão adaptar.

A emenda do Sr. conselheiro Correia é simplesmente no sentido
de se diminuir de 5 annos a idade exigida para o individuo poder
recusar a adopção de outro como filho.

Esta suppressão é de pouco valor, e me dispensa de entrar em
largas considerações a respeito.

A emenda do Sr. Dr. Gabriel Ferreira parece-me que não faz
mais do que servir ás idéas do Projecto, salvo si pela expressão
plenitude _... pretende S. Ex. infirmar a providencia tomada afim de
que o patrio poder não seja entregue a criaturas pouco dignas de
tão sagrado mister e de tão graves responsabilidades.

Si é este o pensamento do Sr. Dr. Gabriel Ferreira, eu não lhe
posso prestar o meu apoio, aliás dispensável.

Das emendas do Sr. Teixeira de Sá nada tenho que dizer sinão
que ellas concorrem para aperfeiçoar a redacção do Projecto nos
arts. 444 e 427.

Concordando com a emenda de S. Ex. ao art. 427, bem se vê
que discordo inteiramente da emenda do meu íllustrado mestre
Dr. Bandeira de Mello.

Ha ainda uma emenda do illustrado Dr. Sá Peixoto, concernente a
um assumpto que em seguida examinarei um pouco mais de perto: o
reconhecimento da paternidade. Mas, sinto dizer a S. Ex. que não é o
melhor caminho pedir simplesmente a meia justiça; e sinto tanto mais
quanto, não conhecendo o illustrado representante do Amazonas antes
de comparecer ás reuniões desta illustre Commissão, vejo hoje que
estive privado do prazer de conhecer uma das mentalidades mais sãs
que honram a Camara de meu paiz,

Passo agora a considerar as ponderações apresentadas pelo
Sr. Dr, Andrade Figueira. Mas, antes disso, farei uma ligeira refe
rencía ás emendas do illustrado representante do Rio Grande do Sul.
Uma dellas, já apresentada pelo illustrado relator, ao art. 443, refere-se
a assumpto de que já me occupei, tendo dado as razões da inclusão
deste artigo.

Em outra emenda, que diz respeito ao art. 455, S. Ex. quer ampliar
a adopção, substituindo as palavras - nascidos, simplesmente con
cebidos - por -legitimos ou legitimados.

O Projecto não quiz distinguir entre filho legitimo e ilIegitimado e
illegitimo, para o effeito da adopçao, porque esta foi inventada para
supprír a deflciencia da natureza.

Desde que a natureza der filho ao homem, sejam esses legitimos
ou illegitimos, já elle não precisa mais de recorrer a esta flcção da lei,
afim de ter sobre quem derrame a abundancia de affectos paternaes
que sente agitar-lhe a alma.

S. Ex. manda supprímir o art. 458, porque o Projecto não per
mitte que o adoptante tenha mais do que um filho adoptivo ,
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Ainda obedece o Projecto aos intuitos da execução desse instituto,
que foi prover a pessoa de filhos, uma vez que a natureza não o
tenha presenteado com uma descendencia, com uma prole.

Si este instituto nasceu da necessidade, que sente a criatura hu
mana, de ter um continuador da família, que ameaça extinguir-se, e si
achar um objecto para o thesouro de sentimentos que se estiolariam
por falta de expansão, creio que os seus fins ficam plenamente sa
tisfeitos com a disposição do Projecto, que encontra similares nas le
gislações de muitos povos, o que mostra que assim tem procedido a
maioria dos legisladores contemporaneos.

A. emenda ao art. 505 está relacionada com o que o Exm, Sr. Dr.
Rivadavia Correia apresentou aos arts. 509 e 510, cujo assumpto é
muito melindroso e não sei se poderemos elucidai-o neste momento,
antes de apreciar a sua repercussão em outros capítulos do Projecto.
Penso que seria melhor esperar que se discutisseo direito hypothecario
e, depois de firmados os principios, a Commissão attendesse ao disposto
no capitulo relativo á tutela, porque póde occorrer que hoje a Com
missão tome uma deliberação e mais tarde appareçam ponderações
taes que ella tenha de modificar os preceitos hoje adoptados.

Não ha inconveniente algum em que ella suspenda o seu juizo a
este respeito, uma vez que póde volver ao assumpto, que reclama
uma discussão larga e bem reflectida, que só se poderá abrir por
occasião de se examinar qual o melhor modo de organisar econo
micamente o instituto de hypotheca, em todas as suas relações, quer
com o commercio, quer com a agricultura, quer com a família.

. Neste alvitre, nada mais faço do que abundar nas ídéas ex
pendidas pelo Sr. Dr. Bivadavia Correia.

O Sr. conselheiro Andrade Figueira desdobrou largas consi
derações a respeito de tres pontos que, no Projecto, não conseguiram
captar as sympathias: o primeiro refere-se á legitimação por subse
quente matrimonio, abrangendo os filhos adulterinos e incestuosos; o
segundo diz respeito á investigação da paternidade, e o terceiro con
cerne ao systema adoptado pelo Projecto para reconhecimento dos
filhos naturaes ,

E' convicção minha que a alma collectiva da humanidade vem
emergida através de lutas indivisiveis, seculares, atravéz das tor
turas da evolução, para alcançar a posse de si mesma, firmando a paz
social pela applicação de justiça; mas, applicação completa, incon
dicional, irreductivel e pelo reconhecimento da liberdade individual,
que não é mais do que uma das fôrmas dessa applicação da justiça,
que não é sinão a expansão mais larga que se póde dar á esphera ju
ridica da actividade humana.

Esse ideal póde nunca ser auingido, em sua plenitude; mas
devemos todos nós nos empenharmos para que a humanidade se ap
proxíme delle o mais posslvel.
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Si para elle tendemos como para um ponto de attracção perdido
na distancia incommensuravel do futuro, a idéa da justiça é talvez a
mais alevantada de quantas concebeu a mente humana; e o direito
que a reflecte é a disciplina mais complexa de todas quantas se des
tinam a regular o organismo social.

Isto explica porque o direito ainda se acha entre nós (e eu me
refiro a toda a humanidade) tão atrasado. Depende a sciencia juridica,
por estar no alto da série, do desenvolvimento de todas as anteriores,
que lhe offerecem subsidios, que lhe apresentam as bases sobre as
quaes elle tem de erguer o seu edificio. .

Mas isto não justifica que não envidemos os melhores de nossos
esforços para satisfazermos os nobres ideaes de justiça, para os quaes
se sente voltada a alma humana.

Foi o intuito do Projecto, e talvez a preoccupaçao maior, fazer com
que a legislação brasileira traduzisse, sem romper o equilibrio do sys
tema [uridico vigente, sem perturbar, por uma ruptura brusca, o
apparelho legislativo, as influencias bemfazejas desse ideal superior
que eu vejo se reflectír no Codigo e nos projectos mais modernos das
nações mais cultas.

Teria eu grande pezar, se visse que nós, nesta altura de civili
zação, em que nos achamos, apresentassemos uma construcção legis
lativa, que estivesse destoante das exigencias da consciencia mo
~_. -

\\Ias, ouvindo o Exm. Sr. conselheiro Andrade Figueira, con
venci-me de que eu estava, si não de todo, pejo menos em parte, en
ganado.

O que me parecia justo, o que me parecia ínadiavel, a S. Ex.
parece injusto e adiavel !

Quando o projecto se esforça para levantar a condição jurídica da
mulher, quando trata de providenciar de modo mais humano em re
lação á situação legal dos iIIegitimos, quando procura atteuder aos re
clamos da couscíencia nacional em referencia á successão, quando,
emfim, apresenta o que lhe parece um certo melhoramento á legis
lação vigente, não é movida por outro intuito sinão esse de dar á lei
brasileira uma expressão mais conforme ao estado actual da civilização,
e mais propria para influir no dynamismo social, tendo por fito a rea
lização plena do direito. Por isso causou-me estranheza e magoa que
S. Ex. chamasse ignobil a acção que o Projecto confere aos filhos
iIIegitimos para obrigar os progenitores que são reconhecidamente taes
a cumprirem os deveres decorrentes da paternidade.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Referi-me aos meios empregados.
O SR. CLovis BEVILAQUA - Mas a Commissão comprehende que os

collaboradores do Projecto, e digo propositalmente collaboradores,
porque hoje eUe não é trabalho de um só, não podiam absolutamente
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apresentar ao Governo e ao Poder Legislativo de seu paiz um tra
balho em que se consignasse alguma cousa de ignobil.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Abre a porta a alguns casos ignobeis.
Com a melhor intenção póde fazer isto. Salvo a intenção, e digo que
abre a porta a estes meios ignobeis.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O adjecti vo dóe,
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O que digo nunca é com intenção

de offender.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Examinemos, Sr. Presidente, a ex

tensão dada pelo Projecto aos effeitos da legitimação por subsequente
matrimonio . '

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E tambem a legitimação sem su-
bsequente matrimonio , ,

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - O projecto só reconhece uma espécie
de legitimação, que é por subsequente matrimonio .

O SR. ANDADE FIGUEIRA dá um aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - No ultimo estado do direito romano,

a legitimação por subsequente matrimonio não comprehendia, como
sabe S. Ex., os filhos espurios, isto é, não comprehendia os inces
tuosos, os adulterinos, os sacrílegos e os oriundos de estupro. O di
reito canonico trouxe certo abrandamento a esse rigor do direito ro
mano, os oriundos do estupro poderam ser legitimados, assim como os
adulterinos, quando o adulterio não era acompanhado do impedimento
crime. Esta foi a opinião geralmente acceíta entre os" cauonistas ,
Depois, no século XVII, Striquio fez a interrogação a que S. Ex. se
referiu na ultima sessão.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Boehmer ,
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Creio que foi Striquio. Perguntava

elle como era que os pais podiam casar, isto é, legitimar a sua união
e os filhos delles procedentes não podiam pretender a legitimação da
sua origem. Pareceu ao grande jurista que bastava levantar a duo
vida para que a solução de prompto lhe chegasse; pareceu-lhe que
estava na consciencia de todos a resposta: si os pais se podem casar,
os filhos, por effeito desse casamento, devem estar legitimados. Assim
comprehendeu, entre outros, o citado Boehmer, que desenvolveu o
assumpto larga e detidamente, provando que os filhos adulterinos,
desde que os pais se haviam legitimamente unido pelo casamento, es
tavam legitimados, tão grande é a força do sacramento do matri
monio.

Mello Freire e Lobão acceitaram esta doutrina, apezar de se
suppôr que na Ordenação, Liv. 2, Tit. 35, § 12, havia um certo,
obstaculo a esta opinião benefica. Diz a Ordenação: « contanto que
esse filho fosse tal, que, com direito, podesse ser legitimado por
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subsequente casamento .» Discutiram os nossos juristas si esta ex
pressão com direita se referia ao direito romano, si ao canonico; mas,
a meu ver, a rasão está com aquelles que pensam que nem a um, nem
a outro desses systemas jurídicos se referiu o legislador philippino. Basta
attender á expressão com direito, para se ser logo levado a excluir a
possibilidade da referencia a um systema juridico determinado.

Si o legislador philippino quisesse referir-se ao direito romano, ou
ao canonico, diria po,. direito, não usaria da preposição com.

E' a opinião de Teixeira de Freitas, e me parece que é a mais
rasoavel. Não obstante, o emérito jurisperito chegou á conclusão que
eu não adepto. Teixeira de Freitas acha que pelo direito vigente estão
excluídos da legitimação os sacriJegos, os adulterinos, os incestuosos
e aquelles cujos pais estavam impedidos de se casar por impedimento
de publica moralidade, segundo a sua expressão.

Interpretação mais larga e maisbenevola é sem duvida 3, daquelles
que seguiram a rota aberta pelo grande Mello Freire. Entre estes, o
insigne Coelho da Rocha ensina que pelo nosso direito vigente, todos
osfilhos, de qualquer especie que sejam, uma vez que os pais se possam
casar, estão, ipso facto, legitimados. Foi esta a doutrina que abraçou
o Projecto

Ora, ponderava eu, si ao tempo em que havia considerações de
caracter religioso a attender, si ao tempo em que certos preconceitos
de ordem social deviam actuar com mais força no animo dos juristas,
um Mello Freire, um Lobão, um Coelho da Rocha pensavam que todos
os filhos illegítimos se podiam legitimar por subsequente matrimonio,
porque, na actualidade, perante uma legislação liberal, em rima so
ciedade em que já esses preconceitos antiquados desapparecerarn , ha
vemos de voltar á rudeza injusta do direito canonico primitivo ou do
direito romano?

Havia ni\ ultimo estado da nossa legislação, com a promulgação do
decreto de 24 de janeiro de 1890, art. 56, a restricção feita aos adul
terinos.

Mas, não podia ser, diante das considerações que acabo de fazer,
um obstáculo sufficiente para que o Projecto não lançasse a barra um
pouco além.

Assim, o Projecto em vez de consagrar uma novidade não fez
mais do que se manter na corrente da tradição dos juristas mais no
taveis, quer entre os antigos, como Lobão e Mello Freire, quer entre
os modernos, como Coelho da Rocha.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - São modernos, Mello Freire é do se
culo XVIII, Lobão do seculo XIX e Mello Freire era mais reformador
do que V. Ex.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Encoraja-me a declaração de V. Ex.
Passo a considerar antro ponto. Afinal, O Projecto declarando que
todos os ilIegitimos se podem legitimar por subsequente matrimonio,
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naturalmente exclue os incestuosos, porque, em relação a estes, os
pais se não podem casar.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E quando cessa o impedimento,
como O cunhadio ? E' incesto?

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Ahi ha adulterio , No meu ponto de
vista, que é o dos codigosmodernos, entre. os quaes o de Portugal, são
incestuosos os filhos de parentes na linha recta collateral até irmãos.
Esta é a concepção que fazemos de incesto. Pelo Projecto, os filhos
procedentes de união incestuosa estão excluídos da possibilidade de
legitimar, porque seus paes não se podem casar.

O SR. ANDRADE ]i'lGUEIRA - O cunhado está em segundo grão,
pelo Projecto, e póde casar.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Osegundo ponto refere-se á investi
gação da paternidade. Os filhos illegitimos, affirma o Projecto, desde
que não sejam reconhecidos expontaneamente pelos seus paes, teem
acção para obrigai-os a isto.

Vou apreciar esta disposição do Projecto em relação aos principies
e em relação ás legislações modernas. .

Parece-me que é principio inconcusso que todo aquelle que nasce
pelo simples facto de nascer, tem direito á existencia , e que aquelle
que foi causa da existencia tem obrigação indoclinavel de prover á
subsistencia daquelle que, por acto seu, veio á luz.

Temos, por conseguinte, de um lado o direito do filho, direito
reconhecido pelas noções mais puras da justiça, e de outro lado a obri-
gação irrecusavel do pae . .

Se o filho nasce de justas nupcias, esta obrigação se reparte entre
os dous progenitores. Naturalmente ao pae incumbe maior onus
porque, pela organisação da nossa sociedade, a elle cabe angariar os
meios de subsistencía da familia, mais do que á mulher; porém, na
falta do pae ou na collaboração com elle, subsiste a obrigação
da mãe.

Si o filho procede de união illicita, pela mesma rasão, a obri
gação deve caber aos dous progenitores - ao pae e á mãe.

Si o filho for entregue exclusivamente á mãe, si esta for a unica
a ter obrigação de alimental-o, de dirigil-o na vida, de cereal-o de
conforto, de preparal-o para a luta da existencia, teremos, em primeiro
legar, uma injustiça, porque se fará recahlr sobre um sómente a obri
gação que devia competir a dous; e, por outro lado, uma vez que a
mulher dispõe de varios recursos, para a criação e educação de seu
filho, iremos talvez forçal-a a engeital-o, a deital-o na roda, isto é,
a obrigar a sociedade a tomar sobre si encargos provenientes do
crime de um homem, que, depois de offender as leis da honra, do
pudor e da dignidade, foge ao cumprimento das suas obrigações mais
sagradas. E será sómente em attenção a este homem que, depois de
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procrear um filho, o abandona, será sómente em attenção a esse homem
que sobrecarrega a sociedade com encargos novos, oriundos de sua
libidinagem, será somente em attenção a este homem que nós, os que
preparamos a lei, deveremos recuar no caminho das reparações
impostas pela justiça, recuar sem attendermos aos interesses, em pri
meiro logar dos filhos, em segundo logar da sociedade, e, em terceiro,
da mulher?! (Muito bem.)

Mas, dizS. Ex. que, assim restringindo-se ou trancando-se a porta
aos filhos para o reconhecimento da paternidade, nós evitamos o
escandalo, Acho que o escandalo maior está no facto' de se produzirem
esses filhos, do que no facto de se reconhecer a paternidade.

Acho exquisito que a sociedade se apavore diante desse escandalo
de se declarar que tal pessoa é pae de tal outra, e não veja que assim
commette a mais revoltante das injustiças e estimula a libidinagem no
presente e no futuro. No presente, porque os paes, livres desta
obrigação, atropelados pelo direito, se entregarão facilmente ás relações
illicitas; e, no futuro, porque os filhos dessas relações, não podendo
ter o cuidado necessário na sua educação, hão de ser pouco escru
pulosos, hão de ser, si pertencerem ao sexo feminino, destinados a fazer
o mesmo que fizeram as suas mães, a cahirem nos mesmos laços em
que ellas cahiram.

Disse mais, S. Ex., que o reconhecimento forçado da paternidade
dava lagar a chantages, a explorações.

Pódeser que uma ou outra vez casos destes se dém : mas, creio
que esse receio é vão, que maiores perigos existirão si mantivermos a
legislação vigente, tal como está; porque o reconhecimento forçado é
um freio, é um cobro posto pelo legislador ás expansões da libidinagem.

Por outro lado, dado o systema estabelecido pelo Projecto, com as
restrícções determinadas, a chantage não se poderá verificar.

I) SR. ANDRADE FIGUEIRA-Não comprehendo essas restricções
si se trata de um grande beneficio.

I) SR. CLOVIS BEVILAQUA - Explicarei a Y. Ex.
I) direito não é mais do que uma transacção entre interesses col

lidentes; ha interesses individuaes e sociaes a que attender ; ha
interesses dos filhos, dos paes e das mães, que são divergentes e consí
deraveis, e ha os interesses ainda mais vultuosos da sociedade. Con
seguintemente, nem tudo nós vamos conceder aos filhos, porque
abrimos a porta, largamente talvez, a estas explorações, e nem tudo
devemos conceder aos paes, consagrando a injustiça revoltante, que
existe na legislação actual ,

Desse equilibrio de interesses divergentes é que resulta a verda
deira noção do direito que o Projecto procura reflectir .

Ha ainda um argumento, ao qual S. Ex. não se referiu, mas, que
tem sido apresentado, é o que diz respeito á estatistica. Creio mesmo
que S. Ex. se referiu a ella, porque já conhecia a refutação.
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Houve um sscriptor que comparou a França, onde ha prohibição
do reconhecimento forçado da paternidade, á Baviera, onde a lei
confere acção ao filho, para obrigar o pai a reconhecel-o, e notou que
ao passo que a França, entre 100 filhos, tinha 8 illegitimos, a Baviera
apresentava um coefficiente maior. Os dous paizes, porém, foram esco
lhidos a dedo, Sr. Presidente, porque, si é certo que mesmo na
ebriedade da paixão pode acontecer que a mulher se lembre que, con
cebendo, poderá dar á luz um filho para cuja educação e alimentação
ella ha de concorrer sozinha, é certo tambem que esta ponderação pode
ser feita pelo homem, e com maioria de razão, porque, segundo dizem,
na mulher prepondera o sentimento, o que, aliás, não é verdadeiro, e no
homem, a razão.

Si a mulher nesse enlevo pode-se recordar da responsabilidade
futura, com maioria de razão póde recordar-se della o homem.

Mas dizia que a comparação foi escolhida de propósito, porque, si
a fizessem entre a França e a Inglaterra, o resultado seria outro.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Na Inglaterra se admitte o reconheci

mento forçado da paternidade e é onde talvez seja menor o coefflciente
da illegitimidade.

Segundo uma estatistica que consultei, é onde elle é menor.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Si não fosse desviar o curso das idéas,

eu diria que actualmente não podemos fallar rigorosamente em raça
germanica e latina, porque houve uma confusão desses elementos, de
modo que as raças existentes na actualidade são antes historicas do que
naturaes ,

Em face da legislação, Sr. Presidente, vejo divergencias notaveis
a respeito do assumpto que agora examinamos. De um lado, a legislação
francesa, a italiana, a hollandeza, a belga, que manteem o direito
francez; a chilena, a boliviana, e a uruguayana prohibem o reconhe
cimento da paternidade, só o admittindo quando expontaneo : por outro
lado, temos a legislação portuguesa, a ingleza, a austríaca, a allemã, a
hespanhola, a argentina, a suissa e a norte-americana, que admittem o
reconhecimento forçado. Si, porém, observarmos mais de perto essas
legislações que interdizem a acção para o reconhecimento do pae,
havemos de verificar que todas ellas são menos rigorosas que o íllustre
preopinante. Assim, O Codigo Civil Francez a admitte no caso de
rapto, o Codigo Civil Italiano accrescenta ao caso de rapto o de estupro
e por esse mesmo modo díspoem a legislação boliviana,' que reproduz
o Codigo Francez, e a argentina, que segue o exemplo do Italiano.

Os SRS. ANDRADE FIGUEIRA e ALFREDO PINTO dão apartes.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Por outro lado, Sr. Presidente, apre
sento aqui, entre as legislações que não acceitam o reconhecimento



- 925-

forçado da paternidade, a belga, suppondo a manutenção do Codigo
Civil Francez, mas no projecto de Laurent e depois no projecto revisto
com que o povo belga procura dotar-se com uma legislação nacional, já
se não reproduz o systema francez. E aproveito a opportunidade para
declarar que o projecto de Laurent foi uma das fontes mais consultadas
para a organização do Projecto nesta parte. (Apartes.)

Outra ponderação que me offerece a legislação comparada é a
seguinte: na legislação franceza preponderou o principio contrario até
a promulgação do codigo, ou melhor, até a grande crise, segundo a
phrasepositivista. Depoisfoi que se tomou outra orientação.

Por fim, recordarei que a investigação da paternidade era per
mittida pelo antigo direito portuguez, havendo apenas restricção em
relação aos nobres; e si hoje não existem nobres entre nós, a conclusão
a tirar-se é que devemos adoptar o principio commum da legislação

, portugueza, o principio que se applicava a todos os individuos e não O
que constituia uma exepção para os nobres

E tanto é assim que o Codigo Civil Portuguez, procurando manter
e desenvolver a tradição do direito nacional, consagra o direito de
acção ao filho para reconhecimento de sua paternidade legitima.

Creio que estas ponderações fornecidas pela legislação comparada
são muito convenientes.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Muito contrapoducentes.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - S. Ex. disse ainda, Sr. Presidente, que

não admittia, que não acceitava O systema estabelecido pelo Projecto
para o reconhecimento da paternidade.

O systema do Projecto, Sr. Presidente, não é original; os casos
estabelecidos para o reconhecimento forçado são os casos que se en
contram mais ou menos nas legislações que acabo de citar e que foram
brilhantemente estudadas por Cimbali em sua Nova phase do direito
civil. Ha apenas ligeiras divergencias, secundarias, que não attingem
os princípios.

Poderia ainda, Sr. Presidente, offerecer algumas reflexões sobre
este assumpto, que é vasto e merece particular attenção de parte da
Commissão ; mas a hora está adeantada, ha naturalmente desejo de
ouvir-se o relator a este respeito, e nestas condições o que me cumpre
fazer é dar por findas as minhas considerações. (Muito bem.)

o Sr. José iVJl:onj eccdfm - Sr. Presidente, não posso abusar
da attenção dos distinctos collegas de Commissão e dos illustres con
vídados, quando a hora já está adeantada, e todos estão, mais Ou
menos, fatigados. Pretendia, Sr. Presidente, para não demorar o en
cerramento da discussão, nada dizer sobre a materia que tive a honra
de relatar, reservando-me para a occasião em que tivesse de dar
parecer sobre as emendas apresentadas a essa materia.

Porém, em vista da refutação com que foram distinguidas opiniões
minhas, extremadas em desaccordo com algumas disposições do Pro-
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jecto do Codigo Civil, por parte do eminente jurisconsulto que o
redigiu, sou forçado a usar da palavra, respondendo ligeiramente ao
honrado autor do Projecto.

Permitta-me, porém, a honrada Commissão, antes de chegar lá,
que eu me manifeste, desde já, sobre uma emenda do nosso respeitavel
e distincto collega, o Sr. Dr. Oliveira Figueiredo, a proposito de uma
contradicção, que aS. Ex., como a mim tambem, parece flagrante
entre o art. 311 do Projecto e o art. 504, n. 1, relativamente á autori
zação que o primeiro faculta á mulher casada para acceitar a tutela
com consentimento do marido, ao passo que o segundo dos citados
artigos prohibe absolutamente a acceitação ou o exercicio desse en
cargo ás pessoas que não tiverem a livre administração de seus bens
e, por conseguinte, ás mulheres casadas.

Realmente, é evidente a contradicção, podendo a Commissão sa-
nar o inconveniente por meio de uma emenda additiva ao § 1° do
art. 504, como proporei no meu parecer sobre as emendas estabele
cendo uma excepção á regra firmada no mesmo art. 504.

Em relação ás outras emendas apresentadas, eu me manifestarei
opportunamente no parecer.

O autor do Projecto discordou absolutamente do meu parecer
sobre as emendas dos illustres Deputados Srs. Drs. Adolpho Gordo e
Fausto Cardoso, nas quaes propõem a suppressão, no art. 422, das pa
lavras «separação dos conjuges» e, no art. 557, das palavras «sempre
que não esteja separado judicialmente.))

A' parte questões complexas que eu poderei suscitar de accordo
com a medicina legal aproposito dos prazos determinados para preso
cripção da filiação legitima e nas quaes não posso intervir neste mo
mento, e que me inspiraram a acceitar a emenda ao art , 422, eu
agora penso que essas emendas devem estar prejudicadas em vista da
deliberação tomada pela Commissão em relação ao instituto do di
vorcio.

Realmente hoje, depois do voto victorioso na Commissão, não
admittindo a inclusão do divorcio no Projecto, essas duas emendas se
acham prejudicadas. E assim opinarei no parecer que tenho de sub
metter á Commissão ,

Em relação ao art. 443, cuja suppressão eu proponho, no que
hoje não me acho isolado, tendo a companhia do meu illustre collega o
Sr. Dr, Rivadavia Corrêa, basta simplesmente o que eu já disse, jus
tificando a necessidade da suppressão ,

De accordo com o relatório que apresentei suffragando as mesmas
idéas da douta Commissão da Faculdade Livre de Direito desta Capital,
seja-me permittido declarar que não tem fundamento a hypothese lem
brada pelo illustrado collega Sr. Dr, Sá Peixoto, em relação aos engei
tados, no aparte que deu no correr do discurso do íllustre autor do
Projecto em discussão.



- 92'1 -

E' uma excepção que não pôde de modo algum prejudicar a regra
geral. Pelo principio que adepto, a maternidade não pôde ser occultada
no registro civil do nascimento e, portanto, a disposição do art. 443 é
superflua. .

O facto invocado em relação aos engeitados não prevalece porque
estes, mesmo pela sua posição triste de abandonados no mundo, não
podem procurar a sua paternidade, nem a sua maternidade, e a exís
tencia delles ainda prova mais a inutilidade do art. 443. Finalmente,
restam as objecções levantadas contra os institutos altamente liberaes
que o Codigo consagra, resolvendo no regimen da legislação nacional
os magnos problemas do reconhecimento da filiação illegitma e da in
vestigação da paternidade.

Em relação á investigação da paternidade, que a lei de 2 de se
tembro de 1847 absolutamente veda, restringindo os casos de reco
nhecimento paterno, não se pôde contestar que essa grande reforma
seja uma novidade no direito patrio, pois, sob o regimen do antigo
direito da metropole, admittia-se, embora sem amplitude, a investi
gação da paternidade, como se vê pelo Assento n. 5, de 9 de abril de
1772, § 1'.

O Projecto resolve tão sério problema com grande prudencia, res
tringindo os casos em que a competente acção de filiação póde ter
logar. Oargumento mais forte que se levantava e que ainda hoje se re
pete contra esse instituto, refere-se aos processos escandalosos, ás ex
plorações, á quebra do respeito no seio das familias, circumstancias
essas que justificam a promulgação da lei de 2 de setembro de 1847,
afim de oppor-lhes o paradeiro. ..

Porém, na França, onde os mesmosargumentos foram produzidos
em defeza do art. 340 do Codigo Civil dessa nação, um dos mais emi
nentes discípulos da Faculdade de Direito de Paris, Philippe Annat, re
futa-os vantajosamente na sustenção de sua these sobre a investigação
da paternidade, demonstrando que os escandalos não pódem absoluta
mente vedar as livres manifestações do direito, Ora, o direito natural
não póde ser restringido pelas fórmulas, que são as leis, que concre
tizam o direito e devem ser o verdadeiro reflexo da igualdade natural
que não plantou essa odiosa distincção entre os filhos, irresponsaveis
pelo seu nascimento.

Portanto, admittida perfeitamente a solução do importante pro
blema jurídico pela adaptação do novo instituto na codificação das leis
civis da Republica, não se justificam os receios desses escandalos, nem
de attentados á segurança da familia, tanto mais quanto elles não se
têm dado entre os povos cultos que têm consagrado em seus codigos a
investigação da paternidade ..

Eu estou neste ponto de accordo com o Codigo, adoptada a modi
fiçação que propuz.

Por occasião do debate sobre a mataria do meu parecer, o hon
rado Sr. conselheiro Correia, rebatendo a minha opinião sobre a sup-
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pressão do instituto da adopção, por obsoleto inutil, disse que, re
almente, estava consagrado pelas tradições do nosso direito e que, por
isso, não se podia supprimir esse instituto, sob pretexto de seu de
suso.

Porém, quando não valham os meus argumentos, collocar-me-hei
sob a alta protecção de dous vultos dos mais notaveis da jurispru
dencia patria, de dous dos mais eminentes jurisconsultos brasileiros.
Refiro-me aos Srs. conselheiros Lafayette e Teixeira de Freitas, de sau
dosissíma memória.

A opinião do Sr. conselheiro Lafayette está perfeitamente definida,
no expressivo espaço em branco que se destaca no seu precíosissimo
tratado sobre os «Direitos de Família- na pagina que parecia destinada
ao estudo desse instituto.

Teixeira de Freitas, um dos espiritos mais conservadores das tra
dições do nosso direito, é preciso que se relembre, disse que a adopção,
imagem da legitimação, é um remedio consolador para aquelles que
não têm filhos.

Com essas opiniões abalisadas, respondo a quaesquer argumentos
dos partidários infensos á reforma.

Agora devo ponderar á Commissão que, no novo parecer que
terei de dar sobre as emendas, vou propõr a suppressão do art. 480.

Realmente não se póde equiparar o pae ou a mãe, usofrutuarios
dos bens dos filhos, aos simples usofrutuarios; aquelles não pódem ser
collocados no mesmo nivel que estes, qnanto ás obrigações que de
correm do encargo.

E' uma regra exaggerada e de um rigor excessivo que não deve
ficar no Codigo Civil.

São estas as observações que eu tinha a fazer. (Muito bem!
Muito bemI) .

o Sr. Presidente - Fica encerrada a discussão e conce
dido ao Sr. relator um prazo de cinco dias para apresentar parecer
sobre as emendas. A ordem do dia para a 4' reunião extraordinária, "
realizar-se amanhã, 28, é a seguinte:

Discussão dos pareceres: do Sr. Luiz Domingues, sobre os artigos
576 até 745; e do Sr. Arthur Lemos sobre os arts. 746 até 801 da
Parte Especial do Porjecto ,

Termina a reunião ás 6 horas da tarde.
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4' REUNIÃO EXTRAóRDINARIA EM 28 DE NOVE.IRRO DE 1901

(Presidencia do SI'. Seabra)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os
Srs. Seabra, F. Tolentíno, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domingues,
Anizio de Abreu, Camillo de Hollanda, Teixeira de Sá, Araujo Góes,
José Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Alfredo Pinto, Bene
dicto de Souza, Alencar Guimarães, Rivadavia Correia e Frederico
Borges (17).

Faltam, com causa participada, os Srs. Tavares de Lyra, Sylvio
Romero, Azevedo Marques e Hermenegildo de Moraes (4).

Dos convidados pela commissão comparecem os Srs. Clovis Be
vilaqua, Andrade Figueira, M. F. Correia, Salvador Moniz, Fabio Leal,
Gabriel Ferreira e Bandeira de Mello.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.

ORDEM DO DIA

Votação da emenda additiva do SI'. Solidonio Leite ao n. 6 do
art , 212 da Parte Geral e discussão dos pareceres: do Sr. Luiz Do
mingues, sobre os arts. 1)76 a 745; e do Sr. Arthur Lemos, sobre os
arts. 746 a 801 da Parte Especial.

Posta a votos a emenda do Sr. Solidonio Leite ao n. 6 do art. 212
da Parte Geral, que tivera a votação empatada na reunião anterior, é
rejeitada por 9 votos contra 6. .

o Sr. Presidente - Entram em discussão os pareceres dos
Srs . Luiz Domingues e Arthur Lemos.

E' lida e mandada a imprimir a seguinte

EMENDA

o art . 608 - Substitua-se pelo seguinte:

" O possuidor de má fé não tem direito a indemnização pelas bem
feitorias, ainda que necessarias.- M. F. Correia.:-: F. Tolentino,»

O art , 756 seja substituido pelo seguinte:
« O direito do autor sobre sua obra litteraria, scíentifíca ou artis

tica, estende-se pelo prazo de setenta annos, a partir do dia 10 de ja
neiro daquelle em que se fizer a publicação; e, dentro do mesmo
prazo, passa a seus herdeiros ou successores.- M. F. Correia.
F. Tolentino.

c. C.- vel. III 59
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o Sr. M. F. Correia - Sr. Presidente, o art. 608 dispõe
que o possuidor de má fé deve ser indemnizado sómente das bemfeí
torias necessarías. Está de accordo com o Projecto do Sr. Dr, Clovis.

Os principios que professo levam-me a apresentar emenda decla
rando que o .possuidor de má fé não deve ser indemnizado nem das
despezas necessárias.

Boa fé quer dizer integridade" probidade, escrupuío e justiça. A
má fé é a negação dessas nobres qualidades. E si as despezas são ne
cessarias para que o detentor de má fé continue na posse do objecto,
razão de mais para ser-lhe então recusada a indemnização, afim de
que a cousa volte ao seu verdadeiro proprietario. .

Dir-me-hão: mas elle pódo reter e desde que as despesas são ne
cessarias, o proprietario soffre porque o objecto se deteriora. Sem em
bargo desta observação, eu me conformo com o preceito do direito ca
nonico, segundo o qual a má fé impede a prescripção .

Opportet ut qui prescribii, in nulla temporis parte rei habeat eon~
scienciasn alierue, (Deeret. Gregor.)

Trata-se da prescripção, mas estabelece-se o principio de que da
má fé não resulta benefício para o que a pratica.

São condições para fundar a boa fé: i', ignorancia de que outro
seja o proprietario da cousa que nos transmittirem ; 2', crença de que
o transmittente é o verdadeiro proprietario e tem capacidade para
transmittir; 3', crença de que o acto da transmissão está isento de
qualquer vicio.

Viola Lodos estes principias aquelle que de má fé retem o objecto
de outrem. Indemnizal-o, quando elle está assim em posse indevida e
culposa, não julgo que seja doutrina favoravel á boa marcha social.
Póde parecer rigorismo da minha parte, mas, como disse a principio,
é a doutrina que sigo.

Não acho que da má fé resulte qualquer direito.
O motivo principal que me determinou' a tornar a palavra foi o

illustrado parecer do nobre Sr. DI'. Arthur Lemos sobre direito au
toral.

Póde esta parte ser considerada entre as administrativas do Co
digo, aquellas em cuja discussão posso, como já tive occasíão de de
clarar, mais propriamente envolver-me, em razão da carreira que
segui na vida publica. As altas questões do direito civil ficam para os
mais competentes.

Sobre o modo de considerar o direito do autor em relação ao seu
trabalho, tenho por verdadeira a opinião de Bluntschli: é um direito
pessoal, tão pessoal que posso ou não usar delle, retel-o para quando
julgar mais opportuno entregai-o á sociedade, e recusar-me a isso até á
morte, deixando inedito o trabalho.

Dois pontos capitaesattrahem a minha attenção: o primeiro é
saber si esta parte deve ser incluida no Codigo, ou si deve formar pro
jecto separado; e o segundo, a temporariedade ou não do direito au-



- 931-

toral. Acompanho aos que entendem que esta parte deve separar-se
do Codigo, não só porque. é assumpto que interessa ao direito interna,
cional, como porque assim mais facilmente poderá ser modificada como
as circumstancias exigirem, e já se está fazendo com a lei de 1 de
agosto de 1898, que define e garante os direitos autoraes.

Temos um unico ajuste internacional desta natureza: é o de 9 de
setembro de 1889, celebrado entre o Brasil e Portugal e mandado
executar pelo decreto n. 10.553, de 14 de setembro de 1889, que diz:

«Os governos do Brasil e Portugal concordam em que os autores
das obras litterarias, escriptas em portuguez, e das artísticas de cada
um delles, gozem no outro, em relação a essas obras, do mesmo direito
de propriedade que as leis ahi vigentes ou as que forem promulgadas
concedem ou concederem aos autores nacionaes ". Este accordo come
çará a vigorar desde o primeiro dia do mez de novembro do corrente
anno .»

Esta convenção está em vigor. Mas bem se vê quanto é neces
sario ter a attenção voltada' para a reciprocidade em matérias de fa
vores autoraes e, sobretudo, na parte relativa á traducção ou imi
tação.

Assignaram esse ajuste, por parte do Brasil o S,r. commendador
José Francisco Diana, então Ministro dos Negocios Estrangeiros, e, por
parte de Portugal o Sr. conselheiro Duarte Gustavo Nogueira Soares,
recentemente fallecido na capital da Suissa.

A este acto seguiu-se a admissão no Instituto Historico e Geogra
phico Brasileiro do SI' conselheiro Nogueira Soares, que proferiu, no dia
de sua posse, palavras que a materia em discussão me leva a repetir (M):

«Creio que uma justa e cordial reciprocidade, no que
respeita á protecção da propriedade litteraria dos autores
portugueses e brasileiros, é um bom serviço prestado ás
lettras e ás sciencías neste paiz.

No Congresso Litterario, reunido em Lisboa em 1880,
um distincto escriptor brasileiro dizia: «Temos tido e temos
poetas que honrariam qualquer litteratura, ainda a mais
rica. A maior parte, porém, produz muitissimo pouco,
quasi nada. E' aqui que se prende a questão que os con
gressos litterarios são chamados a resolver. Será por falta de
talento e illustração que os escriptores brasileiros produzem
tão pouco? Não o creio, tanto mais que os vejo desperdiçar
forças extraordinarias e fecundas no jornalismo litterario e
politico , que é assás numeroso. A causa unica e verdadeira
é a concurrencia que lhe fazem os escriptores estrangeiros,
especialmente os portugueses.

Como quereis que os editores nos comprem os nossos
trabalhos, por melhores que elles sejam, quando acham
outros já feitos, e, o que é mais, com successo garantido h
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. Assim explicava aquelle distincto escriptor como em um
paizem que tanto abund!,m ?S talentos, as aptidões e illustra.
ções nas lettras e nas sciencias, a producção das obras litte
'l·arias.e sciontificas é .relativamen~e diminuta. Ora, quando
os editores estabelecidos no Brasil forem obrigados a pagar,
tanto aos autores portuguezes como aos autores brasileiros,
? fructo do se." trabalho,. hão de naturalmente preferir, em
Igualdade de oircumstancías, as obras destes, e animal-os a
produzir mais. Vae longe o tempo em que os homens de
lettras eram obrigados a trazer, como o divino Homero, a
sacola e o bordão do mendigo ou a receber, como Virgilio
e Horacio, das mãos de generosos protectores meios de sub
sistencia . Mas hoje a justiça, a dignidade da profissão e os
interesses da civilisação exigem que os homens de lettras
possam viver do fructo do seu trabalho ou pelo menos con
tar com elle na luta pela vida, cujas difficuldades augmentam
constantemente. E mal poderiam os autores brasileiros con
tar com o fructo do seu trabalho emquanto os editores lhes
fizessem uma concurrencia desleal, usurpando as obras litte
rarias dos autores estrangeiros.

Pedem, ha muito, os homens de lettras reunidos em
congressos internacionaes que se estabeleça accordo entre
todos os povos cultos, para que a propriedade litteraria seja
constituída e consagrada por toda a parte sobre as mesmas
bases, e cada um conceda aos autores dos outros a mesma
protecção e os mesmos direitos que conceder aos autores
nacionaes.

Divergem ainda as opiniões dos publícistas e estadistas
quanto á natureza, extensão e limites do direito dos autores
sobre as suas obras; mas todos concordam em que nenhuma
nação civilizada pode deixar de proteger este direito sem
atacar as bases da sociedade, sem offender o que com razão
denominam as raizes da civilização.

Si a propriedade litteraria não é uma propriedade como
qualquer outra, si é uma propriedade sui gene,'is, nem por
isso deixa de ser a mais sagrada de todas as propriedades. E
com effeito, si ha propriedade que, perante a moral e o di
reito, perante O bom senso e a equidade, deva ser consi
derada e respeitada como sagrada, é sem duvida a proprie
dade litteraria ,

A propriedade litteraria e artística tem o mesmo funda
mento que a propriedade movel e ímmovel, o trabalho. E si
uma póde ser considerada, em razão da nobreza da sua ori
gem, superior á outra, é indubitavelmente a propriedade
litteraria e artística. Desde que o autor materíalisa ou incarna
a sua concepção em uma forma determinada, livro, partitura,
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estatua ou quadro, a justiça, universal reclama que a legis
lação de cada paiz lhe garanta o fructo do seu trabalho, o
seu direito sacratíssimo de propriedade, embora prescreva a
este direito os limites que no interesse geral da sociedade e da
cívilisação o legislador póde e deve prescrever ao exercicío
de todos os direitos» .

Está aqui manifestado o desejo, que é o da civilização, de que
esta questão de direito autoral seja regulada por uma convenção uni
versal, de modo que ella se assemelhe ás que estão estabelecidas para
o regimen postal e telegraphico . Garantidos devidamente os intereses
recíprocos, não vem mal ás nações do ajuste que acautele os direitos
dos autores.

Respondendo ao discurso do Sr. Nogueira Soares, como é dos es
tatutos da Associação, o Sr. conselheiro Aquino e Castro disse (U):

c .•. Não se comprehende como póde até agora ser con
testado o direito consagrado pela razão e pela justiça, e re
conhecido pela legislação dos povos cultos, de gozar o autor
e livremente dispor daquillo que representa o trabalho pri
vativo de sua imelligencía. Nada mais justo, em verdade,
do que garantir-se ao autor da obra ou aos seus represen
tantes, com ou sem limitação de tempo, o direito exclusivo
de reproduzil-a ou negocíala.

A propriedade, como já se tem lembrado, não muda de
natureza por ser distincta a matéria ou a origem dos pro
duetos a que se applica , Entretanto, a propriedade por excel
lencia a mais nobre e valiosa, por ser justamente aquella que
revela a superioridade do espirito sobre a matéria, da in
telligencia sobre o esforço physico da acti vidade humana, é
a que se mostra de todas a menos protegida» .

Creio ter sufficíentemente dito o que importa quanto á parte em
que o direito internacional intervem no assumpto.

E as razões produzidas convencem de que melhor fôra que as dis
posições relativas ao direito autoral constituissem, em additamento ao
Codigo, uma lei especial, como a de i de agosto de i 898, cujos princi
pios foram em parte consagrados no Projecto e em parte alterados.

O meu pensamento neste ponto apóia-se na respeitavel autoridade
dos legisladores da Suissa, da Bélgica, da Allemanha, sendo que os da
Allemanha excluiram expressamente do Codigo a parte relativa ao di
reito autora!.

Justificam ainda a minha opinião estas ralavras do erudito trabalho
com que o Dr. Clovis Bevilaqua justifica o Projecto do Codigo ;

"Serias difficuldades apresenta ainda á mente do jurista o exame
do direito autora],r •
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onobre relator é tambem por uma lei especial. S. Ex. disse
(lt!) :

«Melhor será que em lei especial sejam esmerilhados esses casos,
menos da índole de um Codigo Civil... »

Igual é o pensamento do iIIustre Sr. conselheiro Coelho Rodrigues.
O segundo ponto, que julgo dever considerar, é o de saber si esta

propriedade deve ser consagrada como perpetua, de accordo com o
Projecto, ou como temporaria, como prescrevem todos os codigos
europeus.

A iIIustrada Commissão tem, como eu, em minhas considerações,
de ohedecer ao preceito constitucional, porque é da execução deste
~~elto que se está tratando; e a Constituição diz no art. 72, § 26 :

«Aos autores de obras litterarias e artísticas é garantido o direito
exclusivo de reproduzil-as pela imprensa ou por qualquer outro pro- .
cesso mecanico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo
tempo que a lei determinar. »

Não se pode deixar de considerar por estas palavras finaes e res
trictivas da Constituição que o legislador constituinte entende que esta
propriedade é temporaria, pois que uma lei declarará o tempo durante
o qual se possa della gozar.

Uma emenda, que terei a honra de enviar á Mesa, estabelecerá o
prazo máximo que as leis existentes estabelecem, que é o do Codigo
da Hespanha, 80 annos,

A nossa lei de f 898 concede o prazo de 50 annos ,
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' muito tempo, é uma eternidade.

A nossa lei da monarchía dava 10 annos, prazo muito sufficiente.

O SR. M. F. CORREIA - Vê a nobre Commissão como pensa o
iIlustre Sr. conselheiro Andrade Figueira. O seu autorizado parecer é
no sentido da temporariedade do direito autoral.

Ha ainda que considerar esse direito em relação ao traductor, cuja
situação é dífferente da do autor; e, ás vezes, o traductor pode se con
verter em traditor .

O nobre autor do Projecto entende que este direito deve ser per
petuo; e parecia-me que o Sr. Dr. Arthur Lemos não partilha desta
opinião. Em todo caso está manifestado o meu pensar. Si as legis
lações antigas tivessem estabelecido o direito autoral como perpetuo
ter-se-hião perdido muitas das obras monumentaes da antiguidade. Si
não fosse o direito, de que se apossaram os homens, em bem da civili
zação, de reproduzir os trabalhos que escaparam ao fanatico incendio
da preciosa híbliotheca de Alexandria, não teriamos podido apreciar as
obras de Platão, de Aristoteles e tantas outras.

E' justo que ao autor se conceda o prazo preciso para que tire do
seu trabalho todo O proveito; mas esta concessão não pód.. ir tão longe
que prive a sociedade, no fim do prazo, aliáz longo, que proponho, de
apropriar-se do livro. Isto é de tanta necessidade que pelo Projecto é
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permittido aos governos da União c dos Estados a desapropriação de
qualquer obra já publicada cujo dono não a queira reeditar; e ella cae
logo no domínio commum si o autor fallece sem successão,

A propriedade autoral é sui generis; e desta especialidade re
sultam certas restricções impostas pelo interesse social ligado á mani
festação do pensamento.

Tratando-se do casamento civil, diz-seque uma vez que é contracto,
é dissoluvel. Entretanto, muitas legislações, e sempre a do Brasil, ne
gam-lhe esse attributo por motivo de ordem social superior.

Applícando-se o raciocinio á propriedade litteraria, esta não póde
ser perpetua pOI' motivo de igual força ao que exclue da dissolubilidade
o contracto de casamento civil.

Está em jogo interesse de ordem elevada da communhão, que não
póde ser preterido.

São esses, a meu ver, os pontos capitaes em matería de direito
autoral.

Deve o Codigo com elle occupar-se, ou é mais, proprío a lei
especial?

Poderá a Commissão entender diversamente; mas a opinião que
professo, já a expuz e justifiquei até com o exemplo do recente codigo
da Allemanha.

O outro ponto é saber porque espaço de tempo deve durar o direito
doautor, de modo que fique amplamente recompensado o seu trabalho,
e que ao mesmo tempo a sociedade não fique sacrificada no que toca á
divulgação da sciencia, e das obras de primor.

Si O direito autoral fosse perpetuo, haveria a facilidade que deve
haver em generalisar o conhecimento da immortal epopéa de Camões?

Eu disse que, na minha opinião, o direito autoral é um direito
individual, como sustenta Blumtschli; e, por isso tenho de proferir
algumas palavras acerca do art. 763, n. 1, que declara que não póde
ser cedido o direito de ligar o nome a qualquer producto de nossa
intellígencia,

Pergunto: é condemnavel o facto, que diz-se ter-se dado com
Alexandre Dumas, pae, que prestava o seu nome a trabalhos valiosos
de escriptores que ainda não tinham adquirido fama para encontrarem

. editor, mas, precisavam de tirar do seu trabalho meios de subsistencia?
Não considero assim.

O Projecto, tratando de manuscriptos, s6 garante, no art. 758, os
pertencentes á União, aos Estados e aos Municipios.

Pertenço a uma associação litteraria, o Instituto Historico, que
possue uma serie enorme de manuscriptos , O seu direito não deve
ficar garantido, de modo a -continuarem elles a figurar em sua util
Revista, que já está no 63' volume? De certo que sim.

A illustrada Commissão sabe que, em 1889, uma Commissao foi
tambem creada para dar parecer sobre um projecto do Codigo Civil.
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Era membro dessa Commissão o nosso illustre companheiro o
Sr. Coelho Rodrigues.

Era ella presidida pelo Imperador, o Sr. D. Pedro Il.
Os trabalhos da Commissão começaram em julho de 1889, e a acta

da !lasessão de 30 de agosto de 1889 occupou-se precisamente com
a questão do direito autoral, sobre a qual Sua Magestade manifestou
assim o seu pensamento (lê):

"Sua Magestade o Imperador se dignou ponderar que um dos
assumptos, o da propriedade litteraria, era merecedor de muita re
flexão e detido exame. O pensamento, observou Sua Magestade, não
póde ser objecto de propriedade como as cousas corpóreas. Producto
da intelligencia, participa da natureza della; é um attributo de per
sonalidade garantido pela liberdade de manifestação, direito pessoal.
Uma vez manifestado, elle entra na communhão intellectual da huma
nidade, não é susceptivel de apropriação exclusiva. O pensamento não
se transfere, communica-se , Dessa communhão tira o autor, um genío
que seja, grande parte dos elementos do seu trabalho, e com as idéas
próprias e communs elabora o seu manuscripto, imprime o seu livro.
Não se contesta que esse manuscripto, esse livro, expressão material
do producto da intelligencia, é sua propriedade, e que della pode li
vremente dispór; mas, transferido o livro, publicadas as idéas, só em
virtude do privilegio e por excepção dos princípios geraes da pro
priedade, poder-se-há limitar °direito do comprador do livro e manter
o conteúdo deste na posse e dominio exclusivo do autor. Convém que
a lei proteja as producções scientificas, litterarias e artísticas; mas,
chamo a attenção da Commissão sobre a necessidade de harmonizar os
direitos do autor com os da sociedade, lembrando que em parte alguma
lhe é conferido o direito de propriedade perpetua, em geral é prefe
rido O systema de privilegio temporario, e muitos escriptores julgam
preferivel o systema de premies.

Ponderou ainda Sua Magestade que em Portugal, homens de
grande autoridade na sciencia, como Alexandre Herculano, impugna
ram a inclusão do direito do autor no Codigo Civil como propriedade.»

Apresento a opinião do Sr. D. Pedro Il, sobre este assumpto, não
só para mostrar quanto Sua Magestade se interessava pelos negócios
publicos, mesmo por aquelles que eram estranhos aos seus estudos
habituaes, como para mais justificar o principio que tenho sustentado
da temporariedade do direito autoral.

Não creio que esta opinião não seja acatada nesta assemhléa de
republicanos, porque a gloria do Imperador foi elevada bem alto pela
Republica.

Foi o que já tive occasião de dizer na sessão magna do Instituto
Historico, quando se deu o infausto passamento do Sr. D. Pedro II
(U):

"o seu louvor, como O direi? significativo, insuspeito, que enche
de justificado desvanecimento os membros do Instituto Historico, re-



- 937-

sulta da propria Constituição da Republica, promulgada por adeptos
fervorosos das novas instituições.

Ahi, no pacto fundamental da Republica dos Estados Unidos do
Brasil se contempla o Imperador com uma pensão a fim de garan
tir-lhe decente subsistencia.

Uma pensão! mas esta só é concedida a quem se salientou por
serviços assignalados em longa serie de annos.

Uma pensão! Mas esta só é concedida ao funccionario que deixou
honestamente de accumular riqueza que o puzesse a coberto das con
tingencias da sorte. E se o é a tão alto funccionario, qual o chefe do
Estado, não está erguido solido monumento á sua inteireza, á sua ho
norabilidade, á sua lisura, á sua probidade, á sua ohrigação, ao seu
escrupulo, ao seu patriotismo?

Uma pensão, e votada excepcionalmente pela nação na solemni
dade de um Congresso Constituinte, oriundo do movimento que mudou
a forma do Governo, em favor do primeiro representante do regimen
decahído, revela quanto era singular o meríto de quem alcançou tão
extraordinaria e espontanea disrincção .

O Imperador foi julgado pela Republica, e de modo que o en
grandece e exalta .

Da mesma fórma o julgaram antes as republícas dos Estados
Unidos da América do Norte, do Chile e da França, tomando-o para
arbitro decisivo de temerosas pendencias , »

E' já insigne honra figurar na Constituição o nome de um cidadão,
honra de que, se a memoria não me é infiel, gozou Washington,
coube agora a D. Pedro II e a Benjamin Constant.

Fundado só na Constituição, podia dirigir-me assim a esta reunião
de illustres republicanos, que aprecio por suas qualidades, mas, ainda
mais a isso me autoriza a consideração de que, sem quebra da
dignidade de sua posição, e sem desar para o seu paiz, pôde o
Sr. D. Pedro II deixar que a importancia total da valiosa pensão
que, em seguida á lei, ficasse nos cofres públicos pela pre
scripção .

Quando serenadas as paixões, apropria Republica ha de con
sentir que se eleve a este grande brasileiro a estatua que em vida
recusou, recommendando que a importancia, que para tal fim o povo
subscrevera, tivesse destino a bem da instrucção popular, e permittir
que os seus restos mortaes voltem á terra do seu berço, attendendo a
estes sentidos versos (Lê) :

« Terra da minha patria! abre-me o seio da morte ao menos.
Breve espaço occupa o cadaver de um filho; e eu sou teu filho. »

E que filho, senhores! Um exemplo para os brasileiros de todos
tempos. (Muito bem ; muito bem. ) ,
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o Sr. Andrade Fij2;ueira (*) - Não tem sinão motivos
para applaudir a resolução que annunciou hontem o nobre autor do
Projecto em discussão, de pretender dotar o Brasil de um Codigoa par
da civilização, que honra a justiça e, sobretudo, exalta a mulher.

A parte relativa á mulher e á família já todos sabem o que vale.
A glorificação da mulher brasileira, o orador vê realmente,

nesse mutuo accórdo que faz com que o marido, para deixar de pagar
aos credores do casal, se separe; vê na resurreição desse instit uto
odioso da Ord. do Lív. IV Tit. 91 § 2', pelo qual o legislador, ao
mesmo tempo que conservava a liberdade de segundas nupcias, esta
belecia restricções no tocante ao direito hereditario; e vê, finalmente,
em muitos outros casos, cuja enumeração seria longa ...

Agora, resta ver como o autor do Projecto , depois de ter nobi
litado, por essa maneira, a mulher e o casamento, vae regular a pro
priedade, a par das legislações mais cultas, para dar-nos um typo de
Codigo justo e que consulta a razão.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Pois que não possuo os altos dotes de
V. Ex., só podia apresentar uma obra talha.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Está glorificando a obra de V. Ex....
como falha.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Está procurando lançar o ridiculo sobre
o Projecto,

O SR. i\.NDRADE FIGUEIRA -- V. Ex. hontem é que procurou
chamar a odiosídade sobre o orador, dizendo que eUe tinha se apre
sentado aqui para contrariar uma obra que exaltava a familia e a
mulher e que procurava dotar o publico de um Codigoa par das luzes
modernas.

, O nobre autor do Projecto quiz tornai-o odioso, e por isso está
mostrando as excellencías do Projecto na parte já examinada.

Parece que exerce um direito.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte.
O SR. i\.NDRADE FIGUEJRA - Não está em questão, nunca foi lem

brado para fazer codigo e si fosse não acceitaria porque não tem ca
pacidade para isso (não apoiados) como nunca teve para cousa alguma,
e por isso nunca acceitou cousa alguma.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA dá outro aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Poderia, para mostrar as excellencias
do Projecto, lembrar que elle vae atirar á fsmilia brasileira' toda
essa miseria de filhos adulterinos e incestuosos, revivendo esse instituto
da legitimação, da acção dos filhos nessa categoria, etc.

Eis como o nobre autor do Projecto exalta a família.

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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oorador diz que tem outras idéas ; entende que a maneira de
glorificar, de exaltar a mulher é não equiparai-a á concubina, não
tornar seu casamento provado pela publica voz e fama, é tornar a
união indissoluvel, até mesmo o divorcio não depender de mutuo con
sentimento, impedir a mulher de entrar em conchavo com o marido
para lesar os credores e os herdeiros, etc.

Eis como entende que exalta a mulher e a família.
O nobre autor do Projecto, que accusou o orador de querer de

primir a mulher e apresentar uma legislação retrograda, accusa-lhe
por aquillo que entende dever nobilitar a mulher.

Osnobres membros da Commissãosão testemunhas de que se tem
apresentado para defender os principios nobres, generosos e liberaes
da antiga legislação e tem sido prompto em repelIir aquelles que não
cerrespondam a este ideal.

Já propoz a abolição de dous ou tres institutos e proporá de outros
do direito antigo; mas, quanto ás suas tendencias generosas e nobres,
tem estado e estará na estacada para defender essa legislação.

O nobre autor do Projecto quer fazer obra perfeita e, em vez de
conservar esta tradição do nosso direito, só tem amor ao que ha de
anachronico na legislação antiga, portugueza e brazileira, e prefere
citar artigos de diversos codigos, para apresentar um projecto de co
digo aperfeiçoado na altura das luzes do seculo.. ~

Como ia dizendo, vae ver comoé que o nobre autor do Projecto,
depois de organizar a familia, procura organizar a propriedade na so
ciedade brasileira.

Si S. Ex. a!liaa perfeição, que já notou, a uma outra perfeição
muito sui generis, isto é a mais completa anarchia.

O assumpto é muito vasto e não póde hoje tocar sinão em dous
ou tres pontos, nem teria mesmo tempo para mais.

A parte do Codigo que está em discussão abrange questões tão
importantes sobre posse, propriedade em geral, propriedade autoral,
isto é, propriedade litteraria, artística e scientifica, que ainda com a
melhor vontade não poderia referir-se a uma ou outra destas materias.

Vae, pois, limitar as observações, que pretende adduzir, a dous
ou tres pontos capitaes, que mais se prendem ao intuito que tem em
vista, que é mostrar como o Projecto em discussão anarchisa a legis
lação civil brasileira a respeito da propriedade.

A primeira observação, que é obvia, consiste na falta de systema
com que foi redigido tudo quanto respeita á posse e á propriedade,
abusando-se das divisões.

Considerou-se a posse como introducção á propriedade, consa
grando-se-lhe dous capitulos: sobre a acquisição da posse,sobre effeitos
da posse, perda da possee protecção possessoria.

Inicia-se depois um titulo 2', em que se continúa a tratar da
propriedade com algumas restricções geraes sobre a propriedade em
geral e depois vem um capitulo 2' da propriedade immovel, um outro
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capitulo da propriedade móvel e seus competentes paragraphos e de
pois do condominio que é ainda propriedade, tanto moveI como im
movel ,

O resultado deste abuso de classificação foi que o Projecto trata da
tradição no capitulo em que trata da propriedade movel, no capitulo 3·,
arts. 718 a 720, quando é sabido que a tradição é um meio indis
pensavel tambem para transferir a propriedade immovel.

Pelo Projecto a tradição só é meio indispensavel para transferir a
propriedade movel.

SãO defeitos da classificação.
Outro defeito - a usocapião tem regras communs ou seja o oh

[ecto movel ou immovel.
Pois bem, como havia necessidade de tratar della, tratando-se de

immoveis como de moveis, na secção 4', capitulo 2°, tratando-se da
usocapião dos immoveis, repetiu-se a mesma materia, escusadamente,
no capitulo 3·, secção 4'.

Ha regras communs a respeito de uma e outra propriedade que
poderiam ter sido tratadas em 20 ou 30 artigos com muita clarexa e,
entretanto, no projecto formam um verdadeiro codigo intercalado, com
mais de 100 artigos e no meio de uma confusão deploravel.

Isto quanto á forma material da obra.
Agora, vae fazer observações quanto aos principios cardeaes ,
Reserva a posse para uma outra occasião, visto que se trata de

um facto, embora muito importante, mas que não tem na classificação
geral do direito a importancia que tem a propriedade.

A primeira disposição do Projecto sobre a acquisição da proprie
dade é uma contradicção manifesta com artigo expresso do mesmo Pro
jecto, é uma contradícção com as noçõesgeralmente admittidas no direito
civil com as nossas circumstancias, com o direito actual e até com a
vocação de uma reforma qualquer que se possa admittir.

Vae demonstrar estas theses.
Primeira proposição: adquire-se a propriedade immovel pela

inscripcão, no registro predial, do titulo de transferencia ,
Mas não acrediteis - diz o orador - que esta propriedade fique

adquirida, que essa inscripção, que constitue aliás o titulo de acqui
sição de propriedade, tambem prove o dominio, porque no paragrapho
unico se diz que essa inscripção não induz prova de dominio, que
ficará salva a prova do direito.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Não tenho responsabilidade neste
ponto.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas tem em outras cousas muito
mais graves.

Este meio singular de adquirir a propriedade tem essa singular
virtude de não provar a acquisição da propriedade!
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Mas o Projecto accrescenta ainda:
« Art. 625. Os actos sujeitos á inscripção não operam a trans

missão do dominio, sinão depois de registrado."
De maneira que a inscripção, que não prova o dominio, é todavia

constituída em acto que determina a época da acquisição, que deter
mina o começo do dominio, o começo da acquisição do dominio.

O SR. TEIXEIRA DE Si - A propriedade plena, ou e"{ja omnes .
O SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que está tratando agora do meio de

acquisição, por meio de inscripção e que depois irá ao erga omnes.
(Riso. )

Mas esta disposição evidentemente não está de accórdo com
aquella outra, a que ha pouco se referiu,

Outra disposição com que ella igualmente collima é aquella em
que se trata da tradição, em que se diz, e se diz bem, que o dominio das
cousas, tanto moveis, como immoveis (accrescentarà) não se transfere
por declaração de vontade, sinão acompanhada de tradição.

Logo, com a tradição dá-se a transferencia do dominio; portanto,
acquisição de dominio.

Entretanto, o Projecto determina que os actos sujeitos á inscripção
não operam transmissão do dominio, sinão depois de registrados.

Já se vê que não ha uma idéa precisa no Projecto ,

O. SR, CLOVIS BEVILAQUA - V. Ex. para chegar a essa conclusão
confunde duas cousas : a propriedade moveI com a immovel.

O SR. ANDRA~E FIGUEIRA - V. Ex, então restringe a tradição
somente aos moveis ?

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Certamente,
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Então a cousa ainda é mais grave.
V. Ex. não dá a tradição como condição indispensável para a

acquisição do immovel !
Entretanto, ha ahi mais de um artigo, na parte sobre os im

moveis, que suppõem a tradição.
Até se falla ahi em clausula constituti e realmente não pôde

deixar de ser assim; porque si V. Ex, exige a tradição como condição
para transferencia dos objectos moveis, por maioria de razão deve
exigil-a para a dos objectos immoveis.

UMA voz - Ahi ha a inscripção .
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - A inscripção não vale nada, como de

monstrará.
A tradição do immovel ainda é mais necessaria, porque nos moveis,

feito o pacto, segue-se a tradição real do objecto, a entrega real ou a
entrega pela clausula contituti, ao passo que no immovel a tradição é'
uma formalidade destinada a advertir a terceiros de que o objecto
immovel, que até então pertencia a Pedro, passa a pertencer a Paulo,
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E' por isso que as legislações. teem procurado cercar a acquisição
dos immoveis destas formalidades, da fonnalidade do registro, da tra
dição, etc.

Ora, si o registro é uma formalidade para a rransferenoia de pro
priedade, por maioria de razão, a tradição é indispensavel, consumma
a transmissão.

Emfim, é principio fundamental, no direito, de que o simples
pacto não transfere domínio.

No C. 20 C. de pact. (2 e 3), lê-se: Traduumibus non nudis
pactis, dominia transferuniur .

O SR. LUIZ DOMINGUES dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Não póde ser, porque é o proprio

paragrapho unico do art. 619 que diz que se adquire a propriedade
immovel pela incripção no registro.

No titulo de transferencia vem a tradição, CO!110 formalidade essen
cial, porque sem ella não ha transferencia (isto é uma petição de prin
cipio) e com ella o domínio está transferido, está adquirido. (Apattes).

A inscripção é uma formalidade, não para a acquisição do domínio.,
UMA voz - Mas o Projecto faz consistir.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' um engano; não faz, porque diz

que o dominio fica salvo a q"em de direito:
O SR. LUIZ DOMINGUES - Perdão; este paragrapho unico não ê do

autor do Projecto, é da Commissão Revisora; mas, digo eu, pelo Pro
jecto, faz-se necessário um titulo, que é a escriptura e depois a inseri
pção, que é a tradição do immovel, para garantia contra terceiro.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Si é unicamente para conhecimento
de terceiros, não é para transferencia de propriedade.

E' exactamente o que está combatendo; está mostrando que, pelo
systema mesmo do Projecto, não satisfaz, porque a ínscripção não é

sinão para a publicidade, suppõe um titulo, tanto que diz: " . .. in
scripção do titulo de transferencia »;

A tradição está feita pelo titulo, a transferencia é seguida da tra
dição real, ou em virtude da clausula constituti, que vale tanto como
a tradição real.

O titulo já transfere a propriedade e a inscripção é exigida em
relação a terceiros.

UMA VOZ - E' outro systema de tradição.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Comprehende que o nobre apartísta
quer alludir ao systema germanico, em virtude do qual o dominio
não se dá por transferido sinão mediante esta inscripção, que faz prova
não só em relação ás partes contractantes como em relação a terceiros.

Este, porém, não foi o systema do Projecto e, si o tivesse sido,
seria admissivel o paragrapho unico.
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o SR. LUIZ DO'llNGUES dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Concorda em parte com O nobre

Deputado.
Diz o Projecto 'que a inscripção de que trata a lettra a do artigo

6i9 não induz prova de domínio, que fica salvo a quem de direito.
Desde que se diz isto rejeita-se o systema allemão ,
Admittido este principio, não se poderá escrever como se escreveu

no art. 625, que os actos sujeitos á inscripção não operam transmissão
de dominio, sinão depois de registrados.

Dever-se-hia dizer. não sortirão elfeito em relação a terceiros";
mas não « não operam transmissão de dominio »: '

Si o registro é de titulos, que já transferiram o dominio, como se
vem dizer isto?

Está claro que o systema germanico não pôde ser admittido entre
nós, como não tem podido sei-o em varios paizes da Europa, em con
dições mais ou menos approximadas da Allemanha ,

Na Allemanha, a propriedade está toda cadastrada; o registro alli
é o historico da propriedade, como a geneologia da família é a história
da familia, da sua successão .

Mas no Brasil e em outros paizes da Europa, como a França,
onde apezar de tentativas, apesar de ensaios, apesar de um cadastro
ha muito começado, nunca se conseguiu pol-o em condições de servir,
como se pensar nisto?

Portanto, a Commissão fez hem, pelo paragrapho unico, em re
jeitar a íntroducção do principio germaníco, que estava em germen
no Projecto, si bem que mal consignado.

Agora, porém, dirá que nem o que estava no Projecto, nem o que
se lhe accrescentou satisfaz á idéa que se teve em vista pela inscripção.

Esta inscrípção nada tem com transferencia do dominio entre os
contractantes, herdeiros e successores por titulo universal; esta inseri
pção ou transcrípção, como é chamada no regimen hypothecario, só
tem effeito em relação a terceiros, como uma advertencia, que lhes é
feita, de que o dominio se transferiu de A para B.

Isto, porém, nada tem com a transacção de dominio de A para
B, e é por isso que a Commissão disse que ficava salva a prova do
dominio a quem de direito.

De maneira que a inecripção só vale em relação a terceiros; mas,
como estes não são partes na transferencia, a inscripção não póde ser
alli lançada, como principio determinante da acquísiçao do diminio,
como alli está.

Assim, nunca se poderá dizer que pela inscripção do titulo houve
transferencia de dominio. Quando muito se pode dizer que pela in
scripção ficam advertidos terceiros da acquisição do domínio.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Mas o domínio não se torna perfeito
sinão quanto a terceiros.
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o SR.. ANDRADE FIGUEIRA - Está enganado; elIe é perfeito entre
as partes contractantes e herdeiros, é um direito absoluto que vale
erga omnes ,

Os SRS. TEIXEIRA DE SÁ E LUIZ ])OMINGUES dão apartes.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Todo terceiro que tem interesse, não
é pela inseripção que se regula.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Mas a inscripção completa.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA-Responderá á objecçao de S. Ex.,

mas deixem-no continuar.
EUa foi estabelecida no regimen hypothecario unicamente para

advertir a terceiros que o dominio estava corporificado em um indi
viduo determinado. E' este o seu valor, e não em relação a qualquer
terceiro.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Lafayette diz o contrario.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Falla com a lei. Acata a opinião de

todos, mas antes de tudo acata a lei.
A lei de 1864, que instituiu entre nós o regimen hypothecario

com a transcrípção do titulo de domínio, diz claramente que a trans
cripção não abrange todos os titulas, mas só os inter vivos.

Excluiu os titulos causa mortis, judiciários, e diz mais que essa
íncripção não serve de prova de domínio, é independente do titulo de
acquisição, isto é muito claro.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - E' no regulamento.
O SR. ANDRADE FIGUEII\A - A lei Ialla só em actos causa mortis,

e o regulamento accrescenta actos judicíarios, e accrescenta acerta
damente, porque a razão desta excepção da transcrípção é porque
eram actos publicos e tinham notoriedade. (Apartes.)

Quem fez a lei e o regulamento foi o mesmo jurisconsulto, o Con
selheiro Nabuco ; e de um parecer que elle apresentou no Senado
consta o sentido da lei de um modo explicito. O regulamento accre
scentou dous casos, mas é porque si os actos causa mortis não preci
savam ser levados, porque eram conhecidos, também os actos judi
ciarios estavam no mesmo caso, como a arrematação, a arrecadação
de bens em juizo e Outros.

Todos esses actos eram publicos, constavam nos cartórios, tinham
até maior publicidade que o registro de hypothecas. Eis porque o
regulamento sabiamente exceptuou esses actos da transcripção ,

O SR. LUIZ ])OMINGUES - O registro centraliza.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas o cartório faz a mesma cousa.
Isto, porém, é uma questão secundaria, O que póde affírmar é

qne foi o conselheiro Nabuco quem apresentou o projecto e que de
pois, como Senador, deu luminoso parecer no Senado, sendo elle quem
depois formulou o decreto de regulamento de 26 de abril para exe-
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cução da lei. O pensamento era o mesmoe era este; a transcripção das
acquisíções inter vivos era uma advertencia para que terceiros que
tivessem de contractar hypotheca sobre ímmoveis, estivessem tranquil
los de que não estavam ilIudidos pelos mutuarios com quem contracta
vamo Isto, portanto, está claro; era em relação a terceiros.

Comprehende que, tratando-se de uma codificação, é necessarío
saber si é conveniente estender esta disposição, que a nossa legislação
limita a terceiros, ao publico em geral. Este é o ponto da questão.

Affirmaque não estamos preparados para essa reforma e que ella
não era necessaria , Não estamos preparados, porque, a dar esta ex
tensão, entramos no dominio do direito germanico; para qualquer
fim, é o registro. Uma vez, porém, que esse principio não póde ser
adoptado entre nós, por motivos que poderia desenvolver, mas não é
opportuno, afflrma também que não se póde exigir a transcripção,
comoregra, de todo e qualquer contracto, para fazer prova de dominio
em relação a todo e qualquer terceiro, mesmo os que não tenham di
reito especial sobre o immovel.

Primeiro que tudo, a lei resguardou interesses de terceiros, exi
gindo que a propriedade immovel, qualquer que seja o seu valor, de
2008 para cima, seja transferida por escriptura publica, que tem tanta
publicidade como o registro de hypothecas; ella nada tem de secreta.

Exigir que a escríptura publica seja levada ao registro da tran
scripção, para provar dominio, não é necessario, porque não é a
transcripção que transfere dominio de um para outro, ella é apenas
uma formalidade accessoria que o legislador inventou para proteger a
certa classe da sociedade interessada na certeza da propriedade que
tem de ser hypothecada. A escriptura publica dá um direito absoluto
erga omnes, porque tudo que se passa perante o tabellião e que elle
porta por fé é como si terceiro estivesse alli assistindo, ninguem pôde
pôr em duvida. Póde-se pôr em duvida a escriptura e esta não fazprova
a respeito do que as partes historiam, mas os factos passados perante
o tabellíão, de como houve pagamento, quitação, emfim tudo quanto
perante elle se passa e elle porta por fé faz prova plena, absoluta, em
relação ás partes, como a terceiros. (Apartes.)

Para esse fim de estatistica, as notas do tabellião valem tanto
comoas do registro.

A estatística é muito facil por meio dos tabelliães; mas, para esse
fim, obrigar as partes, com tanto sacrificio e dispendio para ellas, a
essa formalidade de transcrever a escriptura no registro da cabeça da
comarca, não é justificavel.

Esta inconsciencia de ídéas deu-se, como era de prever, em ou
tros detalhes da economia do Projecto.

Assim é que o Projecto procura estender essa inseripção a todos
os actos, não só causa mortis, comoaos actos [udíciaríos. Em relação
aos actos judiciarios, nota até que ha suas lacunas, comoé facil acon
tecer a quem desce a pormenores,

c. c._ ver, III 60
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No art. 624se diz:

« São tambem sujeitas á inscripções:
1.. As sentenças proferidas nas acções divisorias, das

quaes resulte cessão 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."

Não são os unicos actos judiciaes pelos quaes dá-se a transfe
renoia ,

De memoria lembrará já dois.
A remissão dos bens, que um conjuge ou herdeiro do executado

faz em juizo, não é arrematação, não é adjudicação, é um meio de
adquirir propriedade.

Quando um herdeiro uníco faz inventario, para pagar a credores,
e o juiz adjudica os bens ao herdeiro unico, ahi não é partilha, é ver
dadeira adjudicação; mas, não em execução.

O principal reparo - continua o orador - é que não ta razão
nenhuma para estender essa disposição aos actos causa mortis e aos
judiciarios.

Mas em vez de descer a pormenores, seria melhor dizer que os
actos judiciarios tambem são sujeitos á transcripção, evitando-se esse
defeito de classificação.

Mas disse e repete "não ha razão para estender essa disposição
aos actos causa mortis e aos judicíarios ", primeiro, porque se a
inscripção tem por fim não fazer prova do dominio, como se diz, mas
advertir a terceiros, tanto as doações causa mortis, testamentos, como
os actos judiciarios já teem a garantia de publicidade necessária para
advertir a esses terceiros e não é, portanto, necessaria essa formalidade
da ínscripção, que não deixa de ser onerosa para o particular.

Em segundo logar, dirá, que nem com isso se consegue o deside
ratum de dar-se a essa transcripção, com estes ares de direito ger
maníco que se pretende introduzir, porque, em todo o caso, a inseri
pção, a transcripção, assim generalizada, não vai tirar á transferencia
da propriedade, feita por escriptura publica, o seu effeito translativo.
Este, ella o conserva sempre entre as partes contractantes ,

Desde que ha transferencía de domínio, a transferencia prevalece
em relação a todos, em relação aos factos passados perante o tabellião.

As mesmas dífficuldades pelas quaes - affirma o orador - não
podemos introduzir O regimen hypothecario germanico no Brasil, obsta
a que possamos introduzir esse regimen complementar da inscrípção.

Si não se pôde fazer uma cousa, não é possivel fazer a outra.
Qual será o homem bastante audaz para introduzir o systema

hypothecario germanico no Brasil?
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o systema germanico nenhuma nação tem conseguido introduzir,
nem a França, onde a população é concentrada, onde, em muitos
legares, ha cadastros organisados e outros em via de organisação.
Só a Allemanha tem conseguido, porque aIli a propriedade é secular,
as transmissões são lentas, a propriedade tem alli a sua história conhe
cida, em grande parte, mesmo a propriedade, na AlIemanha, tem
estado inalienável, porque alli é a patría dos fldeicommissos, das sub
stituições familiares.

Mas, paizes de raça latina, paizes como o Brasil, onde ha divisão
da propriedade, onde ha transmissão da propriedade, por todos os
meios, não é possivel este systema. Não ha pessoal habilitado, nem
mesmo para fazer a estatística da população. Ainda ha pouco fez-se
um recenseamento tão imperfeito que o Governo teve de declaral-o
nullo.

Como podemos, pois, pensar em estabelecer o regimen da 'pro
priedade immobiliaria, no interior deste paiz, se nem pessoal habilitado
temos para este serviço de estatistica l

E se temos, se é possivel fazer isso, então estabeleçamos o regi
men hypothecario germanico, porque esse garante, tanto assim que a
AlIemanha é o unico paiz onde as sociedades de credito real teem pro
vado bem.

AIli ha certeza absoluta da propriedade; aIli não se separa o do
minio da sua prova; a prova é o próprio registro, é o titulo.

O Sn , LUIZ Do>nNGUES dá um aparte.

O Sa, ANDRADE FIGUEIl\A - Diz que, se entre nós não se póde
pensar nisto, como pensar tambem em arvorar a inscripção deste
titulo, como tradição? E' a mesma questão por outras palavras.

Pelo projecto primitivo, que hOje está emendado, e o orador não
tem o direito de consideral-o, pelo projecto primitivo - dizia - pre
tendia-se arvorar a inscripção em tradição, mas esta inscripção é muito
posterior á transferencia do domínio.

O Projecto mesmo diz a cada passo - a transferencía está feita,
o domínio está transferido, ha o pagamento do preço, ha entrega, ha
o constituti ; emfim, ha todas as condições.

Este assumpto é importantíssimo, porque lança a duvida sobre a
base do principal direito, de que se occupa o Codigo Civil, como é o
direito de propriedade e sobre os seus desmembramentos, sobretudo,
se consideramos que o principio cardeal da tradição, para a transfe
rencía dos immoveis, não está respeitado no Projecto.

Notou já que a tradição está collocada em uma secção relativa ao
capitulo da acquisição e perda da propriedade ímmovel e accrescentou
que isto tinha sido defeito de methodo.

Agora, o nobre autor do Projecto diz que a tradição está excluída
da transferencia como formalidade para transferencia do dominio ,
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Um outro ponto, com que não póde concordar e que é mais seria
do que se pensa, é o que diz respeito á solução de debitos em relação
a terceiros.

O direito francez estabeleceu, é verdade, que 08 direitos e obri
gações resultariam dos simples contractos, sem dependencía da tra
dição, sempre que se tratasse da acquisiçao do dominio.

A nossa legislação, calcada no antigo principio do direito romano,
de que traditionibus, non nudis pactis, dominio transferuntur, ficou

,sempre fiel a este principio, até mesmo em relação aos moveis, exigindo,
como condição indispensavel para a transferencia do domínio, não só
o eontracto ajustado entre as partes, mas também a entrega do objecto,
a tradição e com muita razão, porque, do contracto não resultam
mais do que direitos e obrigações pessoaes, ao passo que o dominio só
pôde resultar de um facto.

Em segundo logar, a tradição é uma advertencia que se faz a
terceiros de que houve a transferencia ,

No simples contracto, não ha, em relação a terceiros, esta adver
tencia .

Já se vê, portanto, que o antigo principio, não só é mais con
forme COm as normas de direito, como mais conveniente para o cre
dito moderno, para a certeza da propriedade e para relação de tercei
ros para com o proprietário, para com aquelle que deixa de ser pro
prietario e para COm aquelle que adquiriu propriedade.

Esquecer esta regra, a proposito da acquísição dos ímmoveis, só
porque se faz a inscripçãc, não é conveniente, não é razoavel; pri
meiramente, porque, já do titulo deve constar si a tradição foi ou não
feita ou real ou ficticiamente; costuma-se declarar na escriptura, se
se fez ou não a entrega, se a entrega foi real ou symbollca e, se assim
é, não vê razão para que esta tradição seja suggerida por um acto pos
terior; e, em segundo logar, se essa inscripção não vale como prova.
do domínio, que valor tem para as partes?

E' uma tradição que não lhes adianta nada ao direito já adquirido
pela escriptura,' nem ao menos surte esse effeito de prova do seu con
tracto ,

Não ignora que escriptores e, sobretudo juizes agarram-se á dís
posição da lei de 2,1, de setembro de :1864, que estabeleceu a tran
scripção, como formalidade, para a alienação sortir effeito em relação
a terceiros, até ao ponto de tornar a escríptura de dominio dependente
sempre dessa formalidade, não somente para o caso que a lei instituiu,
que é em relação ao credor hypothecario, mas tambem para toda e qual
qner acquisição ,

Transformaram a transcripção em verdadeira tradição de objecto.
Assim, tem-se julgado e o orador conhece muitas sentenças nesse

sentido, que não teem bases na lei que é muito expressa, já ex
cluindo muitos títulos dessa formalidade, onde aliás a tradição seja

, necessária, já estabelecendo que esta transcrípção não surte effeíto de
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prova em relação a terceiros, nem em relação aos contractanfes; ja-di
zendo claramente que, como lei de hypotheca, ella estabelecia aquella
formalidade em favor de credores hypothecarios, a quem o immovel
fosse hypothecado.

Agora, sustentara que isto não póde ser generalisado, que as
nossas circumstancias não permittem, que isto não ha de passar doa
credores hypothecaríos, que são forçosamente em pequeno numero,
são os homens que teem recursos e que podem proceder a essa for
malidade e, em todo o caso, nossa propriedade hypothecada, por
muito grande que seja, 'não passa de uma gotta no oceano.

OSR. SALVADOR MONlz dá um aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. é um magistrado; está em
erro como todos os outros. (Riso.)

Isto póde estar em mil sentenças, mas não esta na lei.
Isto está na lei de 24 de setembro de 1864, no regulamento de

6 de abril de 1865, no decreto de 21 de janeiro de 1890; está no
regulamento de 2 de maio, que consolida essas disposições; mas tudo
em favor do credor hypothecario, nunca em favor de qualquer ter
ceiro. Como V. Ex. é magistrado, é bom que ouça isto: se V. Ex.
consultar o parecer que o Sr. conselheiro Nabuco elaborou, como rela
tor da Commissão do Senado, no anno, se não lhe falha a memória, de
1864, verá o que é que elle entendia por essa transcripção, quaes
eram esses terceiros, que elle tinha em vista.

ta S. Ex. verá expressos os casos que elle figurara. ElIe dizia:
o individuo A vende sua propriedade a dous outros e um destes hypo
theca e, então será dono della, em relação a terceiros, aquelle que
primeiro inscrever o seu titulo.

Já se vê que isto é em favor do credor hypothecario ,
Pergunta, em relação aos dous compradores, qual o dono?
UMA voz - O que inscreveu em primeiro logar.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Não, senhor.
Supponha -se que o segundo inscreveu e o primeiro não. Em re

lação ao credor hypothecarío, é dono aquelle que inscreveu primeiro;
mas, em relação aos outros, aos terceiros, é dono aquelle que primeiro
comprou.

A lei é expressa, porque diz: essa transcrípçao não surte effeito
de dominio ,

Portanto, aq:uelle que primeiro comprou e recebeu o objecto, é o
dono. (Apartes.)

SS. EEx. querem generalisar a disposição.
Não é possivel; ella, primeiro que tudo, iria ao infinito, porque

teria de comprehender doações, testamentos, partilhas e tudo isto, o
que não é possível, porque a consequencía seria não haver acquisição
de domínio. Qualquer modificação da propriedade tornaria precisa
essa providencia da lei hypothecaria ,
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Devemos, diz o orador, ser logicos. Assim como, para adquirir O
dominio, é preciso, além d? titulo, a transcripção, é também preciso
transcrever todas essas modiflcações.

Ora, as nossas circumstancias não comportam isto, e se compor
tassem, não cessará de repetir, era o caso de applicar-se o systema ger
manico,

Seria mesmo nas circumstancias actuaes lançar a maior incerteza
sobre a propriedade.

Se nós tivessemos de prescindir dos meios ordinarios de acqui
sição e de dominio, quer natural, quer pela lei civil e exigir para todos
essa formalidade da inscripção, seria lançar uma verdadeira incerteza,
porque os habilitados seriam muito poucos e não poderiam provar a
sua propriedade e ter a certeza do seu dominio ,

Isto é ponto capital do Projecto, como é ponto capital do direito de
propriedade, porque respeita a sua acquisição e todos sabem que, da
legitimidade da acquisição da propriedade, dependem todos os con
tractos que sobre eIla podem versar.

Com relação ao objecto dos contractos, isto é tão capital como a ca-
pacidade das partes para contractar , .

Das noções falsas a semelhan te respeito deduzem-se consequencias
as mais disparatadas; e, ao contrario, das noções exactas, precisas a
semelhante respeito, resulta uma generalisação sobre a propriedade,
muito clara.

Vê-se que o Projecto obedeceu ás duas correntes, o autor obe
decia á sua e dahi a generalisação a esses titulos causa mortis e actos
judiciarios e essas disposições que estão em contradicção manifesta,
como já mostrou; dahi tambem a distincção entre acquisição de moveis
e immoveís com regras especiaes, uma tendo tradição especial da in
scripção e outra tendo tradição que consiste na entrega de mão a mão.
Dahi também, quanto á prescripção, a diversidade das regras, porque
se a inscripção do titulo acquisitivo é uma formalidade para con
surnmar-se o dominio, embora não seja para proval-o, está claro que
ninguem ainda mesmo pela usocapiâo póde considerar-se proprietario
do objecto sem a transcripção .

O individuo que com o titulo, no dia em que se consummasse a
prescripção, fosse registral-o, teria dado a maior prova de que estava
de má fé.

O SR. LUIZ DOMINGUES dá um aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Acha excusado, em vista da demons
tração que acaba de fazer, essa minucia de disposições. Restabelecida
a verdadeira doutrina, esses artigos seriam reduzidos a muito pouca

.cousa,
Desta Parte Geral poderia descer á analyse de muitas disposições

do Projecto, que não lhe parecem felizes; mas confessa que prefere
deixar isto para outra occasíão ,
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Fez esta analyse geral sobre o ponto capital de onde derivam as
consequencias. Reserva-se para tocar em varios pontos quando falar
outra vez.

Com relação ao segundo ponto da ordem do dia, que é da pro
priedade litteraria, scientifica, artística e industrial, se limitará tambem
a considerações gemes, reservando-se para indicar os pontos e de
talhes sobre pontos com que não está de accordo, E' daquelles que não
dão á propriedade litteraria essa extensão que outros dão e que lhe
deu a propria lei da Republica votada em 1898.

Approxima-se muito da doutrina exarada pelo finado Imperador
D. Pedro lI, no Conselho de Estado, perante a commissão encarregada
do Codigo Civil. Elle não frisou bem os pontos, mas está claro que
alludiu á ella.

A propriedade litteraria tem, sem duvida, um principio de legiti
midade, representa esforço intellectual, dedicação, combinação de idéas
e até trabalho material, para alludir á escripta e á impressão.

Portanto, não contesta a legitimidade, em these, e todas as legis
lações, mais ou menos, a teem consagrado; mas não póde concordar
em que esta propriedade seja equiparada á propriedade commum.

Pelo contrario; deve ser limitada.
O limite de tempo e de forma depende das circumstancias de

cada paiz ; varia muito.
Entende que, em um paiz novo, que não tem ainda a sua littera

tura estabelecida ou que a tem em começo de formação, não se deve
marcar praso mui largo para esse genero de propriedade, porque
quanto mais largo tempo for garantida a propriedade do autor, menos
goza a communhão social dos beneficios da obra, que elle tenha pro
duzido, obra litteraria , scientifica ou industrial.

Quanto mais atrasada for uma nação, mais "limitado deve ser o
praso , para fazer gozar a communhão dos beneficios dessa obra, para
que esta se generalise, pois, esgotado esse praso, pode o livro ser re
editado livremente, tornando facil a acquisíção e divulgação do
livro.

Ha ainda uma consideração capital em relação ao estrangeiro.
Não fazemos - diz o orador - a lei só para os nacionaes , fazemos
uma lei também para o estrangeiro.

Para um paíz atrazado como o Brasil, ha a maior vantagem em
que as obras estrangeiras não gozem do privilegio por um largo es
paço de tempo, porque isso diffículta a divulgação da obra de que o
estrangeiro tem a propriedade.

Um paiz novo, acha o orador, até, que não deve fazer esses tra
ctados sobre propriedade litteraria, que tanto se recommendam ,
Nós não temos, litteratura para nós e muito menos para dar
aos outros, accrescendo ainda a razão de que falamos uma língua
que é das mais limitadas do globo; a lingua portugueza é fa-



- 952-

lada em Portugal e no Brasil. Escriptos em portuguez teem, pois, um
consumo muito limitado.

Nestas condições, havemos de aproveitar-nos de obras alheias, dos
livros portuguezes e quauto aos próprios, uma vez indemnisado o pro
prietario do seu trabalho, vulgarisal-o por meio da limitação da sua
propriedade.

Parece-me que isto é o que convém ás circumstancias peculiares
ao Brasil.

Agora, fazer tratados, para impedir até traducções, nós que vi
vemos de traducções, lendo obras allemãs, italianas, franceses, in
glezas, traduzindo-as, o que fazemos muito bem, e nem com isso rou
bamos, não é conveniente.

Dizem que isso de traducção é roubo, mas não ha tal.
Elles escrevem na sua lingua, nós traduzimos para a nossa e

vamos aproveitando as idéas, quanto mais limitado for esse direito dos
escriptores estrangeiros, melhor para nós.

Agora, e é o ponto capital, commettemos latrocínio, somos in
dignos da civilisação, como dizem, usando desses palavrões com que
se procura metter em brios uma nação nova que quer avantajar-se na
civilísação ? .

Nada disso. Nenhum escriptor, de qualquer raça, de qualquer
lingua, crêa nada. Elle não faz mais do que combinar ídéas que fazem
parte do património commum da humanidade, a sabedoria accumu
lada das gerações anteriores.

E' assim que - diz o orador - nós, habitantes do Brasil, des
cendentes de portuguezes, herdamos toda essa legislação que os latinos
crearam, que os portugueses conservaram e assim vamos accumulando
a nossa experiencia pessoal e assim passaremos aos nossos filhos.

Isso que se dá com a legislação, dá-se tambem na litteratura, nas
sciencias, nas artes; ninguém in venta nada. Para que hoje haja um
artista notavel é preciso que elle estude o passado, é preciso que vá á
Grécia, á idade média, conhecer o estylo da Renascença, o estylo he
braico, romano; isso tudo é uma escola que fórma o seu espírito,

E isso tudo é invenção delle ?
Não; isto é patrimonio da humanidade. Quando elle imita,

quando elle tem uma combinação e apresenta obra nova, respeite-se-lhe,
por certo tempo, o trabalho que isto lhe deu e as despesas que deve
acarretar para vulgarlsar; mas isto não representa propriedade exclu
siva delle, representa uma propriedade da humanidade, accumulada
durante seculos, e elle não fez mais do que revestil-a com roupa sua,
mais do que dar-lhe o cunho da sua individualidade.

Qualquer desses escríptores de fama, Shakespeare, por exemplo,
o que fizeram sinão imitar? As melhores peças de Shakespoare são
imitações de peças gregas.

Elle procurou traduzir as paixões, taes como fizeram os tragicos
.gregos, apenas deu-lhes as idéas de seu tempo, os vicias e defeitos
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do seu tempo e tambem as bellezas, porque, escrevendo muito depois,
e sendo christão, deu-lhes muitas idéas christãs que os gregos não
conheciam. .

Eis o que é essa decantada propriedade litteraria , O fundo é
commum, é património da humanidade.

Si um individuo tivesse a fortuna de reunir em sua bibliotheca
todos os esoriptos dos gregos, dos romanose das modernas gerações e
começasse a publicai-os, podia-se dizer que era proprietario de tudo
isso?

Não; esse é que tinha roubado á humanidade, porque isso tudo
pertence-lhe. .

E' o que fazem os escriptores, os de mais talento mesmo.
Ha alguem que possa inventar alguma cousa sem ter estudado,

sem ter meditado sobre essas idéas communs ?
Si se trata de uma invenção sobre scienciasexactas, é ella pos

sivel sem as noções elementares da arithmetica, da geometria, da al
gebra, que foi inventada e praticada por outros! ?

Não; todo esse patrimonio de que tinha partido para ter a sua
concepção, pertence á humanidade, e elle não tem direito de cobrar
nada por isso. E' uma riqueza commum da humanidade.

Estamos - continúa o orador - em nosso perfeito direito tradu
zindo obras estrangeiras, que ellesjá traduziramde outros, já imitaram
de outros e nós, nação mais atrasada, vindo por ultimo, pois temos
apenas tres séculos de exístencía, somos herdeiros desse patrimonio
da humauidade, que as gerações anteriores accurnularam para as ge
rações novas. (Muito bem.)

E as nações, que teem a fortuna de estar mais adeantadas doque
a nossa, nada teem a perder com isto; pelo contrario, teem a lucrar,
porque a influenciaque, por exemplo, as lettras inglesas, as lettras
allemães, as lettras italianas exercem sobre as nações novas redundam
principalmente em beneficio dellas. .

Apontará, para exemplo, a França, que é a nação que tem repre
sentado por vezes, no mundo, a supremacia militar; mas que tem tido
também as suas vicissitudes.

Desde o seculo XIV a França tem tido um predorninio extraor
dinario na opinião e isto devido ao que? A este accumulo do capital
da humanidade, á sua Iingua facil e precisa, com a qual espalha as
suas idéas e impõe seu prestigio.

Antes da França, a Hespanha foi quem dominou o mundo du
rante alguns seculos, pela sua supremacia militar, pelo genio do
seu povo, pela pureza de suas crenças religiosas.

Emfim, este é um ponto inexgotavel, sobre o qual o orador po
deria estender-se, si não fosse a exiguidade de tempo.

Nada teem a perder as nações modernas em traduzir os seus
. escriptos, em vulgarísal-os na respectiva língua.
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Assim sendo, é contrario a estes tratados, a esta disposiçãode
andar fazendo tratados com todo mundo, de esmolar garantindo ás
nações estrangeiras os mesmos privilégios de que porventura se
goze.

O melhor é estabelecermos um meio termo.
Pensa que 10 annos, que é o que estava no Codigo Criminal,

eram mais que sufficientes para o autor tirar partido de sua obra..
Entretanto, si os nobres membros da Commissão julgarem pre

ferivel um praso maior, não porá luto por isso.
Entende que a propriedade deve ser limitada e que esses escru

pulos devem desapparecer, Tal propriedade não póde ser perpetua,
seria mesmo de pessimo effeito, seria mesmo uma idéa bárbara,
porque os genios que hoje fazem descobertas felizes e que podem
gozai-as em um período que os indemnize á farta, terão o direito
de arrolhar essas conquistas, que fizeram nos dominios da sciencia,
e transmittir a herdeiros, fazendo pagar infinitamente caro esses
privilegios.

Tendo falado mais do que queria, termina protestando voltar
ao debate, trazendo suas emendas. (Muito bem; muito bem I)

O Sr. Presidente - Fica adiada a discussão pela hora.
A ordem do dia para a reunião de amanhã, 29, é a seguinte:

Continuação da discussão dos pareceres dos Srs, Luiz Domingues
e Arthur Lemos sobre os arts. 576 a 745 e 7~6 a 801 da Parte
Especial.

Termina a reunião ás 5 horas e 50 minutos da tarde.

31a REUNIÃO EM 29 DE NOVEMBRO DE 1901

Presidencia do S,. . .Seabra

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os
Srs. Seabra, F. Tolentino, Sylvio Homero, Sá Peixoto, Arthur Lemos,
Luiz Domingues, Anizio de Abreu, Frederico Borges, Teixeira de Sá,
Araujo Góes, José Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Alfredo
Pinto, Benedicto de Souza e Alencar Guimarães (16).

. Faltam os Srs. Tavares de Lyra, Camillo de Hollanda, Hermene
gildo de Moraes, Azevedo Marques e Rivadavia Correia (5).

Dos convidados pela Commissão compareceram os Srs. Clovis Be
vilaqua, ~L F. Correia, Solidonio Leite, Salvador Moniz e Fabio
Leal.

E' lida e sem debate 'approvada a acta da reunião anterior.
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ORDEM DO DIA

Discussão dos pareceres do Sr. Luiz Domingues sobre os artigos
576 a 745 e do Sr. Arthur Lemos sobre os arts. 746 a 801.

São lidas e postas em discussão as seguintes

E!.\lENDAS

Emenda additiva ao art. 613;sob a fórma de paragrapho unico :
, O praso de anno e dia não corre emquanto o possuidor defende

a sua posse, restabelecendo a situação de facto anterior á turbação
ou esbulho. - Fabio Leal. - F. Tolentino .»

Ao ar!' 619, paragrapho unico, diga-se:
«A inscripção de que trata a lettra a não induz de per si prova

de dominio, que fica salvo a quem de direito. - Teixeira de Sá,»
Livro II, Til. lI, Capo VI - Supprimam-se as secções II e III

(arts. 770 a 801).
Os privilegios de invenção e as marcas de fabrica não constituem

materia de direito civil; cahem no dominio do direito mercantil e
mesmo de leis especiaes como acontece actualmente, (Lei n. 3.346,
de 14 de setembro de 1887). - Al("edo Pinto. - F. Toleruino .

o 81'. Clovis Bevilaqua - Deante das accusações de
que honrem foi alvo o Projecto, pareceu-me, Sr. Presidente, que
era Indispensável que eu offerecesse á Commissão uma defesa mais
documentada e que não fosse simplesmente a expressão da minha opi
nião, mas que condensasse o que os mestres mais competentes e abali
sados teem produzido na sciencia do direito.

Por este motivo havia eu resolvido dirigir a V. Ex. estas pagi
nas, para que fossem impressas no Diario do Congresso, como res
posta ás criticas hontem apresentadas. Como, porém, tivesse de che
gar até aqui e attendendo a ponderações que me acabam de ser feitas,
resolvo, em vez de apresentar a V. Ex. esse documento escrípto, lel-o
perante a Commissão .

E' este o documento:
Exm. Sr. Presidente da Commissão Especial do Codigo Civil 

Para não dar a esta discussão o tom pessoal que estava ameaçada a
tomar; para dar maior precisão ao meu pensamento, não permittindo
que se desdobre e se alongue á mercê das associações de idéas que o
attraiam para fóra do sulco em que se deve conter; e, para não em
pecer com estas observações a marcha dos debates mantidos pela
illustre Commissãn.de que sois digno presidente, na altura corres
pondente á importancía do assumpto, peço que me seja permittido
apresentar por escrípto a defesa do Projecto, em tres pontos da parte
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agora em discussão, esperando que a mandeis publicar no Diario do
Congresso, si achardes quo merece que sobre eUa demorem um mo
mento a sua attenção aqueUes a quem agora está confiada a nobre
empreza de preparar o Codigo Civil Brasileiro.

PRIMEIRO PONTO- Inconoeniencia do methodo. Foi o Projecto
censurado por ter apresentado a theoria da propriedade, distinguindo-a
pelos seus dous aspectos de propriedade immovel epropriedade motel.

Pôde ser que não seja este o methodo commum dos escriptores
nacionaes ; affírmo, porém, que é um methodo seguido por autorida
des de altíssima competencía, e que encontra obvia justificação na
diversidade dos preceitos destinados a regular as duas modalidades
pelas quaes a propriedade material se apresenta ao exame do obser
vador.

Os modos de adquirir bens moveis não coincidem com os modos
de adquirir, immoveis ; as garantias com que a lei cerca o direito dif
ferem nos dous casos; os modos de extincção da relação jurídica igual
mente diversificam, segundo o objecto do direito de propriedade é uma
cousa movei ou immovel.

Para os immoveis, a usucapião pede um prazo mais longo, e a
accessão apresenta feições proprias, como sejam - a formação de
ilhas, a alluvião, a avulsão, o abandono do alveo, a construcção de
obras e as plantações, que se não concebem tratando-se de moveis,
como si não concebem tratando-se de bens de raiz, a especificação, a
confusão, a commixtão e adjuncção.

A transferencia da propriedade immovel requer para a sua per
feição a formalidade da inscripçao, ao passo que a translação da pro
priedade movei teria nessa formalidade, em vez de uma garantia, um
empecilho, um estorvo contrario á sua natureza.

Estas e outras considerações que facilmente acodem ao espírito do
jurista, quando encara estes assumptos, são razões mais que sufficien
tes para justificação do methodo adoptado pelo Projecto que teve por
guia:

1.' O Codigo Civil de Zurich, que assim expõe a materia: Sec
ção III - Da propriedade; Capitulo I: - Dos direitos do proprietari.o;
Capitulo II : - Dapropriedade immovel; A - Acquisiçâo da proprie
dade immooel: B- Direitos de propriedade immovel; C- Direitos
de visinhança; D- Perda de propriedade immovel; Capitulo III: 
Da propriedade mooel: A - Occupaçâo ; B - Producção de (ructos ;
C- Especificação; D- Mixtura e adjuncçâo .

2.' O Codigo Civil Allemão, que distribue a matéria pelo modo
seguinte: SecçãoII -Disposições qeraes concernentes aos direitos sobre
immoveis; Secção III - Propriedade; titulo I - Dos direitos contidos
na propriedade; titulo 1I-Acquisição e perda da propriedade im~o

vel; titulo III - Acouisicão e perda da propriedade dos moveu;
titulo IV- Reivindicação; titulo V - Compropriedade .
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3o o O Codigo geral dosbens para o principado do Montenegro,
no qual a ordem das matérias é a seguinte: Capitulo I - Da acqui
sição da propriedade das causas immoveis (homologação judiciaria,
construcções e plantações, accessão, usucapião, direito de perempção
entre parentes e restricções á faculdade de adquirir bens immoveis);

o Capitulo II - Da acquisição da propriedade immovel (tradição, espe
cificação, confusão, incorporação, occupaçao das cousas sem dono,
invenção de thesouros, usucapião).

O Codigo Civil de Zurich é trabalho de uma das mais altas indi
vidualidades da jurisprudencia moderna, de um jurista cujo jubileu
universitario, em 1879, foi uma deslumbrante festa do espirito que
emocionou todo o mundo [uridico allemão, de um laureado professor
de direito que a universidade de Munich disputou á de Zurich e a de
Heidelberg á de Zurich, de um cultor da sciencia do direito, cujo
nome foi dado a uma fundação destinada a estimular o gosto pelos
estudos juridicos em todo o mundo civílisado, porque esse nome era
reputado o symbolo da dedicação fecunda ao trabalho - JOÃo GASPAR

BLUNTSCHLI.

Em 1887 a codificação preparada por Bluntschli foi revista pelo
professor Schneider que, no dizer de Lehr, tocou respeitosamente no
trabalho do mestre, conservando intactas as disposições que ainda
eram compatioeis com a legislação cantonal e federal posterior.

Os applausos dentro e fóra do paiz não se mostraram esquivos á
obra legislativa confiada ao criterio do preclaro jurista, e a prova mais
cabal de seu merecimento está em ter sido ella modelo para as codifi
cações civis de outros cantões snissos que tinham muito onde escolher,
quer se voltassem para a França, quer para a Italia, quer para a AI
Iemanha,

O guia é, pois, daquelles em que o inexperiente póde depositar
plena confiança.

Nada adeantarei sobre o Codigo Civil Allemão, porque elle goza,
entre nós, de merecido e geral prestigio, sendo o fructo da meditação
de um povo que conta em seu seio os mais profundos mestres da juris
prudencia moderna. Do Codigo geral dos bens para o principado do
Montenegro, direi apenas que na França e na AUemanha os compe
tentes o teem cumulado.de fervorosos elogios, dizendo Dareste e Ri-

o, viere que « faz honra ao príncipe que lhe sentiu toda a importancia e
cuja alta clarividencia soube escolher aqueUe que, graças ao seu apoio,
devia levar a empresa a bom termo." Esse escolhido foi Bagísíc, então
professor de direito na Universidade de Odessa, espírito robustecido
pelo estudo nas melhores escolas da Europa, em Vienna, Munich, Ber
lim e Paris e justamente apreciado entre os seus pares, como um des
mais competentes conhecedores do direito.

Não proseguirei , Se andou maio Projecto em distinguir a pro
priedade ímmovol da propriedade movei, teve para isso boas razões,
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e sente-se escudado por autoridades cujo valor desafia contes
tações.

E para não sahirdo terreno puramente legislativo, peço permissão
para notar que o recentissimo Projecto de Codigo Civil Suisso tambem
adoptou o censurado methodo. Realmente, no livro quarto dos direitos
reaes, depois de um titulo destinado ás disposições geraes, seguem-se
um outro concernente á propriedade immovel, e um terceiro relativo
á propriedade mocel,

SEGUNDO PONTO - Effeito da inscripção relatioasnente á trans
lação da propriedade immovel. A este respeito escrevi, em resposta ao
parecer da Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro: « E' clara a
doutrina do Projecto . A propriedade movel adquire-se pela tradição e
a immovel pela inscripção, que é considerada uma tradição solemne.
Propuzera o projecto primitivo, de accôrdo com as excellentes reflexões
do Dr. Didimo, que a inscripção no registro predial constituisse prova
cabal do dominio, mas á Commissão Revisora nomeada pelo Governo
pareceu que não estavamos sufficientemente apparelhados para a acceí
tação immediata dessa reforma em nosso regimen de propriedade im
móvel, e foi mantido o principio do direito vigente, segundo o qual a
inscripção induz apenas á presumpçâo do dominio.

Qualquer dos dous modos de ver encontra apoio em boas razões
de ordem juridica e economíca ».

O primeiro systema é o germanico que tão bons resultados tem
dado alli, na Suissa, na Austria, na Russia e em outros paizes, e que
os juristas se empenham por ver applicado nos paizes que ainda o não
puderam adoptar. Osegundo é o nosso systema, isto é, o que entre
nós foi introduzido pela lei hypothecaria de 1864 e confirmado pela de
1890.

Pelo systema que vigora entre nós, affirmo eu, a translação da
propriedade moveI somente se completa depois da tradição, e a trans
lação da propriedade immovel somente se perfaz com a transcripção,
que se considera uma tradição solemne. Esta doutrina que resulta
claramente da lei, que resalta luminosamente de seus termos e de seu
espirito, é a seguida pelos nossos melhores mestres,

TEIXEIRA DE FREITAS, na introducção da Consolidação das leis
civis (P. CCX e CCXl da 1a ed.) escreve:

« Osystema da transcripção como acto concommitante das conven
ções, para operar a transmissão dos immoveis e attribuir direitos
reaes, se não purifica a propriedade, pelo menos a expõe á luz da
publicidade no estado em que se acha, PREENCHE COMPLETAMENTE o FIM
DA TRADIÇÃO, separa os direitos reaes dos pessoaes, e impede os estel
lionatos. »

Em nota ao art. 909, accrescenta:
« Póde-se dizer que a tradição, no actual estado da nossa legisla

ção, só apparece naturalmente no traspasso de cousas moveis com
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valor por si. A transcripção da citada lei hypothecaria n , 1.237, de
24 de setembro de 1864, art. 8', e do seu regulamento n. 3.453
de 26 de abril de 1865, arts. 256 a 281, é hoje o modo da tradiçã~
das cousas immoveis. »

LAFAYETTE, no Direito das cousas, § 43, insistindo nessa mesma
idéa, escreve: «No estado actual do direito civil, a tradição e a tran
scrípção são os dous actos externos de que a lei faz, em geral, depen
der a transmissão do dominio » ; e mais adeante : o: o genio inventivo
do legislador creou um novo modo de transferencía do dominío e de
seus direitos elementares: - a transcripção dos titulos de acquisição
em registros publicos ,,; e ainda: «entre nós, a transcripção é hoje
modo legal de transferencia do dominio sobre os immoveís, No § 48
do mesmo livro, contínua: «Antes de preenchida a formalidade da
transcrípçâo do titulo de transmissão, o dominio sobre immoveis não
passa do alienante para o adquirente .»

DIDI~1O expõe com a maxíma clareza a mesma doutrina em seu
Direito hypothecario, n. 222, onde se lê: «segundo a expressa dis
posição do art. 234 do decreto n . 370, de 2 de maio de 1890, antes
da transcripçêo, apenas existe, entre as partes, um simples con
tracto; e não sendo a convenção meio de transferir á propriedade no
nosso direito, a consequencia é que aos estipulantes apenas assistem os
direitos pessoaes que decorrem das convenções; e não o direito de
propriedade que exige a tradição da cousa »,

Em vista dessas categóricas affirmações, não pôde restar duvida
sobre o modo por que esses notaveis juristas interpretaram a lei bra
sileira. Vejamos agora se, apesar de sua experiencía, de seus estudos
e de seus talentos, erraram crassamente, como se pretende.

Diz o decreto n . 169 A, de 19 de janeiro de 1890, art. 8', re
produzindo artigo de igual numero da lei de 24 de setembro de 1864:

« A transmissão «inter vivos» por titulo oneroso ou gratuito dos
bens susceptioeis de hypotheca, assim como a instituição de onus reaes
não operam seus effeitos a respeito de terceiros, sinão pela tran
scripção e desde a data delta, »

Declara este preceito de lei que as transmissões entre vivos de
bens suscepticeis de hypotheca não operam os seus elfeitos a respeito
de terceiros, sinão pela transcripçâo. Este é o ponto a examinar.

Bens susceptíveis de hypotheca são todos os immoveis corporeos,
portanto aphrase da lei equivale a esta outra: as transmissões entre
vivos de bens immoveis não operam seus effeitos a respeito de ter
ceiros, sinão pela transcripção.

Não operam seus elfeitos a respeito de terceiros, diz a lei.
Portanto, o adquirente não tem o direito de reivindicar o immovel
de um terceiro que por qualquer titulo o detenha, não pode reívin
dícal-o do poder de quem quer que o tenha usurpado, e não se com
prehende dominio sem essa faculdade de reivindicar o objecto do
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poder de quem injustamente o possua. Essa faculdade é mesmo um
dos direitos elementares que se conteem no domínio, que consiste no
direito de usar, gozar e dispôr de uma cousa e de demandai-a por
acção real.

Não operam seuselteitos a respeito de terceiros, diz a lei. Mas
como o dominio é direito absoluto que prevalece ergo omnes, se não
existe com relação a terceiros, não existe de modo algum. Dominio
existente apenas entre as partes contractantes é cousa que se não
comprehende, porque o direito real vincula directamente o objecto, a
cousa, ao titular do direito. Para que existisse apenas entre as partes
contractantes, seria preciso que se lhe attribuissem os caracteres do
direito pessoal, o que importaria desnatural-o.

Não operam seus elfeitos a respeito de terceiros. Isto significa,
evidentemente, que a parte que validamente convencionou a trans
missão de um immovel, dando ao seu contracto a fórma prescripta
pela lei, está obrigada a elfectual' a entrega do bem que alienou;
mas, se fugindo a seu compromisso, o transferir a outrem que se
apresse em fazel-o transcrever, este será perante a lei o verdadeiro
proprietarío, contra o qual não tem acção o primeiro contractante,
Se o dominio tivesse sido transferido ao primeiro contractante, já não
O não podia mais adquirir o segundo, porque o primitivo proprletario
deixara de seI-o, e ninguem transfere a outrem mais direito do que
tem, uma vez, porém, que é o segundo contractante quem, pela tran
scripção, adquire o domínio, o que é irrecusavel em face dos termos
precisos da lei, o primeiro não tem mais que um direito pessoal de
exigir do proprietário o cumprimento da obrigação de dar cousa
certa, por elle contrahida, e como este não pode mais cumpril-a, res
ponde pelo equivalente accrescido de perdas e damnos.

Mas insistem, o dominio foi transferido pelo antigo proprietario
por escriptura publica ou particular, nos casos em que esta é per
mittida.

Essa escriptura publica ou particular, quem não vê que é pura
e simplesmente a forma especial a que a lei submette os contractos
que teem por objecto a alienação de immoveis ?

E em direito patrio a propriedade se não transfere por mero
effeito dos contractos; é indispensavel a tradição, que, tratando de
immoveis, é substituida pela transcrípção,

E porque a transcripção não é, no direito patrio, senão uma tra
dição mais solemne, podem e devem ter applicaçãc a ella os mesmos
princípios fundamentaes que se applícam á tradição.

Segundo o direito romano, a tradição não transfere senão o di
reito do tradente; e esse direito é vicioso, como o mesmo vicio se
transmitte ao adquirente; se não existe, nada adquiriu a pessoa a
quem foi feita a tradição.

Traditio nihil amplius transfere debte vel potest ad eum qui
accipit, quam est apud eum qui tradu, Si igitur quis dominium in
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pendo habuit, já tradendo transfert; si non habica, ad eum qui
aeeipit, nihil transfer),

SãO palavras de Ulpiano.
Sendo a transcripção, como acabo de affirmar, uma fôrma solemne

da tradição, não pôde também purgar os vícios do dominio.
Portanto, é lógica a lei vigente, como é lógico o Projecto, quando

declaram que a transcripção ou inscripção é necessaria para a perfei
ção da transferencía do domínio, e ao mesmo tempo adverte que ella
não é prova irrecusavel do dominio que fica salvo a quem fôr.

Para reconhecei-o, basta comprehender o ponto de vista em que
ambos se collccam .

Essa comprehensão da inscripção no registro predial, como fôrma
particular da tradição, não é uma creação original dos nossos juristas.

O Codigo Civil Hollandez, art. 1. ~9õ, estabelece:
« A propriedade da cousa vendida não será adquirida pelo com

prador senão pela tradição» e, no art. 671, « a entrega dos immoveís
opera-se pela transcripção nos registros publicos » .

O Codigo Civil Chileno, art. 686, estatue:
« Effectuar-se-ha a tradição dos bens de raiz pela inscripção do

titulo no registro conservatorio. »
Não foi, portanto, o Projecto que arvorou a transcripção em tra

dição. Foi a doutrina, em primeiro legar, e foi, em segundo, a nossa
legislação hypothecaria, e, em particular, o decreto n . 370, de 2 de
maio de 1890, arts. 233 e 23~, que dizem:

« Não opera seus effeitos a respeito de terceiros senão pela trans
cripção, e, desde a data della, a transmissão entre vivos por titulo
oneroso ou gratuito dos immoveís susceptiveís de hypotheca.

Até á transcripção; attenda-se bem, até á transcripçâo os refe
ridos actos são simples coniractos que so obrigam as partes contra
ctasues,

TERCEIRO PONTO. A inclusão das sentenças judiciaes entre os
actos sujeitos a reqistro não attende á publicidade dellas e o Projecto,
enumerando-as, foi incompleto esquecendo sem justificação a "emis
são e a adjudicação. E' ainda reproducção de uma accusação feita
pela Faculdade Livre de Direito desta cidade, e á qual já tive occasião
de responder.

Em primeiro lagar, cumpre notar que as sentenças, em regra,
apenas declaram o direito, não o transferem, fazem terminar o conflicto
juridíco, mantendo o direito preexistente e assegurando o seu exercício
ao verdadeiro titular. Portanto, as sentenças não deviam, em regra,
estar sujeitas á inscripção exigida para complemento das transmissões
da propriedade.

Sómente alguns actos judiciários poderão reclamar essa medida e
taes são, no systema do Projecto: 1', as sentenças proferidas no juizo

C,,'C.- Vol..III êí.
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divisorio, porque, fazendo cessar o estado de communhão, servem de
titulo justificativo da propriedade attribuida a cada um dos ex-conde
minos (art. 624, n. 1); 2', as sentenças que nos inventarios e partilhas
adjudicam bens de raiz para o pagamento das dividas da herança,
porque nestes casos, ha uma verdadeira deslocação de propriedade
immovel do acervo hereditariopara o patrimonio dos credores; 3', as
arrematações em praça publica e as adjudicações em geral, actos que
embora cercados de certa publicidade, não obstante, por se passarem
em um circulo limitado de pessoas, não offerecem a publicidade com
pleta e permanente do registro predial.

E o Projecto, satisfazendo aliás os votos de illustres cornmentado
res do nosso direito hypothecario, na exigencia do registro para esses
actos j udíciaes, deu um passo para tornar mais completo o registro da
propriedade immovel e lançou bases para que possamos algum dia
applicar em nosso paiz, em sua plenitude, o systema de registro pre
dial denominado germanico .

Na França, corno se lê em [i'ERRON (Publicitédes drous réels im
mobiles, pago 383 e seguintes) e em todos os que se teem occupado do
assumpto, está unanimemente reconhecida a necessidade de remodelar
a legislação sobre a propriedade immovel. Toda a hesitação está em
saber si se deve fazer a reforma, respeitando as velhas tradições e
pedindo inspirações aos progressos realizados na Belgica, na Hollanda
e na Italía, ou si se deve tentar uma reorganização completa, á seme
lhança do que existe na Allemanha, na Austria e mesmo na Hespanha,
com as suas consequencias de força probatória, legalidade, etc.

No espaço de poucas horas é impossivel desenvolver este assumpto
com a largueza que elle merece; mas, afflrrnando que na França é essa
a tendencia dos espíritos, quero indicar que ainda neste particular O
Projecto procurou mostrar-se de seu tempo e attender ás preoccupa
ções dos juristas que teem estudado esta matéria.

Em segundo logar devo ponderar que não comprehendo a censura
na parte em que diz que foi esquecida a remissão. Quanto ao esqueci
mento da adjudicação, não existe, porque a palavra lá está com todas
as lettras no Projecto.

nada a lacuna, reconhecida ella pela critica, não haveria difficul
dade em preenchel-a sem que houvesse mesmo necessidade de abrir
um novo paragrapho no artigo próprio do Projecto. Nem era falta essa
tão grave que se não pudesse reparar, nem tal que importasse a con
demnação do systema adoptado pelo Projecto .

Mas que não se trata de urna lacuna é facil reconhecer, obser
vando-se que a remissão se dá quando o adquirente de um immovel
hypothecado quer evitar a excussão.

Effectuada a remissão com ou sem licitação e julgada por sentença,
produzirá os seus effeitos, que são a extincção da hypotheca e o can
cellamento da inscripção .



- 963-

Ahi não ha transmissão de domínio, ha simplesmente expurgo do
. onus que gravava o dominío, ha um meio legal de escoimal-o de todas

as incertezas provenientes da excussão.
E' por sua natureza, por seus fins e por seus effeitos, acto conse

quente á acquisição do dominio e não acto de transferencía deste.
Por isso foi conservado em seu logar próprio, que é. o direito

hypothecario. Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1901. - ClovisBe
vilaqua. »

o Sr. Presidente- O Sr. conselheiro Andrade Figueira
mandou á Commissão a seguinte communicação :

« IIIm. e Exm.- Ainda com a melhor vontade não me foi pos
sivel dar cumprimento ao preceito de V. Ex., levando hoje as emen
das de que carecem os artigos do Projecto de Codigo Civil em discussão.

Uma vez que não vingou a idéa do projecto primitivo de con
verter a inscripção dos títulos de domínio em succedaneo -da tradição
classica de nosso direito, por virtude da emenda da Commissão Revi
sora, com a qual estou de perfeito accórdo, era indispensavel refun
dir toda a matéria contida no Tit , 2' - Da Propriedade .-, redigida no
plano primitivo, para pol-a de accórdo com a emenda fundamental da
Commissão Revisora, que o alterou profundamente.

Ora, esse trabalho, que teria de versar sobre mais de 100 artigos
que decorrem do artigo 61.. ao 7..5, não podia manifestamente
levar-se a cabo nas seis horas disponíveis de uma sessão á outra, dia-
ria, da Cornmissão, a que V. Ex. dignamente preside. .

O que tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex., para
sciencia dos dignos membros da Comrnissão e para excusa minha.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1901.
IIIm. e Exm. Sr. DI'. J. J. Seahra, M. D. Presidente da Com

missão Especial de Exame do Codigo Civil. - Domingos de Andrade
Figueira. »

Conforme este officio, pelo menos hoje, S. Ex. não comparecerá
á reunião da Commissão. .

Si a discussão tiver de ser encerrada hoje, creio que devo resol
ver alguma causa com relação ás emendas que eUe possa, porventura,
trazer posteriormente.

O SR. LUIZ DOMINGUES - Depois de encerrada?
O SR. PRESIDENTE - Permitto a apresentação de emendas até ao

dia da votação.
O SR. SÁ PEIXOTO - NãO podendo mais fallar sobre ellas.
O SR. PRESIDENTE - Não ha duvida.
O SR. TEIXElIlA D" SÁ - Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - O officio não tem discussão.



- 964.

o SR. TEI'::EIR~ DE SÁ- Quero discutir o ponto a que alludiuo
Sr. Andrade Figueira em seu officio, dizendo que o Projecto revisor
alterou o primitivo.

O SR. PRESIDENTE - Bem, isto pôde discutir. Tem a palavra.

o Sr. Teixeira de Sá - Sr. Presidente, a Commissão
Revisora com a disposição do art. 619, paragrapho unico,que diz que
a inscripção de que trata a lettra A não induz prova de domínio, a
qual fica salva a quem de direito, não alterou a doutrina de que a in
scrípçao seja o complemento da translação do dominio.

Supponha-se que alguem transferiu um immovel a outro por
escríptura nuUa e a inscreveu. A inscrípção neste caso não induz a
prova de dominio, que póde ser reivindicado por quem de direito,
com a annullação do contracto pelo qual se transmittiu o immovel ,
Isto tem se dado muito na pratica e este pensamento do paragrapho
unico está claramente expresso no livro Direito das cousas, de La
fayette. ElJe mesmo, aliás, sustentando que a inscripção é a tradição
do bem immovel, diz, todavia, que a inscripção não traduz prova de
domínio. Pôde-se fazer a inscripção de uma venda nuUa, mas não
vale para provar dominio .

. Parece-me que é este o pensamento do paragrapho uníco , Como
se diz, pois, que por isso foi modificada a theoria do Projecto primi
tivo?

O Projecto primitivo poderia ter um defeito de redacção quando
disse que a inscripção provava o dominio ,

ElIa completa a prova do dominio.
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Nas mesmas condições, o contracto

pôde tambem ser annulIado.
O SR. LUIZ DOMINGUEs-Tudo.
O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Qual é o fundamento desta objecção ?

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - E' tão sujeita á nulJidade como o
proprio contracto ,

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Quando o contracto é valido, a in.
scripção completa.

A inseripção se faz segundo os requisitos da lei, mas se a in
scripção refere-se a um contracto nullo, a inscripção nada prova e é o
que diz o paragrapho unico do art. 619.

O SR. LUIZ DOMINGUES - A Commissão Revisora offereceu esse
paragrapho unico como uma transição, para sahir dahi, porque não
estamos apparelhados ainda para Osystema que o Projecto estabelece.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ- Essa transição não vejo, porque é a
mesma doutrina que o Sr. Lafayette sustenta, que a inscrípção é a
tradição do immovel e isto mesmo está no paragrapho nnico do
art. 619; não ha transição para systema opposto , Não teria duvida
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em approvar ,o art. 619, convencido da doutrina de que a trans
cripção é effectivamente a tradição do ímmovel. Não existe outro
meio de tradição.

O SR. LUIZ DOMINGUES - O paragrapho unico ou prova contra o
systema ou não prova nada, porque não adianta cousa alguma.

OSR. TEIXEIRA DE SÁ - Então V. Ex. ha de tambem dizer que
o Sr. Lafayette não adianta nada.

O SR. LUiZ DO'IlNGUES - Não estou de accórdo com Lafayette
sobre isto. '

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Mas tenho esta autoridade, a inscripção
por si não prova dominio.

OSR. FABIO LEAL - A lei hypothecaría tambem diz isso.

OSR.ALENCAR GUIMAI\ÃES - Mas o paragrapho unico diz que a
transcripçãO não induz prova de dominio. (Muito bem.)

O Sr Fal:>io Leal pede licença para lembrar a inserção de
um paragrapho explicativo ao art. 613.

O paragrapho a accrescentar é Oseguinte:
fi O prazo do anno e dia não corre emquanto o possuidor defende

a sua posse, restabelecendo a situação de facto anterior á turbação ou
esbulho. »

Esta doutrina, que é verdadeira, se acha implicitamente compre
hendida no art. 593, que contém a mesma doutrina consagrada no
art. 859 do Codigo Allemão.

Doprincipio estabelecido no art. 593 é consequencia que o pos
suidor não perde a posse emquanto a defende eflicazmente.

Coherenternente, portanto, a prescrípção da acção summaria para
manutenção ou reintegração da posse só pôde verificar-se pelo lapso
do anno e dia depois que o possuidor deixou de reagir contra os actos
turbativos ou espolíatívos.

Comquanto deva ser esta a jurisprudencia em face do citado
art. 593, convém, para evitar duvidas, accrescentar ao art. 613 um
paragrapho redigido nos termos propostos. (Muito bem. )

.'.".;;)

O Sr. Luiz Donüngues diz que, no sen parecer, disse
tudo quanto tinha a dizer, que era louvar o autor do Projecto pelo seu
bello trabalho e justificar ligeiros reparos.

Este parecer a Commissão certamente conhece, por dever de offi
cio. As considerações feitas pelo Sr. Andrade Figueira sobre o methodo
adoptado pelo Projecto acabam de ser, a meu ver, perfeitamente reba
tidas pelo Sr. Clovis Bevílaqua, e quanto ás que se referem aos
arts. 619 e 624 do Projecto, é questão de ponto de vista julgar falsa
ou verdadeira sua doutrina.
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Com relação á transmissão dos immoveis, dous são os systemas
adoptados. O primeiro faz da escríptura como o de transmissão da
propriedade. Desde que esteja o preço pago e a cousa entregue, o que
geralmente se faz pela clausula - constituti- a transferencia do do
minio está feita do alienante para o adquirente.

A. transcripção não passa de um processo de advertencia a ter
ceiros, mas a transmissão está feita pela escriptura entre as partes,
seus herdeiros e successores .

E, nestas condições, desde que não haja terceiro que tenha con
tractado com o vendedor, e sobre o predio o adquirente é o senhor do
immovel e o defende e"ga omnes. Apenas nesse caso especial de ter
ceiro que esteja nessas condições com relação ao vendedor e o immo
vel, a lei resguarda deste a boa fé contra a transacção .

Respondendo a um aparte do Sr. Teixeira de Sá, diz que ha dous
systemas: um é o do direito actual, que faz consistir a alienação na
simples escriptura, lavrada perante o tabellião. Recebido o preço e en
tregue o immovel, dá-se a transferencia do domínio, salvo contra ter
ceiros, paraos quaes é preciso a transcripção, que é o meio de tornar
publica a alienação do immovel. Ooutro systema é o allemão, no qual
só a transcripção produz a alienação.

Corno ao honrado conselheiro Andrade Figueira, ao orador não
parece opportuno, por produzir gra ves damnos, a adopção do systema
allemão, como propõe o Projecto, o que não quer dizer que conteste as
vantagens desse systema.

Pelo systema que faz da escripiura o titulo de tranferencia do do
minio, quem alienar duas 'vezes o mesmo immovel é um criminoso, é
um estellionatario. •

Pelo Projecto, não, Desde que o comprador não tenha tido o cui
dado e a pressa de fazer a transcripção, o vendedor póde, apezar da
escriptura com que vendeu o ímmovel, receber o seu preço, vendei-o
de novo a outrem e de novo receber o preço, uma, duas, dez vezes.

Não tem crime, e aos compradores apenas fica o direito da acção
pessoal contra elle, muitas vezes já insolvavel.

O illustrado Sr. Dr. Andrade Figueira combateu o art. 624 do
Projecto, porque, em sua opinião, todos os actos judiciaes já teem pu
blicidade bastante, por isso que se passaram em juizo.

De facto, elles se passaram em juizo, mas isso não basta para
advertencia de terceiros que muitas vezes delles não tiveram conhe
cimento, que por elles não se interessavam no momento, mas que,
decorridos mezes, annos, precisam conhecei-os.

Torna-se mais fácil então recorrer a um registro especial, pela
impossibilidade de percorrer autos nos archivos dos cartórios e editaes
publicados nos jornaes.

A vantagem do registro está em centralizar em um ponto certo
todas as informações e esclarecimentos sohre a situação jurídica dos
predios de que os adquirentes possam carecer.
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A transcripção deve abranger todos os actos [udiciaes, escripturas,
publicas e cartas de arrematação.

Ao Sr. Presidente, que adverte que a hora está dada, responde o
orador que, á vista disso, se cala. (Muito bem; muito bem.)

o 8r. I>aranhos ~.Ion:ten.egro- Antes de dar a sua
opinião sobre a transcripção, pede licença para ministrar á illustrada
Commissão algumas informações, nascidas de longa experiencia, sobre
outro assumpto.

O Projecto de Codigo em debate cogitou quasi exclusivamente do
condomínio dos prédios urbanos, esquecendo o dos prédios rusticos.

O legislador não deve attender tão somente aos principios, mas
aos habitos. indole e educação do povo para o qual legisla.

O condominio dos prédios ruraes é fonte de questões judiciaes no
interior do nosso paiz, questões algumas vezes resolvidas perante os
tribunaes e outras pela víolencia, pelas armas.

No centro do Brasil, quasi todas as fazendas de criação e de cul
tura teem condominios.

Desde que não é possível, em certos casos, acabar com o con
dominio, deve o legislador prescrever regras que regulem os direitos
dos condomincs.

A venda que o Codigo determina, sempre que não houver accordo,
vai originar distúrbios, luctas, vai ferir interesses respeitáveis e, em
vez,de evitar, vai gerar novas questões.

Neste case melhor seria garantir, respeitar o direito dos antigos
moradores, mesmo porque podiam ter feito, no terreno commum,
bemfeitorias que não podiam ser avaliadas.

A venda é uma excepção ; é um recurso que não aproveitará á
maioria dos casos.

Agora, em rápidas palavras, dirá a sua opinião sobre a trans
cripção ,

Quando se legisla, deve-se attender á resolução dos casos occur
ren tes pela legislação que se decreta .

. Assim, é sempre util argumentar com os exemplos e factos co
nhecidos.

Procede assim e por isso está de accordo com o illustre relator,
pensando qne não é necessaria a transcripção para que se dé a trans
ferencia do dominio ,

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)

O 81."'.. "'-l'eixeira de Sá·~Não quero fazer discurso' em uma
simples conferencia, cansando a attenção da Commissão; acho que não
estamos aqui para fazer exercícios ele rhetorica ; e a verdade é que por
esse systema tem-se consumido muito tempo.

Volto, porém, ainda, Sr. Presidente, a fazer algumas ligeiras
observações sobre a. proposição que emitti de que, segundo o nosso
actual direito, corno sempre o vi praticado, assim na Capital como no
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interior do Estado, onde fui juiz, de primeiro e segundo gráos da
magistratura, por 30 annos, é sem questão que a transcripção veiu
substituir a tradição nos contractos de transferencia ou alienação de
immoveis; de modo que sem ella o domínio não se transfere; porque,
se a lei diz que só por esse meio o contracto póde valer contra terceiro,
é o mesmo que dizer que o dominio não passa ao adquirente sem a
transcripção . .

Porque o dominio, Sr. Presidente, como bem ponderou o illustre
autor do Projecto é por essencia um direito absoluto e, por isso, só
existe erga omnes, isto é, em relação a terceiros.

Assim, não ha e não se póde comprehender transferencia de do
minio, senão a respeito do adquirente e de terceiros; e terceiros, diz
a lei, sem fazer nenhuma distincção ; não se comprehende dominio
apenas passando de uma á outra parte contractante.

O contracto de transferencia do immovel faz-se por escriptura
publica; ella é a fórma essencial delle ; e o contracto transfere apenas
o direito do vendedor ao comprador para haver a cousa...

UMA voz - Dá-se a acção pessoal apenas.
O SR. TEIXEIRA DE S.,( - Dá-se a acção puramente pessoal.
E' este, repito, o direito que está em vigor entre nós, não ha

outro...
O SR. LUIZ DOMINGUES dá um aparte.
O SR. TEIXEIRA DE SÁ - E' o direito vigente, é o direito racional.
O SR. LUIZ DOMINGUES - Isto é outra cousa, E' racional, diz

V. Ex.
O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Digo -- racional, como fundado na razão

e nos principias juridicos ; porque não ha transferencia de dominio
sem a tradição e o facto é que esta se opera pela transcripção .

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - E' o executado entre nós.
O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Eu, por exemplo, que tenho direitos a

exercer contra o dono de um immovel, não poderei accaso tornai-os
effectivos, como prejudicado, por se ter transferido o immovel a ou
trem sem ter havido transcripção ?

Sem duvida que sim, pois por esse modo, diz a lei, a alienação não
pode prejudicar a terceiro.

E' que neste caso não se deu tranferencia de dominio sobre o im
movei, como quer a lei.

O SR. LUIZ DOMINGUES - A excepção confirma a regra. Imagine
que não ha esse terceiro: porque não transferir a propriedade?

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Imagine V. Ex. tambem a venda que
devia ser celebrada por escriptura publica, mas que o foi por escripto
particular, e o comprador nunca reclamou: o facto não póde pre
valecer contra o direito.
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UM SR. DEPUTADO - Mas a escriptura fica sem valor (dirige-se
ao SI'. Luiz Domingues).

O SR. LUIZ DOMINGUES - Então nada vale •..
O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Em relação a terceiro a clausula coti

stituti vale tradição nos casos em que a lei não estabelece outro
modo...

U.I SR. DEPUTADO - Esta doutrina é idéal .
O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Pois é o direito actual que o Projecto

mantem e que V. Ex. quer alterar.
O SR. LUIZ DOMINGUES - O DI'. Fabio Leal faz uma pergunta a

V. Ex.: não vale contra terceiros; e os successores ou herdeiros do
alienante podem nullificar a venda?

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Penso que não poderão ser terceiros os
herdeiros alienantes; a lei hypothecaria faz abstracção dos herdeiros
das partes contractantes por isso que se refere aos herdeiros dos que
não intervieram nos contractos ; mas podem reivindicar por outro
titnlo.

Tenho assim conclnido as minhas observações, Sr. Presidente, em
um assumpto, que me parecia fora de controversia ,

o Sr. Salvado.· :il',[oniz - Sr. Presidente, não desejava
tomar parte nas discussões da Commissão, porque só tenho compa
recido aqui mais para aprender do que para manisfestar o meu modo
de pensar, o que costumo somente fazer nas questões que me cabe
decidir e julgar. .

Suscitou-se, entretanto, a grande questão da transcripção dos
títulos de propriedade para valer contra terceiros; e no Projecto en
contro a disposição do art. 6i9, paragrapho unico, que determina que
a transcripção não induz á prova de dominio, que fica salvo a quem
de direito.

UM SR. DEPUTADO - Não induz.
O SR. SALVADOR MONIZ - Não estou de accordo com este dispo

sitivo porque entendo que os dois actos - escriptura publica e in
scripção - são duas solemnidades que devem completar o acto da
transmissão de propriedade.

Se o interesse e commodidade das partes devessem neste assumpto
prevalecer sómente, eu proporia então a eliminação da escriptúra
publica, e a substituição desta solemnldade, tambem pelo escripto
particular, porque, como a transcrípção no registro, a escriptura pu
blica é um onus para as partes contractantes. (Apartes.)

A transcripção, nos ensina o Sr. LAFAYETTE, tem por fim prin
cipal revelar as mutações da propriedade immovel, systema de publi
cidade, que vai ao alcance das pessoas que querem contractar, escla
recimentos e informações seguras sobre a existencia do domínio.
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Tratando-se de direito a constituir, devemos garantir com a
maior publicidade os actos de transmissão de immoveis entre vivos
para advertir a terceiros de surprezas contra a má fé, tanto mais que
não repugna isto aos contractantes, que já o praticam em virtude da
disposição da lei n. 1.237, de 24 de setembro de 1864, art , 8', repro
duzida no decreto n. 169 A, de 19 de janeiro de 1890, art. 8', como
um modo de tradição solemne.

A jurisprudencia dos nossos tribunaes tem decidido, que só depois
da transcripção do titulo, passa o dominio do immovel para o adqui
rente; que o adquirente do immovel, que não faz a transcripção, é
vencido nos embargos de terceiro senhor e possuidor, oppostos á pe
nhora, ainda que o credor exequente não tenha registrado a hypotheca,

Estes julgados affirmam, portanto, que a transcripção é resul
tadora do dominio para com terceiros.

Todas as alienações feitas nesta Capital, V. Ex., SI'. Presidente,
achará transcriptas no registro de hypothecas .. : (apartes) ... não em
virtude do direito vigente, é certo, mas em virtude do uso e costume,
dajurisprudencia, em consequencia da intelligencia dada ao dispositivo
citado da nossa lei hypothecaria, porque os contractantes teem enten
dido que assim garantem melhor o seu direito.

Se o direito costumeiro admittiu essa solemnidade, porque no
direito novo não devemos adrnittir os mesmos principios e regras?

O SR. LUIZ DOMINGUES - O Brasil não é só a Capital Federal.
V. Ex. póde indicar um só jurisconsulto, afora Lafayette, que argu
mente com esta lei para fazer condição da transferencia á inscripção ?

O SR. SALVADOR MONIZ - Não me quero apadrinhar com a lição
dos escriptores, como deseja o nobre deputado, bastam o uso e cos
tumes fundados na intelligencia do direito vigente, que para mim im
portam em muito mais. As partes contractantes teem reconhecido este
meio de publicidade como uma necessidade e o praticam.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Está em desaccórdo com o Projecto.
O SR. SALVADOR MONIZ - Não admitto o paragrapho unico do

art , 916, que. não se contém no projecto do illustre Sr. Dr. Clovis
Bevilaqua, mas foi innovação da Commissão Revisora.

O SR. TEIXEIRA DI< SÁ dá um aparte.
O SR. SALVADOR MONIZ - Não quero só a inscripção, no registro,

no caso de transmissão dos immoveis , como prova do dominio; exijo
as duas solemnidades se completando, isto é, a escríptura e a trans
cripção, como advertencia a terceiros, para prevenir a má fé, porque,
Sr. presidente, em que condições ficará o segundo adquirente de um
ímmovel em relação ao primeiro adquirente, no caso de uma segunda
alienação simulada?

UM SR. DEPUTADO - Na de terceiro.
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, O SR. SALVADOR MONIZ - Pois se é terceiro e adquiriu em boa fé
é evidente que foi por falta de transcripção para advirtil-o de que não
devia adquirir o immovel já alienado e que fôra antes adquirido.

O SR. LUIZ DmIlNGUES - Só argumenta com esse caso excepciona
lissimo da venda criminosa a dois individuas.

O SR. SALVADOR MONIZ - Pois não é bastante a venda simulada?
(Apartes).

Portanto é o caso de acompanhar o uso e o costume consagrados
pelo tempo e pela jurisprudencia, e determinar em lei que a escriptura
publica com a transcripção desta induz á prova da transmissão dos
immoveis ,

A illustre Commissao tomará na consideração que lhemerecer, as
succintas idéas que acabo de expender,

(Muito bem; muito bem 1).
O Sr. Arj;hur LeIUOS - Sr. Presidente, direi pouco, mesmo

porque o meu parecer não foi combatido pelo illustrado auctor do
Projecto , nos pontos em que do Projecto elle se afasta, nem o foi sub
stancialmente pelos Srs , conselheiro Andrade Figueira e Correia, nos
poucos pontos sobre que fallaram na sessão precedente. .

De mais, parece-me que não encontra implicita impugnação o
meu parecer, por parte do auctor do Projecto , porquanto os pontos em
que este delle differe são de ordem puramente secundaria.

Todavia, farei algumas considerações sobre a emenda apresentada
pelo conselheiro Correia. .

ElIa visa limitar o direito dos auctores a 80 annos , S. Ex. com-:
bate, portanto, a idéa da perpetuidade do direito auctoral, não ob
stante não consideral-a um privilegio, mas, ao contrario, com Tobias
Barreto e com Bluntschli, dar-lhe o caracter de um direito pessoal,
caracter este que só póde advir da natureza especialissima desse direito,
ligado intimamente á personalidade humana da qual é um pedaço, da
qual é inegavelmente uma expressão.

Ora, Sr. presidente, no meu parecer, eu expuz, embora ligeira
mente, as varias opiniões com que ainda hoje se debate sobre a na
tureza do direito auctoral . Declarei egualmente que o Projecto em dis
cussão está em formal divergencía com a lei n. 496, de 1 de agosto
de 1898, que já limitava o prazo de garantia legal para os direitos enu
merados, como dos auctores, a 50 annos , Nesse parecer, eu reproduze
os motivos com que na Camara dos Deputados foi acceito o Projecto cal
cado em taes moldes. Em seguida, expuz a opinião de Tobias Barreto,
o qual invocava Felix Dam e outros escriptores allemães, os quaes
todos propugnam por um superior conceito do direito auctoral.

Reconheço, com o escriptor sergipano que o direito dos auctores,
desde o seculo XV até O presente, tem sido mais considerado como um
privilegio do que como uma legitima propriedade; mas observo que
varias escriptores, inclusive o Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, illustrado
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auctor do Projecto, quando refutou argumentos do Sr. Medeiros e AI.
buquerque, expressos pelo Paiz, - dizem que aquelles que ainda hoje
consideram um simples privilegio o direito auctoral nada mais fazem
do que apanhar o instituto na primeira phase da sua evolução.

De facto, assim foi e podemos demonstrar com o exame dos pro
gressos que lhe são assignalados na legislação franceza.

Antes da revolução franceza, os auctores, como os editores, prin
cipalmente estes, só exerciam direito em relação ás suas obras por via
de decreto real, por via de verdadeiros privilegies, de verdadeiras
outorgas. Após a revolução, em 1791, a Constituinte, que tinha em
horror a própria expressão - privilegio, substituiu-o pela lei, dando
caracter de generalidade ás disposições protectoras do direito auctoral
e garantindo esse direito por toda a vida dos auctores, estendendo-o
até cinco annos após a morte, em beneficio de seus herdeiros. Em 1793,
este período para os herdeiros foi alargado, passando a ser de 10 annos,
Em 1810, passou a ser eUe de 20 annos e dahi por deante foi augmen
tado successivamente, sendo de 30 annos em 18M, e finalmente, sendo
em 1866, ampliado até 50 annos após a morte dos auctores, após o
brilhante torneio litterario que se deu na assembléa francesa, entre
Jules Favre e Jules SimOO", a respeito ela chamada propriedade intel
lectual, torneio do qual resultou ser retirada da legislação francesa a
expressão- propriedade inteUectual- para ser substituída por esta
outra, menos chocante para certos espiritos -direitos elos auctores, que
é aliás a expressão consagrada pelos auctores allemães (urheberrecht):

Na Inglaterra, a expressão é copqriqh»,
Ora, estamos vendo que, como observa Planiol, desde a-revolução

franceza até a actualídade, os progressos se vão accentuando em ma
teria de direitos auctoraes ; de simples privilegio a faculdades geraes,
e pouco a pouco, ampliados os prazos de garantia dos direitos dos
auctores.

Não vejo, portanto, serio inconveniente, quer em doutrina, quer
propriamente em legislação, no facto de reconhecer-se e procla
mar-se a perpetuidade dos direitos auctoraes, que aliás foi reconhecida
no Mexico, em Venezuela e em Guatemala, embora não O tenha sido
ainda em todas as legislações européas ,

As razões allegadas contra essa perpetuidade, ao meu vêr, são
procedentes.

Diz-se, geralmente, que essa perpetuidade só viria, em ultima
analyse, favorecer os grandes livreiros, os editores que pouco a pouco
irão adquirindo por convenções os direitos dos auctores, cujos her
deiros ficariam assim prejudicados, impedidos de tirar todos os bene
ficios que as obras de seus progenitores comportassem.

Mas esta consideração revela-se inefficaz e improcedente, quando
se attende a que a pratica geralmente observada pelos auctores nos
seus contractos com os editores, é a de tirarem uma porcentagem
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sobre a renda auferida por esses mesmos editores, pela publicação e
venda de suas obras.

Ora, a percepção dessas rendas torna-se assim indefinida para os
auctores e para os editores.

Uma outra consideração geralmente opposta e que não o foi, como
a precedente, quer pelo Sr. conselheiro Andrade Figueira, quer pelo
Sr. conselheiro Correia, é a que consiste na certeza da fragmentação
dessa propriedade, uma vez legada por gerações successivas aos her
deiros dos auctores.

Esta razão, porém, poderia ser do mesmo modo invocada em re
lação a qualquer outra propriedade e nada impediria que, em lei, de
clarassemos que a propriedade intelIectual seria indivisível.

Houve, portanto, equivoco da parte do Sr. conselheiro Correia,
quando disse que o humilde relator do Projecto está de accórdo com
S. Ex. em propugnar pela temporariedade do direito auctoral.

Isto não se deu.
S. Ex. disse mais: ai de nós se as legislações antigas tivessem

admittido a perpetuidade dos direitos auetoraes; não teriamos hoje
estes grandes monumentos, essas obras ímmortaes da antiguidade,
entre as quaes mencionou as de Platão e Camões.

Mas, eu terei de lembrar a S. Ex. que, a par da perpetuidade do
direito auctoral, existe um outro instituto, igualmente necessario em
relação a qualquer outra propriedade: o da desapropriação por neces
sidade ou utilidade publica.

Assim, poderei responder, Sr. presidente, que, em primeiro lagar,
não é natural, não é commum que um auctor ou seus successores, in
teressados em tirar, das suas obras, os seus Iegitimos proventos, sub
traiam-nas á publicidade, e desta fôrma prejudiquem a sociedade que,
na divulgação dessas obras, tem innegavelmente profundo interesse; em
segundo legar, quando isso acontecesse, demonstrada a necessidade da
publicação, o Estado, pelo proprio Projecto, está armado desse instituto
de desapropriação, que é innegavelmente um laço de conciliação, de
approximação entre o direito do individuo e o direito da sociedade, a
cujo patrimonio todas as cousas pertencem, ou sejam as propriamente
intellectuaes, ou sejam materiaes.

Sim, porque a propriedade não é, pelo menos na tondencia mo
derna do direito, menos um instituto individualistíco , do que um in
stituto de socialização.

Ofundamento da propriedade é innegavelmente o trabalho; mas
elIa se relaciona muito de perto com os interesses geraes da sociedade,
para que nós lhe reconheçamossempre e com todos os seus efleitos,
aquelIa caracteristica do individualismo.

Está ahi o instituto da desapropriação e, portanto, relegada a pos
sibilidade nefasta de ser subtrahida, por capricho, por descuido, ou por
qualquer outra círcumstancia, do conhecimento de todos, uma obra
que a todos possa interessar. (Muito bem.)
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oSr. conselheiro Correia não 'se limitou a esta questão de per

petuidade dos direitos auctoraes ; S. Ex. pensa tambem que em uma
lei especial, mais que num Codigo, estaria bem a garantia dos direitos
dos auctores.

A este respeito não me externei no meu parecer, por Mo se tratar
propriamente de questão de doutrina e por saber que a generalidade das
nações européas não codificaram o instituto em questão, mas consa
graram-nos em leis especiaes.

Não vejo, porém, inconveniente serio em que, ao menos os prin
cipios capitaes que dominam a matéria, façam parte do projectado
Codigo Civil Brasileiro.

Alguns paizes americanos os incluiram nos seus codigos, e observo'
que, no Projecto do Sr. Dr. Coelho Rodrigues, que aliás propugna
lambem por uma lei especial, acham-se contidas algumas regras capi
taes na matéria, se bem que, mais resumidamente do que se verifica no
Projecto do DI'. Clovis Bevilaqua.

Não acceito , porém, Sr. presidente, a razão que nos dá o S1". con
selheiro Correia para essa lei especial de preferencia á codificação dos
direitos auctoraes, S. Ex. nos declarou que ha intima relação entre
este direito e o corpo do direito internacional, o que, em sua opinião,
aconselha a adopção de lei especial para o caso, por ser de mais facil
alteração. Não vejo essa relação tão intima entre este instituto de direito
privado e o direito internacional, e aproveito a occasião para fazer li
geiras considerações a proposito do que disse o illustrado Sr. conse
lheiro Andrade Figueira, com relação aos estrangeiros, que S. Ex.
suppõe garantidos, sem distincção quanto a seus direitos de auctores,
pelo Projecto e pelo parecer, como são os próprios uacionaes,

A meu vér V. Ex. labora em equivoco.
Os direitos garantidos pelo Projecto e pelo relatório só se referem,

nos termos do art. 72 da nossa Constituição, a nacionaes e estrangeiros
residentes no Brasil, porque somente a estes a mesma Constituição ga
rante, além de outros, O direito de propriedade, de que trata em numeres
e paragraphos subsequentes, Desta forma fica afastado o perigo por
S. Ex. o Sr. conselheiro Andrade Figueira entrevisto com relação ás
traducções, pois que, conforme acabo de demonstrar, pelo Projecto
com que se conforma o meu relatório, não são interdictas aos brasileiros
as traducções de obras estrangeiras não editadas no Brasil,- productos
de estrangeiros aqui não residentes. Temos o direito de traducção,
livre e independente, direito. que só pode ser restringido por effeito de
tractados, contra os quaes, aliás, S. Ex. se manifesta, attenta á po
breza da nossa Iitteratura, á falta de correspondencia entre a nossa si
tuação e a de paizes dotados de peregrinos talentos e obras mais nume
rosas e profundas; e conseqüentemente, a necessidade de derramar
entre nós mesmos os conhecimentos geraes por meio das traduções.

Em relação ao que disse o Sr. conselheiro Correia sobre a
necessidade de uma disposição no Projecto que venha salvaguardar
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importantes interesses do Instituto Histórico, de que S. Ex. faz parte,
com relação á publicação de manuscriptos, me parece que o Projecto
é sufficiente para garantir taes direitos, tal como está concebido. S. Ex.
lamenta ainda qne não houvesse nesta assembléa uma voz que fizesse
suas as doutas palavras com que o finado Imperador defendeu a
chamada propriedade intellectual como um simples privilegio, negando
Ihe a perpetuidade e a caracteristica de um direito.

Não vejo que haja nisto um motivo de censura, pois é certo que
muitos espíritos, como assignalei em meu parecer, propendem para a
referida concepção do morto imperante. O debate ainda está travado,
uma solução definitiva não existe.

Tenho em mão, Sr. Presidente, um livro de Roguin, obra de
sciencia pura do direito, que honra o conhecido professor suisso e na
qual elle propugna a theoria do monopolio de direito privado applicado
aos direitos auctoraes ,

O douto escriptor que com.tanta sobranceria analysa as doutrinas
e processos juridicos francez e allemão, com reconhecida imparcialidade
e inquestiona vel superioridade, abstrahe, na sua obra, de toda a critica
que se filie á moral ou á justiça. Elle adstrínge-se puramente á
essencia do direito, fazendo com os phenomenos [uridicos como faria um
clinico com os corpos brutos, decompondo-os, dissecando-os sem atten
ção ao fim do intuito jurídico, sem attenção aos meios, mas só á sua
natureza intima. E' nesta esphcra que elle erige a sua theoria dos
direitos auctoraes como simples instituto de monopolio do direito
privado, no sentido de não se poder dizer que seja uma verdadeira
propriedade a chamada propriedade intellectual, por não se exercitar
sobre determinada cousa com exclusão dos demais, mas ao contrario,
por importar na simples faculdade de impedir que outros se utilisem,
não de determinada cousa mas de cousas outras individualmente,
concretamente distinctas daquellas que se lhe reconhece pertencer,
porém a ellas semelhantes ou identicas. E' esta a sua doutrina. Mas
é de notar, e o faço contra os referidos senhores conselheiros, que o
mesmo Rognin que assim combate o direito auctoral como verdadeira
propriedade e assignala-Ihe essa esphera restricta do monopolio,
Roguin, qne é o primeiro a declarar que a theoria da propriedade intel
lectual é insustentavel, admitte comtudo a perpetuidade do mencionado
monopólio. Elle escreve: «La théorie de la propriété intelectuelle est
donc insoutenable. Nous n'imiterons, d'ailleurs, pas les auteurs peu
méthodiques, mais malheureusemente trop nombreux, qui, pour écar
ter cette fausse opinion, insistent sur le caractere limité dans la duree
et dans la transmission de la soi-disant propríété intelectuelle , Cet
argument, comme tous ceux de cette espece, compromet plutót notre
these . 11 ne vente absolument rien, puisqu'en legislateur esr maltre de
déclarer cette prétendue proprlété aussi perpétuelle et transmissible .
que tout autre, et que, d'une façon três générale, une consideration
empruntée à la durée et au caractere de la transmission d'un droit n'a
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jamais la moindre signiflcation s'íl s'agit de sa nature (Voír I, Chapitre
VII, III; Chapitre XII).

Les adversaires de la notion d'une propriété intelectuelle mettent
donc souvent en danger leur cause.•

(La Regle de Droit, pago 322. )
Ora, invocada a opinião do douto escriptor, parece-me fora de

proposito, para o fim que temos em vista, cogitar aqui desta velha
questão da existencia ou inexistencia de uma propriedade intellectual,
de um direito de auctor, comparado áquelle que tem o homem sobre
as cousas puramente corpóreas. O que se quer saber é se existe ou não
razão para que o legislador conceda a esse direito, ou privilegio, ou
monopolio, a perpetuidade, que se transmitte aos herdeiros do auctor,
á semelhança do que succede com as consas materiaes.

Ora, debaixo deste ponto de vista, se me afigura que não resistem
á menor analyse as considerações daquelles que contra semelhante
perpetuidade suppoem defender interesses importantíssimos da socie
dade.

Não vejo em que possam perigar semelhantes interesses, uma
vez que, como disse no meu relatorio, ao lado dessa perpetuidade se
ponha o instituto da desapropriação por utilidade publica.

Sendo assim e tendo-se limitado os Srs. conselheiros Andrade
Figueira e Correia a estas considerações geraes, nada mais tenho a
dizer, reservando-me para outros argumentos quando SS. EEx. com
pletarem os seus discursos com as emendas que prometteram , (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - A Commissão ficou inteirada do otlicio
do Sr. conselheiro Andrade Figueira, de que não foi ainda possivel
apresentar as emendas promettidas, e dá a S. Ex. o direito de apresen
tal-as no prazo em que os Srs. relatores vão dar parecer a respeito das
emendas offerecídas.

Fica encerrada a discussão sobre os pareceees dos Srs. Luiz
Domingues eArthur Lemes, e fica marcado o prazo de cinco dias para
que sejam dados pareceres sobre as emendas apresentadas.
. A ordem do dia para a reunião extraordinaria de amanhã é a
discussão do parecer do Sr. Benedicto de Souza sobre os arts. 802
a 888.

Termina a reunião ás 6 horas da tarde.
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5' REUNIÃO EXTRAORDINARIA EM 30 DE NOVEMBRO DE 1901

Presidencia dos Srs . Seabra (presidente) e Sylvio Homero
(relator geral)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os
Srs, Seabra, F. Tolentino, Sylvio Boméro, Sá Peixoto, Arthur Lemos,
Luiz Domingues, Anizio de Abreu, Frederico Borges, Teixeira de Sá,
Araujo Góes, José Monjardim, Alfredo Pinto, Benedicto de Souza,
Alencar Guimarães, Rivadavia Corrêa e Sá Freire (16).

Faltam, com causa participada, os Srs, Tavares de Lyra, Camillo
de Hollanda, Oliveira Figueiredo, Hermenegildo de Moraes e Azevedo
Marques (5).

Dos convidados pela Commíssão, comparecem os Srs. Clovis Bevi
laqua, Andrade Figueira, M. F. Correia, Carlos Perdigão, Salvador
Moniz, Fabio Leal, Coelho Rodrigues e Solidonio Leite.

E' lida e, sem debate, approvada a acta da reunião anterior.

ORDElrl DO DIA

Discussão do parecer do Sr. Benedicto de Souza sobre os arts. 802
a 888, da Parte Especial.

O Sr. Clovis Bevilaqua - Sr. Presidente, em 'relação
ao bem ponderado parecer do illustrado Sr. DI'. Benedicto de Souza
nada tenho a oppôr .

As considerações por S. Ex. adduzidas, nesse parecer, estão de
inteiro accõrdo com o meu modo de pensar.

Acho que S. Ex. tem razão em propôr as poucas emendas que
apresentou é em propõr a suppressão da superficie, que é um instituto
que não está ainda embutido em nosso organismo juridico e não é
reclamado.por nenhuma necessidade social.

(O Sr. Seabra retira-se, por enfermo, assumindo a presidencia o
Sr. Sylvio Boméro, relator qeral.) ,

o Sr. Andrade Figueira - (') começa dizendoque di
vagamos pelaaculminancias do direito - a theoria de dominio e seus
desmembramentos.

Si ja tratamos do dominio, cuja materia ficou encerrada, vamos
encontrar sua theoria em seus desmembramentos, que constituem a
theoria dos direitos reaes sobre eousa alheia - jus in re aliena.

A questão fundamental que domina esta matéria - diz o orador
- é a mesma de que tratou na sessão ultima, a proposito de domínio.

e) Este discurso não foi revistopeloorador.
c. C.- vet. UI 62
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Todas as dífflculdades alli
primeiro artigo do capitulo, que
direitos reaes:

Assim é que ahi se diz, no art. 803 :

« Os direitos reaes sobre cousas moveis, quando consti
tuidos ou transmittidos por actos entre vivos, adquirem-se
sómente com a tradição»

Dahi se infere que, tratando-se de constituição ou transmissão
desses direitos reaes sobre moveis, por outros actos, que não sejam
entre vivos, não é com a tradição que se os adquire.

No art. 804, accrescenta o Projecto :

« Os direitos reaes sobre immoveis, constituidoa ou
transmittidos por actos entre vivos, adquirem-se unicamente
depois da inscripção, no registro predial, dos respectivos
titulos, salvo os casos expressos neste Codigo. »

No seguinte, diz que:

« Os direitos reaes passam com o immovel para o domi
nio do comprador ou successor; os demais onus que os
proprietaríos impuzerem a seus prédios se haverão como
obrigações pessoaes. »

No paragrapho unico deste artigo estabelece que:

« Osimpostos que recahem sobre prédios transmiuem-se
aos adquirentes. »

Assim,vê a Commissão que as proposições firmadas a respeito dos
direitos reaes são as mesmas que o Projecto primitivo havia firmado
sobre a acquisição do dominio, Veio a Commissão Revisora e enredou
que a inscripção do titulo não induziria prova de dominio, que ficaria
salvo a quem de direito.

O artigo, como se vê, não está de accórdo com essa emenda,
porque por elle se verifica que os direitos reaes sobre os immoveis só
se adquirem pela inscripção ,

. Outra observação: quanto ao dominio, o Projecto primitivo, nesta
parte conservado pela Commissão, tratava não s6 da acquisíção por
actos inter vivos,. como da acquisição causa mortis; no emtanto, com
relação á constituição ou transmissão dos direitos reaes, a disposição,
que ora analysa, limita-se aos actos inter vivos, nada dizendo sobre
direitos reaes transmittidos por actos causa mortis e por actos ju
diciaes,

Feitas estas duas resalvas, a proposição reproduz, por outros ter
mos, a mesma theoria formada a respeito do dominio, e portanto, o
orador tem a oppor a toda a materia em discussão relativa á emphi-
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theuse, á superficie, á servidão, ao usufructo, ao uso e á habitação e
a legados de prestações ou alimentos, sem fallar nos outros direitos
reaes, que não estão em discussão, as mesmas graves ponderações que
teve a liberdade de submetter á consideração desta Commissão .

Este assumpto é capital, não só porque tem vastas relações em
todo o direito civil, regula a propriedade em sua transmissão, os effei
tos de sua mutação para com terceiros, como porque influe directa
mente sobre a economia da nação, sobre a riqueza publica consti
tuindo a riqueza particular. Portanto, não seria demais todo o tempo
em apurar certas theses de que já se occupou e com as quaes irá
occupar-se ainda hoje, porque, antes de tudo, é preciso firmar prin
cipios geraes.

As disposições accessorias do Codigo - continuá o orador - po
dem ser facilmente corrigidas, não só por vós, em vosso trabalho, como
pelo corpo legislativo, a que tem elle de ser submettido e, afinal, até
pela pratica, que corrige muitos defeitos secundaríos ; mas, os princi
pios capitaes, dominantes na matéria, estes, nem os corpos collectivos
teem unidade de vistas para repellir ou mesmo para perceber, e a
pratica é impotente para revogai-os, alterai-os ou modificai-os.

Portanto, sem receio de tornar-se impertinente, tornará ás mes
mas considerações com que tanto abusou da attenção dos senhores
membros da Commissão (não apoiado), na ultima conferencia, pro,
curando esclarecer, si lhe for possivel, as duvidas que assaltaram seu
espirito .

Vai tornar commum ao dominio e seus desmembramentos tudo
quando disse, porque, com effeito, sobre a constituição e transmissão
dos direitos reaes, o Projecto applica as mesmas regras que havia estabe
lecido sobre o dominio,

Ha duas questões capitaes a considerar neste elevado ponto de
vista em que está considerando o assumpto : primeira - é apurar o
direito vigente, saber o que elle tem estabelecido e o que não estabe
leceu; e, em segundo logar, attender á missão desta commissão de
constituir direito novo.. de alterar o vigente pela nova codificação ou
de mantel-o , si elle parecer bom e digno de ser conservado.

Facilitareis - diz o orador - a obra da codificação sempre que
preferirdes o direito actual, não só porque este já é conhecido. como,
sobretudo, porque entrou nos costumes, na doutrina, na jurispruden
cia e até na educação popular. Mas, para sabermos do direito actual o
que é bom e o que é máo, a primeira questão é saber quaes sejam os
limites do dominio, das suas regras. .

Ora, na questão que nos occupa, a primeira divergencia é conhe
cer quaes as regras do direito actual, isto é, como foi constituido pela
ultima reforma hypothecaria, a respeito da acquisição do dominio e
dos direitos reaes. A lei de 24 de setembro de 1864, que constituiu o
nosso actual regímen hypothecario,não se occupou simplesmente com
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a transferencia dos titulos de propriedade, tratou tambem da consti
tuição dos direitos reaes que olla intitulou onus reses.

Avançou aqui uma proposição que foi estranhada e é que o di
reíto constituído pela lei de 24 de setembro de 1864 era restrícto, em
favor dos credores hypothecarios, isto é, o legislador só tinha submet
tido á transcripção os actos translativos de domínio, em favor dos cre
dores hypothecarios ou de credores que tivessem direito real sobre o
immovel, isto é, penhor, antichrese, etc.

Disse mais (c também se estranhou) que a lei fizera bem em não
exigir, mesmo em relação a esses credores hypothecarios, a indistincta
transcripção, como ella chama, ou inscripçao como O Projecto deno
mina, dos titulos de acquísição ou de transferencia, no registro hypo
thecario ; mas, somente daquelles que fossem inter-vivos, excluidos os
actos causa-mortis e os actos judiciaes. Respondeu-se-lhe que foi o re
gulamento quem introduziu essa novidade, porque, na lei, ella não
vem, donde conclue, desta opinião, que a lei nada dispoz e tornou
absoluta e indístíncta a transcripção de todos os titulos translativos de
dominio inter-oioos,

Ora, começará por esta 2' parte que é de facil liquidação.
Tem presente a lei, a qual, tratando da transcripção e dos onus

reaes, diz:
« A transmissão inter-vivos por titulo oneroso ou gra

tuito dos bens susceptiveis de hypothecas (art. 2', § 1°), as
sim como a instituição dos onus reaes (art. 6') não operam
seus effeitos a respeito de terceiros, sinão pela transcripção
e desde a data della, »

No regulamento de 26 de abril de 1865, o governo estabeleceu
que estariam sujeitos á transcripção unicamente a transmissão inter
vivos e excluiu della as transmissões causa-mortis, assim como os
actos judiciaes,

Houve excesso no regulamento? Não, decerto. Quanto aos actos
causa-mortis estão excluídos pela palavra "inter-vivos" de que" le
gislador se serviu. Si só os actosinter-vivos estavam sujeitos á trans
crípção, está claro que os actos causa-mortis estavam della excluídos.

Porém, os actos [udiciaes estariam incluidos na these da lei ou
excluidos ? Disse-se que houve excesso do regulamento em contem
plal-os. Acredita que não, porque a lei mandou que fossem transcríptos
os actos translativos do dominio.

Ora, os actos judiciaes não transferem domlnios. Quando o juiz,
n'um pleito, sobre a propriedade de um immovel , declara que a pro
priedade pertence a Ticio, um dos litigantes, a sentença não crêa di
reito novo, não faz mais do que declarar o direito preexistente. Por
tanto, quando a lei diz que os actos translativos de dominio, quando
'judíciaes, não deverão ser transcriptos, o que quer dizer é que a
sentença, quando justa, não creando direito novo, não passando
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de acto declarativo, não é preciso que seja transcripta, porque o objecto
do pleito deve constar já da transcripção .

O que caracteriza o acto judicial da sentença é que ella não crêa
nem transfere direito, não é mais do que um acto declaratório e, por
isso, o autor do regulamento fez bem em excluir a necessidade dessa
transcrípção. (Apartes.)

Mas, si S. Ex. quizesse incluir estes actos - adjudicação, re
missão e outros, a que allude, não seria a sentença declaratoria que
iria transcrever; mas, sim o auto de arrematação. (Continuam os
apartes. )

Ahi até se dá a tradicional entrega do ramo e este contracto até
se rege pelo principio da compra e venda; é vulgar em todos os com
pendios.
. Portanto, o regulamento não se excedeu; mas, excedesse ou
não o regulamento, o facto é que, pela autorização do corpo legisla
tivo, dada ao governo, para regulamentar este assumpto, o regula
mento, nesta parte, é tanto lei como a propria lei e. sanccionado
como foi pela nossa ininterrupta jurisprudencia, pela doutrina dos tri
bunaes, julgados e pratica constante.

Vae agora apurar a primeira these, isto é, si a lei exigiu ou não a
transcripção em favor dos credores hypothecarios, ou de credores que
tivessem direito real sobre o immovel.

Pede ao Sr. Presidente, o especial obsequio de mandar buscar, na
Secretaria, os annaes do Senado, do anno de f 864. (Pausa.)

Emquanto não veem os annaes do Senado onde vae ler trechos do
parecer da Commissão de Legislação e Fazenda daquella Corporação,
que deu parecer sobre o Projecto convertido em lei e sanccionado nesse
mesmo anuo, com a data de 24 de setembro de f864, vae provar com
os trechos da propria lei, que são expressos, que a transcripção dos
titulos inter-vivos, com exclusão dos titulos causa-mortis e com
exclusão dos actos judiciaes, vae provar -repete- que a transcripção
que elle ordenou só era destinada a surtir effeíto, não em relação a todo
e qnalquer terceiro que não fosse parte nelle; mas sómente em be
neficio dos credores hypothecarios.

Primeiro que tudo, a lei n. f. 237, de 24 de setembro de 1864,
declara no art. f o :

« Não ha outras hypothecas sinão as que esta lei esta
belece. »

Assim O escopo do legislador é regular as hypothecas; é, portanto,
regular a acquisiçao dos immoveis naquillo que se refira á hypotheca ;
não trata de constituir o direito civil sobre acquisição de propriedade,
em relação a terceiros em geral, trata da acquisição do dominio entre
quaesquer com relação ás hypothecas, que possam ser constituidas, Em
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segundo logar, ahi vem en toutes lettres, tratando-se dos onus reses, a
seguinte disposição:

"Art. 6.' Sómente se consideram onus reaes :
A servidão;
O uso;
A habitação;
A antichrese;
O usufructo ;
O fóro ;
O legado de prestações ou alimentos expressamente con

signado no immovel,
§ 1.' Os outros onus que os proprietarios impuserem

aos seus prédios, se haverão como pessoaes e não podem pre
judicar aos credores hypothecarios. »

Veja V. Ex. (o orador dirige-se ao Sr. Teixeira de Sá, mostran
do-lhe o texto da lei) se está aqui escripto isto mesmo ou não.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - Ninguém contesta que seja essa a dis
posição da lei.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas, continúa o artigo no § 2' :

e Os referidos onus reaes não podem ser oppostos aos
credores hypothecarios, si os titules respectivos não tiverem
sido transcriptos antes das hypothecas. »

Respeita ou não isto ao credor hypothecario?
Quando trata da transcripção, diz a mesma cousa:

« Art. 8.' A transmissão inter-vivos por titulo oneroso ou
gratuito dos bens susceptiveis de hypothecas (art. 2', § 1,), assim
como a instituição dos onus reaes (art. 6') não operam seus eífei
tos a respeito de terceiro, sinão pela transcripção e desde a data
della.»

A preoccupação do legislador é sempre regular o direito hypothe
cano.

O SR. TElXElRA DE SÁ - Diz o artigo: « ... a respeito de ter
ceiros .» Quaes são esses terceiros?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - São os credores hypothecarios em
favor de quem a lei creou estes onus como reaes, dando aos outros
a natureza de pessoaes.

Tratando-se de privilegies, sabem todos que, pela legislação por
tugueza, que ainda vigora entre nós, ha privilegios pessoaes e reaes
sobre a cousa.
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Pois bem, o que diz a lei? Fez cessar os privilegios reaes, porque
prejudicavam as hypothecas. Diz o art. 5': .

« Os privilégios não comprehendidos nesta lei referem-se ~

Aos moveis; .
Aos immoveis não hypothecados ;
Ao preço dos immoveis hypothecados, depois de pagas as di

vidas hypothecarias .
§ L' Exceptuam-se da disposição deste artigo os credites

provenientes das despezas e custas judiciaes feitas para excussão
do immovel hypothecado, as quaes serão deduzidas precipuamente
do producto do mesmo immovel. »

E accrescenta no § 2':

« Continuam em vigor as preferencias estabelecidas pela le
gislação actual, tanto a respeito dos bens moveis, semoventes e
immoveís não hypothecados, corno a respeito do preço dos im
moveis hypothecados depois de pagas as dividas hypothecarias,»

Ora, se pela legislação actual, não se faz necessário, em relação a
quaesquer terceiros, que não tenham direitos hypotheearios a fazer
valer ...

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - O regulamento diz - terceiros hypothe
carios ?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O art. 8' diz apenas: «..• a respeito
deterceiro . . .» e cita o art. 6', cuja disposição já leu.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ dá outro aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não precisava o art. 8' dizer - ter
ceiros hypothecarios, desde que, no art. 6' estavam as palavras: «... e
não podem prejudicar aos credores hypothecarios ,» .

Parece que, se ha evidencia juridica, esta é uma dellas.
Fez mais o legislador. Tratando de privilegios, muitos dos quaes

são de natureza real, manteve-os na sua integridade, uma vez que não
houvesse hypotheca, sobre os immoveís ; havendo, não; cediam ao
novo regimen, que era estabelecido pela actuallei.

Assim é que dispõe o § 2' do art. 5':

« Continuam em vigor as preferencias estabelecidas pela le
gislação actual, tanto a respeito dos bens moveis, semoventes e
immoveís não hypothecados, como a respeito do preço dos immo
veis hypothecados depois de pagas as dividas hypothecarias .»

Ora, a lei actual exige principalmente que o titulo seja transcripto,
para que tenha esse effeito que se lhe pretende dar? Certamente que
não.
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Mas no parecer da Commissão do Senado e na discussão que
houve a cousa ainda ficou mais clara; porque o parecer começa di
zendo que o Projecto de que se ia tratar, votado pela Camara em :1862
e remettido ao Senado e alli discutido por por duas ou tres vezes, em
sessões differentes, .nãose propunha outra cousa sinão regular a hypo
theca e reger o direito de propriedade sómente com relação ás dividas
hypothecarias.

O fim da lei era constituir, como então se suppunha, o credito
hypothecar!o, sohretudo o credito real.

Posteriormente, tratando-se do onus, e11a é expressa e, quando
trata da transcripção, os beneficios que o parecer aponta como effeitos
immediatos de transcripção, não são esses effeitos geraes exigidos na
transcripção em relação a todo e qualquer terceiro, que não seja parte
no contracto.

O fim que enxergava na utilidade da transcripção, estatuida pelo
Projecto, era impedir que o proprietário commettesse o estelionato de
alienar um predio que elle já tinha hypothecado ; porque suppunha a
primeira alienação lançada no registro.

O parecer até, comparando o novo Projecto com a legislação con
stante do regulamento hypothecario de novembro de :1846, disse: «este

. regulamento foi deficiente, porque se limitou a impedir uma das frau
des, que é nova hypotheca sobre bens já hypothecados; mas, não
impediu a fraude, que é mais de se receiar do que a primeira, qual
seja a de hypotheca constitui da em um immovel, que o proprietário
tenha já alienado». (Apartes)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que sabe que a doutrina dos tribu
naes tem sido esta; e já declarou mesmo que tem tido algumas sen
tenças injustas; tem escripto sobre isso uma infinidade de vezes. Numa
causa importante, que teve, transcreveu, nas razões finaes, um dis
curso; mas tudo isso foi inutil , Poder-se-ia enxergar nesse exaggero,
que a pratica deu a esse effeito, aliás restrícto da lei hypothecaria, um
prenuncio de que a nova codificação devia ir adiante dos desejos e sane
cionar uma doutrina differente, isto é, tornar extensiva a necessidade
da transcripção, primeiro a todos os actos de dominio, quer aos casos
inter-vivos, quer aos causa-mortis, quer aos amigáveis ou aos judiciaes;
e em segundo logar, tornar extensivos osseus effeitos,não só em beneficio
do credor hypothecario, como em relação a todo e qualquer terceiro que
não tivesse tido parte no contracto. O Projecto em discussão assim en
tendeu e consignou a doutrina em toda a sua plenitude, si bem que,
quanto a direitos reaes , fizesse restrícções, porque já vé aqui que só
podem ser transcriptos ou inscríptos no registro os actos inter-vivos,

Ora, são esses os dous pontos que vai considerar, não mais como
direito constituido, porque isto já ficou apurado, salvo a demonstração
que fará quando lhe vierem os annaes.

Trata-se de saber si essas innovações são felizes ou si, pelo con
trario' convém manter o direito actual ,
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E' insuspeito neste assumpto de registro, porque, desde o primeiro
dia, tem reclamado, tem mostrado a necessidade delle para os áctos da
vida civil.

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - E' verdade, e isso já foi approvado.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E até a Illustrada Commissão lhe fez a
gentileza de acceitar uma de suas emendas, no sentido de lançar no
registro, não só os obitos, como todas as variações da capacidade das
pessoas, como a naturalisação, a emancipação, etc.

Quando se tratou de provas, tambem apresentou emendas sobre
o registro de contractos e dos actos e provas particulares. Todavia, não
pôde acceitar a generalisação, que se pretende para toda e qualquer
acquisíção de immoveis e nem mesmo para todo e qualquer titulo
acquisitivo de dominio ou de direito real.

O registro é uma instituição necessaria ; mas é sobretudo neces
saría para os actos que não são constatados publicamente, em repar
tições publicas, assim como para os nascimeutos, as naturalisações,
para as mudanças de estado, para as provas particulares, emfim para
tudo isto que póde produzir effeito em relação a terceiros e que con-
vém que estes conheçam. .

O registro de certos e determinados actos é necessario. O defeito de
de nossa organisação, neste ponto, diz o orador, é devido á difficuldade
que se tem encontrado em estabelecel-o ,

Todos vós sabeis- continúa o orador, que muito se tem tratado,
por exemplo, do recenseamento, sem que ainda se tenha conseguido
uma COusa regular. .

Da primeira vez, que se tentou, houve um levante DO norte, e fOI
preciso suspender; da segunda vez, houve novo levante, foi a questão
do quebra kilos, porque coincidiu a execução dessa nova lei com a
entrada em vigor da lei que introduziu o systema metrico francez.

Tambem, desta feita, foi suspenso.
O registro parcial começou a funccionar em 1889.
E vós, que sois dos Estados, podeis attestar melhor do que o

orador as grandes irregularidades que ainda reinam neste serviço.
Mas, emfim, foi iniciado e vae sendo feito com muita difficuldade

e trata-se de nm registro muito simples, muito facilitado, deixado aos
districtos ou parochias, de factos naturaes - nascimentos, casamentos
e obitos.

Já se vê que o legislador, em tempos mais atrazados, não pôde con
seguir subordinar o exercicio dos direitos civis, os mais communs, a
registro.

E acredita que ainda hoje se verificará a mesma cousa e é esta
uma das razões por que se oppõe á extensão de registro de que vem
tratando. .

Acha que o paiz não está preparado para este registro, que é mais
delicado, que não se limita a factos naturaes, mas para o qual é preciso
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algum conhecimento da theoria dos contractos e não é todo e qualquer
individuo que póde fazer. E não havendo essa fidelidade, é melhor que
não haja registro do que haver um registro incorrecto, affectando direi,
tos, que é melhor que fiquem entregues ás provas communs do que a
uma prova que se reconhece previamente que é defeituosa.

Ouviu aqui, ha poucos dias, na discussão do divorcio, quem dis
sesse, como querendo accusar o antigo regimen e até como um remo
que ao orador, que o recensamento custou muito.

Não custou sómente ao antigo regimen, tem custado ao novo tam
bem, porque existe ha 12 annos e ainda não ha recenseamento que
preste. O ultimo O governo declarou nullo.

Isto quanto ao que se fez na Capital Federal, quanto mais nos Es
tados, nessas devezas desertas de população.

Acha qne não estamos preparados para isto e que não somos só
nós que não estamos preparados para isso, são todos os paizes da Eu-
ropa, '"

Trouxe a obra do eminente Troplong a respeito do regimen hypo
thecarío francez : é o seu tratado {( Da transcrípção hypothecaria , »
Ahi, estudando o regimen hypothecario germanico, comparado com o
regimen hypothecario francez, diz elle que o regimen hypothecario
allemão não poderá ser applicado á França não somente pela diffe
rença da organisação da propriedade, como porque em França, paiz
de 36 milhões de habitantes, de uma administração exemplar, com uma
forte centralisação administrativa e política, com uma população con
densada, intelligente, não haveria pessoal habilitado para ter o re
gistro. Na Allemanha esse registro não é confiado a individuos ille
trados, porque a inscripção ahi vale como constituição de dominio;
a inscripção do titulo não é feita no registro sem que o magistrado,
especial para isso examine o titulo e ordene o registro. Em França
nada disto ha nem poderia haver, em razão da multiplicidade de trans
acções sobre immoveis e da lei de partilhas, muito dífferente das sue
cessões na Allemanha, onde existem ainda os feudos, bens allodiaes,
onde os fideicommissos se reproduzem de geração em geração, emfim
com a Constituição ainda feudal da AlIemanha, sem ponto de analogia
com a legislação franceza .

Si isto diz Troplong da França, o que não poderemos dizer do
Brasil ?

Como é possivel imaginar aqui o funccionamento do systema
germanico ?

Mas dirá tamhem: não é preciso, entre nós, porque este regimen
da inscripção ou transcripção tem por fim evitar surpresas, constituir
uma publicidade paia os actos de translação. Ora, isto, diz O orador,
já tinhamos desde os tempos coloniaes, isto se conseguiu exigindo-se
que esses contractos sobre immoveis fossem feitos por escriptura pu
blica, que é um meio de publicidade, mesmo quando haja mais de um
tabellíão ; mas a parte a quem interessar saber a quem pertence a
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propriedade, tem meio de saber, indo a esses tabelliães verificar si o
proprietario vendeu ou não, porque si não tiver vendido por escrí
ptura publica, não podia ter vendido porque são contractos que exigem
substancialmente por formula a escriptura publica. Isto não é direito
nosso, já é direito das Ordenações.

Somente em Portugal sempre se praticou assim e os escriptores
portugueses Corrêa Telles e Coelho da Rocha dizem que, tratando-se da
acquisição de bens de raiz ou de constituição de onus reaes sobre im
moveis, entendia-se que era intenção das partes reduzil-as á escriptura
publica, isto é, entendia-se que a transmissão não se poderia realisar
sem a escriptura e que, portanto, a escriptura é da sua substancia.

Hoje, porém, está consagrado em textos expressos, nesta lei de
mil oitocentos e cincoenta e tantos, a que allude a nossa lei hypothe
caria, em diversos actos, e no Projecto já consignamos, não sómente
em relação ao dominio como em relação á constituição de onns reaes.

Eis ahi a publicidade desejavel e a publicidade que evita fraudese
que adverte a terceiros.

Na França, não é ass.m ; na França pôde-se vender por escripto
particular. .

Ha, pelo direito francez, actos que só são praticados pelos tabel
liães, como sejam, entre outros, os testamentos; mas, a venda de im
moveis, não, pôde ter lugar POI' escripto particular e dahi. vem a neces
sidade de tornar esta inscripção mais alargada, do que fez a nossa lei
hypothecaria .

Si, portanto, diz o orador, nem nós precisamos desta publicidade,
porque já a temos consagrada na forma por que se adquire e transmitte
não só o domínio, como os direitos reaes; se ha diffículdade pratica em
manter esse serviço regularmente, no interior do pais, porque fazer uma
innovação tão perigosa ? Innovação, dirá, que talvez não seja executada
ou talvez venha anarchísar as transacções, tornar mais inserta, do que
é hoje, a propriedade.

Não vos pareça uma questão de nonada esta de sujeitar todos os
actos, não só translativos como mesmo' declaratorios, á transcripção.

E' uma questão muito séria.
Apontará alguns exemplos e comprehenderemos a importancia do

assumpto .
Quanto aos actos causa-mortis, é principio do nosso direito, é

principio fundamental, é principio tutelar, quer em relação á família,
quer em relação a terceiro, que, morto o individuo, os seus herdeiros
entram immediatamente na posse dos bens por elle deixados.

Assim, não ha incerteza da propriedade, o individuo está morrendo,
e os seus herdeiros estão tomando conta dos seus bens; quer dizer :
transmitte-se immediatamente aos herdeiros a herança, quer activa,
quer passivamen te .

E' um principio tutelar, porque com isto a propriedade tem sempre
dono e os terceiros teem sempre com quem entender-se.
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Pois bem, o principio estabelecido pelo Projecto vae demorar isto,
até que se faça partilhas, porque os predios não terão proprietarios,
emquanto não se verificar o registro.

O SR. ALFREDO PINTO - O Projecto previne a hypothese.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas está em contradicção com a dis

posição em que se determina ser essencial o registro.

O SR. ALFREDO PINTO - Na parte sobre successão, está prevenida
a hypothese ,

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Peço a V. Ex. que leia o art. 625,
segunda alinea ,

O SR. ALFREDO PINTO dá outro aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Bem; então é um principio que se
affirma para se negar a propósito de um caso.

Mas, agora dirá que o caso de herdeiros não é o unico ,
Em todos os casos de communhão, na communi dividundo, os

co-proprietarios são donos de partes indivisas e como é a sentença que
ha de fazer cessar a indivisão, podendo esta demorar-se, e com effeito
demora, ter-se-á, como consequencia, que esta propriedade ficará em
abandono, sobre ella não haverá direitos, porque sómente a sentença
declaratória sobre a cousa commum é que faz cessar a communhão, é
que declara a parte que cada um tem.

Como o art. 1.9u' só trata da successão ab intestato, dirá que o
testamento, pelo qual alguem tenha sido instituido herdeiro, póde não
ser apresentado logo; um herdeiro póde retel-o, passar até annos com
esse testamento.

Emquanto isto, a propriedade está incerta, porque o titulo é o
testamento, e como este está sujeito á transcripção, só depois que appa
rece é que poderá ser transcrípto.

Vae mais longe: ainda apparecendo o testamento, póde haver uma
acção de nuUídade e não será testamento emquanto não se verificar
a sentença.

O SR. ALFREDO PINTO - Isto também está previsto.

O SR. ANDRADf' FIGUEIRA - A successão testamentaria não póde
ser excepção, porque sobre slle , desde que penda a acção de nullidade
de testamento, fica suspensa naturalmente.

Em todo o caso, si se abre excepção para tudo isto, a consequencia
é que se anniquilla o principio.

E' melhor então supprimír o principio, que é falso.
Mas não são esses os unicos defeitos; está apenas começando a

demonstração.
Como já disse, o Projecto sujeita a essa formalidade não somente

a acquisição de dominio, como também a constituição ou transmissão
de todos os seus desmembramentos, desses direitos reaes ,
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Vae acarretar assim um duplo trabalho de transerípção de registro
de títulos, que por si só será sufficiente :\Iara encher milhares de livros
e dar occupação a um pessoal extraordmario em todo o paiz.

Prescindindo das habilitações desse pessoal para serviço tão deli
cado, perguntará: quem occorreráa esta despeza que não se limitará
somente a livros, a estes poucos livros de hoje destinados aos registros
de titulos, casamentos e obitos, mas que, abrangendo a quasi todos os
actos da vida civil, hão de multiplicar-se, como se multiplicará o tra
balho, sobretudo sendo actos mais complicados?

E depois de tudo isto, qual o valor desses documentos? Si fosse
como na AlIemanha, onde elles teem o valor de constituir a proprie
dade, poderia dar-se por bem todo este trabalho; mas este não vale
nada, porque a lei diz que a inscripção não induz prova de domínio.
E' só para dizer que esses actos se deram; mas não teem valor e as
partes hão de procurar outros documentos.

O SR. FABIO LEAL dá um aparte.

O SR. SALVADOR MONIZ - Já foi dito pelo douto autor do Projecto
que isto foi enxertado,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas é que ninguem vem pedir para
desenxertar ,

O SR. ALFREDO PINTO dá um aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Agora vae demonstrar que nem póde
ficar o que estava no Projecto primitivo, sem esta emenda, nem póde
ficar a emenda.

Diz que o Projecto sem isto não pôde passar, porque o legislador
não tem o direito de, mediante uma simples formalidade, como é um
titulo no registro, tirar o direito ás partes interessadas de dizer que o
titulo é falso, que foi, por exemplo, aquillo feito por um menor:

Si houver dolo, o registro não dá ao titulo a legalidade.

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - E' um defeito de redacção,
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não; é de doutrina, e isto é doutrina

tão rigorosa que a propria legislação que estabeleceu a transcripção em
contrscto de hypotheca, diz que esta transcripção não induz a prova
de dominio e apenas, como diz o parecer da commissão do Senado, o
legislador adverte ao credor hypothecario que o devedor. eontractou,
celebrou contracto para obter aquelle immovel ,

O SR. FABIO LEAL - Quer dar a força da lei Torrens?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não falia da lei Torrens. Isto já foi
ensaiado com pessimo successo ,

O SR. SALVADOR MONIZ - Mas a nullidade parece-me que não
decorre ahi da falta da ínscripção, mas da incapacidade de contractar ,
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas coninúa a dizer que o registro
não póde escoimar um titulo de todos os vicios. Falia por partes, e é
por partes que demonstra. Dizque o legislador não póde estabelecer isto.

A. lei hypothecaria, que limitou a transcripção, excluindo os actos
j udiciaes e causa-mortis . . .

O SR. SALVADOR MONIz-Como o Projecto exclúe.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não senhor, inclue; é o art. 624
que diz:

« São tambem sujeitas á inscripção: 1', as eentenças
proferidas nos juizos divisorios, das quaes resulte cessaçãodo
estado de comrnunhão ; 2', as sentenças que, nos inventa
rios e partilhas, adj udicam bens de raiz para pagamento das
dividas da herança; 3', a arrematação em praça publica e
adjudicações. »

Mas a nossa lei hypothecaria, que limitava aos titulos os effeitos
da transcripção, era obrigada a declarar que isto era uma advertencia,
apenas para assegurar que havia um contracto , Si a lei assim limi
tada advertia, quanto mais um codigo que diz que tudo está sujeito á

. transcripção . Ora, o legislador não póde forçar, dizendo que, desde que
está inseripto, o documento vale, e, portanto, a Cornmissão fez bem
estabelecendo o paragrapho unico, pelo qual se declara que a inscripção
não induz á prova de dominio. (Apartes.)

Devia modificar tudo que está aqui escripto ,
Esta questão, de que se occupa, domina O nosso direito e por isso

abandona outros pontos para se occupar com este, que é essencial,
que domina tudo, que tem de ser repetido mais adeante, e até com
mais rigor, porque allí só se trata da prova, e, quando se trata de di
reito real, o Projecto dá-lhe o alcance de forma e substancia de con
tracto , E' substancial, e de accôrdo com o que já se votou, dizendo
que todo o direito real sobre immoveis deve constar de escriptura, é
mais que prova, é substancia ,

Mas, diz o orador - a prova não pode resultar da inscripção .
Si apropria escriptura publica não deixa de estar sujeita á nul

lidade, como é que a inscripção feita por uma das partes pode dar este
effeito de escoimar as nullidades de um contraem '?

Não é possível entender assim, e portanto, a Commissão fez bem
introduzindo o paragrapho unico.

No que não se tez bem foi em conservar uma matéria, não alteral-a
de accôrdo com a idéa que venceu no paragrapho unico. E' o que se
esforçou por demonstrar na sessão antecedente e está se esforçando por
demonstrar com idéas mais praticas na sessão de hoje, porque este
ponto é fundamental, affecta a cada um artigos que se seguem.

Si se quer fazer obra pratica, que entre nos costumes, este é o
ponto capital que temos de attender, diz o orador.
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Vamos agora ver o reverso.
Como é que póde vingar a idéa opposta de supprimír o paragra

pho unico e manter o Projecto como estava? Si a inscripção é que
torna o titulo acquisitivo de dominio, como é possivel fazer a inscripção
surtir todos os seus effeítos, não só como fórma substancial do con
tracto, mas ainda comoprova?

Era supprimir as acções de nullidade !
Por outro lado, O paragrapho collide com o que está no Projecto,

porque, ao passo que alli se diz que isso não faz prova do contracto,
se diz que o dominio só se considera transferido depois do registro.

Que acto é esse essencial para o domínio e que, entretanto, não
se admitte como prova? Ha contradicção manifesta, é preciso combi
nar; as duas causas não podem passar. Mas não é só este artigo, todos
os artigos a respeito de onus reses estão no mesmo sentido.

Não ha onus real dispõe o Projecto - sinão depois da trans-
cripção, O artigo está com tal rigor que até entre as partes contra
ctantes não ha direito a onus real sinãomediante a inscripção, Como
está, não póde ficar; a lei não será exequivel, vae trazer embaraços na
pratica e a consequencia é que ella será reputada lettra morta.

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - O relator apresentou emenda sUF
primindo o paragrapho unico ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Tudose pode supprimir, menosaquelle
paragrapho unico, porque este paragrapho unico é que garante a esta
bilidade doscontractos, Converter a inseripçãoem formalidade depura
dora de todasas nullidades é extravagancia que não passou pelo espírito
de nenhum jurisconsulto. Este é propriamente o systema allemão ; mas
na Allemanha, como já disse, nenhum titulo de propriedade se ins
creve sem exame prévio do magistrado. A nossa antiga legislação, que
foi feita com os melhores desejos de garantir o direito real, declara
expressamente que a transcripção não induz prova de dominio ; a
transcripção limita-se a affirmar que existiu um contracto, sem affir
mar a legitimidade desse contracto ,

Mas, tanto trabalho, diz O orador, para fazer a inscripção de tan
tos titulos para podermos apenas affirmar que estes actos tiveram logar
sem dar a certeza de direito, sem servir de prova do contracto ? !

Si fosse possivel introduzir entre nós o systema germanico, muito
bem; mas esse regimen não é applicavel a todos os paizes, nem mesmo
na Europa. Na propria AlIemanha ha estados que não são regidos por
este systema, nos quaes vigora O direito francez, sendo outros regidos
pelo direito romano modernizado. Hoje elles têm O seu codigo civil ;
mas a influencia do partícularismo é tão forte que o Codigo Allemão
não rege todos os assumptos do direito civil; ha matérias reservadas
e a propriedade é uma dellas, '

O povo é tão conservador que ainda hoje a sua organisação, em
muitos lagares, é feudal. Oregimen germanico, que alli corresponde a
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uma tradição nacional, esse está reproduzido. Comprehende-so porque
é uma legislação que centralisa a constituição da propriedade no seu
registro, porém, a elle só são levados os titulos, depois de liquidados,
porque ha um conhecimento previo, ha um pleito, quasi ha um juiz
que decide. Depois, na Allemauha, o regimen dos bens é outro. Entre
nós, toda a propriedade é transmissível aos herdeiros; as propriedades
dividem-se e subdividem-se; ha o movimento de descentrallsação, uns
herdeiros compram as partes de outros, etc.

Assim sendo, para cada acto destes ha de haver um registro.
Isto não se verifica somente com relação ás transferencías de pro

priedades, sinão tambem com relação aos onus reaes.
Oque o Projecto pretende não é possível.
Quando se pretende fazer innovações destas, é preciso contar com

uma nova organísação de propriedade já determinada.
Na Allemanha, a propriedade é de mutações muito lentas; alli as

propriedades entram nas famílias e passam de geração em geração;
e, em nosso direito, dá-se justamente o contrario, é rara a fazenda que
chega a passar aos netos.

Depois, ha esta communhão, "ha este condomínio, que é muito
commum, no interior, mesmo depois da partilha, que, em regra, é
puramente ideal.

Faz-se um inventario e, na partilha, dá-se, por exemplo, a decima
parte de um predio a um dos herdeiros, a vigésimaa outro.

Neste caso, como adoptar o systema do registro?
. No interior ha fazendas que perderiam todo o seu valor si fossem

divididas por glebas; as fazendas, por exemplo, de criar, quando divi
didas, perderiam muito, visto que, sem muito espaço, sem muita
aguada, não poderão prosperar.

Eis a necessidade de conservar unidas, em commum, proprieda
des dessa natureza.

Muitas vezes, um herdeiro recebe a sua quota depois de velho.
Isto é muito commum,

Para applicar uma lei destas, é preciso, na partilha, fazer a divi
são por glebas, o que jámais se póde verificar; porque, além de serem
os herdeiros aquinhoados assim idealmente, elles já cederam as suas
quotas, a quota parte que tinham nessas fazendas.

Depois de adduzir outras considerações sobre o regimen da pro
priedade entre nós, diz que, no nosso meio, o systema germaníco não
será exequivel, será lettra morta.

Agora si se quizer fazer codigo com novidades, embora ínexequi
veís, isto é outro caso.

Quer uma lei pratica, que possa consultar as conveniencias pu
blicas, e, sobretudo, que seja exequivel.

Vae se referir á emphyteuse de que trata o capitulo segundo.
A emphyteuse é um dos assumptos mais longamente desenvolvi

dos na nossa antiga legislação.
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Tanto no direito romano, como na nossa legislação, no nosso di
reito civil, ambos muito ricos nesta matéria, a idéa capital era que esse
contracto é muito especial, tão especial que o direito romano, tão rigo
roso nas suas classificações, como sabeis, abria para ella um titulo
especial, como abria para o direito fiscal, para o direito dos dotes, para
todos os assumptos que elle mandava regular mais pela estipulação das
partes, do que pelos principias rigorosos do direito. Estes titulos
peculiares, sobre certos ramos do direito, representavam na mente dos
jurisconsultos romanos e pela theoria das suas previsões, que eram
direitos, em que predominavam as estipulações das partes; as regras
que o legislador impunha, tinham um caracter suppletivo ; quer dizer
- o legislador fallava no silencio das partes.

Ora, o direito portuguez manteve a mesma regra, manteve sem
levar o rigor da classificação até a constituir ramos de direito especíaes
sobre direitos emphyteuticos, sobre dotes, etc.: manteve a idéa capital,
impondoregras que só seriam observadas no silencio das partes, quando
ellas não dispuzessem sobre o assumpto, e o direito emphyteutico é um
delles , Não vê razão para o Projecto tao inconvenientemente quebrar
essa tradição e modelar o direito emphyteutico sobre regras fataes, in
quebrantaveis, comosi se tratasse da segurança do Estado e não de um
contracto que deve ficar á deliberação das partes contractantes, sem
que d'ahi venha o menor inconveniente. O Projecto a cada passo tem
limitações, disposiçõesde ordem imperativa, com caracter de lei obri
gatoria em um assumpto que está pedindo liberdade!

Ahi se diz, por exemplo, que a empbytbeuse não póde ser tem
pararia, ha de ser perpetua. Ora porque não permittiram a emphyteuse
temporaria ? Porque, nestas condiçoes, é um contracto de arrenda
mento?

Masporque não admiuir, si dá as mesmas garantias e até muito
mais lucro ao proprietarío ? A emphyteuse é muito pouco usada, mas
está destinada a representar no Brasil, que tem uma grande extensão
territorial despovoada, um grande papel; exige, porém, liberdade e que
o legislador não a circumscreva a moldes restrictos ,

O propríetarío de grandes terras tem mais interesse em fazer a
emphyteuse temporaria ou perpetua, do que arrendar, porque a em
phyteuse mantem-se subdividida com as mesmas vantagens da emphy
teuse integra, as mesmas luvas, o mesmo laudemioe todas as vantagens
que o proprietário tem; emfim, uma grande propriedade dividida hoje
em duas ou tres emphyteuses que, no fim de um certo prazo, podem
vir a constituir outras tantas. Isto é muito importante, e a emphyteuse
está destinada a representar este elemento de conservação e ao mesmo
tempo de cultura. Para que, pois, limitar, considerando arrendamento
o que é um contracto differente ?

Maso Projecto mesmo é contradictorio, porque dizendo em um
dos artigos que ella não póde ser sinão perpetua, diz, em outro, que,
findo o prazo por caducidade, por commissão, poderá ser renovada.

c. C.- Vol. III 63
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Pois, si pôde ser renovada, porque não permittir que se faça logo
a prazo determinado? Ahi se diz, por exemplo, que o laudemio não
pode exceder de certa quota, mas porque não deixar isto á vontade
das partes? lia um outro artigo em que parece que se respeita essa
liberdade; mas em geral o Projecto estabelece regras sobre pontos que
deveriam ficar ao arbitrio das partes.

Convinha que a lei estabelecesse regras mas com caracter sup
pletivo, e assim pensa que o primeiro artigo deveria ser conservando
ás partes a liberdade de ajustar nas condições que lhes parecessem
convenientes, e somente, no silencio del1as, vir a lei com as suas pre
visões, quer quanto ao senhorio directo, quer quanto ao util, e tudo
mais que respeita ao contracto .

E' esta a critica que faz. ,.
Com este systema, o capitulo sobre emphyteuse poderia ser redu

zido á metade de suas disposições.
Nota mesmo no Projecto um ponto de vista estreito ao considerar

este assumpto ,
EUe achou a propriedade dividida, por um lado o dominio direc~o,

por outro o util e, levado pelas idéas geraes de consolidar os dominios
desmembrados, favorece a tudo que tende a este fim, quando, pela
natureza do contracto, o legislador deve fazer o contrario.

Nota que o Projecto foi dominado por esta idéa geral de direito ~
consolidar o dominio em casos duvidosos; e ha disposições que não
collimam sinão a isto.

Isto é exactamente contra a essencia do contracto. Não se trata
de desmembramento odioso aos olhos do direito e que este procura
corrigir, operando a consolidação da propriedade em poder de um só.

Isto é um contracto que devia até ser favorecido como meio de
povoar o paiz.

Respeitaria muitas das disposições do nosso direito actual, que o
legislador introduz, para vingar no silencio das partes.

Ha transacções que não vê aqui mas que talvez estejam em outros
artigos. Al1udiu a esta: si o emphyteuta pôde ou não hypothecar o
seu domínio util, e estabelecer outros onus reaes, pelo direito actual.
Pôde; e não vê aqui expresso.

Pelo nosso direito actual, o dominio util confere innumeros e
i mportantes direitos.

O Projecto trata das servidões prediaes e, pelo que parece, com
prehende todas, tanto as ruraes como as urbanas; entretanto, parece
que a alguns respeitos cumpria fazer a distincção, porque ha regras
especiaes para servidões urbanas como ha regras peculiares para as
servidões ruraes, Este englobamento pôde trazer confusão, applicar-se
indistinctamente a umas regras peculiares a outras. Tambem a esse
respeito - diz o orador - o nosso direito actual parece preferivel.
Esta theoria da servidão recebeu no direito romano um tal desenvolvi
mento que as legislações modernas não têm feito mais do que adaptal-a
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ás circumstancias do meio moderno. As regras foram analysadas COm
uma tal superioridade de vista pelos jurisconsultos romanos, que
nenhum jurisconsulto moderno seria capaz de inventar si elles não as
tivessem estabelecido.

Notou já que no titulo anterior sobre dominio vem muita matéria
que devia estar aqui sobre servidão, e nota que o Projecto não é ex
presso sobre as servidões apparentes ; diz que as apparentes só podem
ser estabelecidas por meio da inscripçao no registro predial, mas não
nos diz como as não apparentes hão de ser estabelecidas.

Segundo o principio geral, tratando de todos os onus reaes,
tambem somente pela ínscripção pódem ser estabelecidos, mas não
sabe - diz o orador - como se possa estabelecer pela inscripção uma
servidão. A. inscripção exige um titulo, esse titulo é que constitue a
servidão. Além disso, o artigo sobre a inscripção trata só de actos
entre vivos; mas, si houver uma servidão instituida causa-mortis,
como é frequente?

Si houver uma servidão estabelecida pela prescrípção como ha
vemos de saber? Dirá mesmo que no interior do nosso paiz o maior
numero das servidões é estabelecido por prescripção .

Essa servidão estabelecida por prescripçao quasi nunca tem titulo
que possa inscrever-se. Era preciso providenciar a respeito.

No artigo se diz que quando a servidão for instituída por pre
scripção servirá de titulo a sentença que julgar consummada a usu
capião. Porém ha actos que escapam á inscripção ; de ordinario ha
prescripção de curto prazo, de 2 ou 3 annos e, no artigo, se trata da
prescripção solemne de 10, 20 ou 30 annos de prazo para dar-se a
usucapião.

E ainda assim - diz o orador - acha um pouco difficil.
Si o individuo, que deve ter boa fée não póde sem isto prescrever;

isto é, o individuo que possue, suppondo ser dono, suppondo que usa
de um direito, no fim de 10 annos, ha de reduzir isso a escripto para
obter uma sentença declaratória para inscrever? Mas onde estava essa
boa fé que até á véspera dava-lhe direito á prescripção ?

Isto não é sério, crê que isto não está direito. O artigo não só
soffre esta critica como não trata das servidões apparentes e estas são
exactamente aquellas que carecem de providencias especiaes. Não sabe
si o Projecto mantem em toda a sua integridade (parece que não) o
principio 'de que a inscripção do direito real só terá lugar por actos
entre vivos? (Pausa.) Queria saber os actos causa-mortis por que meio
se hão de estabelecer, (Pausa.) Porque a inscripção é que é o titulo
constitutivo do direito real; portanto, sem inscripção não ha direito
real, mas como só se inscrevem actos entre vivos, segue-se que o di
reito real instituido causa-mortis não póde ser constituído, não póde
ter fôrma legal.

Vae tocar agora nesta outra questão da prova. Como se vê, o Pro
jecto arvora inscripção, que é uma formalidade estabelecida em relação
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a terceiros, em acto constitutivo de direito real, isto é, uma segunda
formalidade além da escriptura que já constituiu esse direito real.
Mas a prova?

Vê o paragrapho unico dizendo: esta inscripção porém não surte
effeito de prova.

Qual ha de ser a prova desse contracto? A regra sobre o dominio
domina tudo. Si a inscripção do dominio não surte prova, que fica
salva a quem a tiver, também a constituição da servidão e desses
outros direitos reaes não surte prova. A razão é a mesma.

Qual será a prova desses contractos ?
Nao sabe si a Commissão votou a disposição que estabelecia que a

lei, quando exigia certo e determinado meio de prova, dever-se-hia en
tender que estabelecia fórma especial para o acto, disposição que o
orador combateu com muita força.

Si ella acceitou essa disposição, quer fazer applicação ao caso.
Deseja saber si isto surte effeito de prova.
O SR. ALFREDO PINTO - A disposição, a que V. Ex. se refere,

foi approvada.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Então, pela disposição, é prova.
Mas isto está em contradicção com o artigo que diz que a inseri

pção não surte effeito de prova, a qual fica salva á prova de direito.
De maneira que é uma prova que não é prova; é uma prova que o
legislador exige, mas que não é prova!

Isto não pode ser.
Pelo que está no Projecte, é mais de que prova, constitue o con

tracto, é substancial.
Si não houvesse contradícção nos termos, diria ~ é uma prova

substancial.
Mas, emfim, é uma prova que não prova nada pelo artigo ante

rior e é uma prova que não apparece aqui sinão sob a forma de consti
tuição do acto, e, entretanto, não é ella que constitue e sim o titulo.

Assim, a inscripção não é mais do que um titulo de trans
missão.

O Projecto diz que os direitos reaes sobre os moveis constituidos
ou transmittidos por actos inter-vivos adquire-se sómente com a
tradição.

Perguntará primeiro, e os direitos reaes sobre moveis, que não
sejam transmittidos ou constituídos por actos inter-vivos, como é que
se adquirem? Não é por tradição, porque essa está excluida ; não é
tambem por transcripção, porque a isto estão só sujeitos os direitos
reaes sobre immoveis.

Isto é importante, porque affecta estes direitos todos que se seguem;
usu-fructo, que recahe muitas vezes sobre immoveis; esse legado de
prestações mesmo não sendo sobre predios, que pode ser sobre apólices
ou sobre outros objectos moveis.
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o Projecto não diz e será difficil dizer, em vista das suas idéas
sobre inscripção, porque, sobre os moveis, não ha inscripção.

Portanto, não tem meios de constituir-se.
Entretanto, a constituição, não ha duvida, póde ter logar: por

testamento e por outros actos - por doação causa-mortis, por um acto
judicial; nas servidões, sobretudo, esses actos são frequentes.

O Projecto, si tivesse consignado nas suas disposições geraes, do
capitulo i·, tudo quanto é commum a estes onus reaes ou direitos sobre
cousa alheia, teria lucrado na brevidade e na clareza.

Assim, quanto á indivisibilidade, diria que estes desmembra
mentos do dominio, constituindo direitos reaes sobre cousas alheias,
são indivisiveis; silo indivisiveis a emphyteuse, a superficie, as
servidões, o usufructo, a hypotheca, etc.

Entretanto, o Projecto preferiu a proposito de cada um delles es
tabelecer regras sobre a indivisibilidade, com seus effeitos determi
nados, cousa que, nas disposições geraes, dever-se-hia consignar,
porque é o caracteristico dos direitos reaes a sua indivisibilidade, que
só varia quanto aos objectos. . ,

Em que consiste a indivisibilidade da emphyteuse, da servidão,
da superficie, do usufructo, da hypotheca? E' só quanto aos seus
effeitos.

E' uma maneira de alargar sem necessidade e até com prejuizo
da clareza e da precisão das idéas.

A quem ler o titulo a respeito de qualquer destes direitos reaes,
a quem ler que as servidões são indivisiveis, parece que só elles são
indivisiveis e não os outros direitos reaes .

Este legado de prestações ou alimentos não parece bem lembrado
como direito real sobre cousas ; elle não constitue direito real sobre
cousas, segundo a doutrina geral.

Por occasião da discussão da lei hypothecaria, oppoz-se, como uma
objecção, á enumeração que se fazia dos direitos reaes e mesmo á enu
meração que estava feita no Projecto votado pela Camara, que se
havia esquecido de um caso muito commum, na pratica do íóro, que é
consignarem certos testadores alimentos para alguem, em um prcdio,
que elle deixara obrigado a isto.

Segundo a theoria geral, este legado tioha sua classificação; mas,
como se queria fazer uma enumeração dos onus reaes para declarar
que tudo quanto não fosse aquillo teria caracter de obrigação mera
mente pessoal, resultou que foi necessario arvorar esse legado de preso
tações, consignado em um predio determinado, em onus real sobre esse
mesmo predio e assim foi considerado pela lei hypothecaria.

Agora, porém, trata-se de fazer um Codigo e deve-se regular a
matéria segundo a doutrina geral, e é possivel, se desrespeitar a von
tade do testador, dar a este legado de prestações sobre um objecto de
terminado a sua verdadeira natureza.
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E' sem mais nem menos uma hypotheca, com que um objecto foi
gravado por disposição do proprietario.

Na occasíão, tratando-se da lei hypothecaria, não se quiz consíde
ral-a com esse caracter que ella tem, porque era uma espécie de hy
potheca tacíta, que se queria abolir, para sobre suas ruinas edificar a
hypotheca convencional.

Mas é O que se dá; este legado tem por garantia o predio.
Não pôde ter outra natureza; consideral-o como direito real, sem

ser de garan tia, é accentuar ainda mais a impropriedade da sua
qualificação como direito real. EUe não constitue propriamente um
direito real, é uma garantia para a execução da disposição testamen
taria que obriga os herdeiros a pagar aquelle alimento á pessoa
beneficiada.

Encontra no Projecto este defeito de classificação.
. Quanto ás disposições que elle contém, acha que é defeituoso

ainda, porque só previne um caso, que é o mais frequente, tnas não é
o unico, o de ser deixado em testamento quando póde haver uma pres
tação de alimento, tendo por garantia um prédio, que é tão direito
real, como o deixado por testamento. Isto de querer restringir assim é
um defeito de classificação e o resultado é que ninguém se julgará ha
bilitado a constituir com uma lei destas um contracto de alimento sem
ser por testamento.

. O SR. COELHO RODRIGUES da um aparte.

O SR. ANDI\ADE FIGUEIRA - Pôde haver por doação ou por simples
transacção, como em um pleito, uma demanda.

Estas disposições, referindo-se a meios de adquirir, devem ser
muito meditadas, porque o legislador, arriscando-se a incluir umas,
exclue outras; essas disposições devem ser concebidas com maior ge
neralidade.

Tambem quanto a impostos não acha que o Projecto satisfaça.
A lei hypothecaria tratou, é verdade, de resalvar unicamente os

impostos que recahem sobre os immoveis; mas é porque era seu ponto
de vista, tratava de hypotheca e só os ímmoveis podiam ser hypothe
cados , O Codigo, porém, não está no mesmo ponto de vista e deve re
gular os impostos, que não recahem sobre os immoveis, porque ha
alguns que attingem os moveis e que constituem onus.

O Projecto no art. 805 só trata de impostos que recahem sobre
prédios e nada diz sobre moveis, e, como houve muito cuidado de se
parar immoveis de moveis, pergunta si o imposto que recahir sobre
moveis, que os ha, e si não houvesse, poderia haver, pergunta si tem
ou não preferencia, para se pagar, sobre este movel ? Isto era tanto
mais importante quanto o Projecto, a mais de um respeito, impõe ahi
o dever de pagar os impostos a uma das partes, assumpto que tambem
não parece ao orador convenientemente tratado.



- 999-

o Projecto, por exemplo, tratando da emphyteuse, diz, no
art. 812:

« E' obrigado o emphyteuta a satisfazer os impostos e os
onus reaes que gravarem o immovel .•

Acha esta disposição muito restrictiva ,
Ha impostos que devem recahir sobre o dominio directo e não

sobre o emphyteuta ; pode haver um imposto mesmo sobre o qual diga
o legislador: « .•. tantos por cento sobre o dominio directo».

UM SR. DEPUTADO - E depois, o imposto territorial que estão
creando, sobre quem vae recahir?

O SR. ANDRADE FIGUl'IRA - Pelo Projecto é sobre o emphyteuta.
(Apartes. )

E' o inconveniente destas disposições casuísticas, sobretudo em
contractos em que deve deixar-se amplitude ás partes que podem de
terminar que tal imposto caberá a um ou outro, ou então deixar as
leis fazel-o .

Por fallar em imposto, fará uma observação que lhe occorre, e
que é um novo argumento contra a amplitude que se dá á inscripção
ou transcripção, é que ella vai reviver diffículdades ainda maiores com
impostos creados muito imprudentemente sobre o acto da transcripção.

Diz muito imprudentemente, porque a transcripção não está em
nossos costumes, foi instituida pela lei de 2~ de setembro de 1864 e o
legislador devia ter sido prudente em não crear embaraços antes que
entrasse nos costumes, antes que a população se habituasse.

Sendo, como é, a transcripção acto vaiuntaria e não obrigatorio,
era de bom aviso não oneral-a e deixar que entrasse nos costumes e,
somente, depois que se generalisasse, lançar uma pequena taxa sobre
ella , Mas não, estabeleceu-se um imposto sobre a transcripção, sobre
um acto que ninguem é obrigado a fazer. O resultado foi que a tran
scrípção, que se ia fazendo morosamente, como acontece com todos os
novos institutos, com este imposto diffícultou-se e hoje são ainda mais
raras, do que o eram logo depois de instituida , Ora, alargando-se
hoje, para todos esses actos da vida civil, esse imposto é um novo
embaraço. Além do imposto de transmissão, que já não deixa de ser
pesado, 6 -t; e, em alguns Estados, 10 "I», segundo é informado, ser
muito impolitico, porque recahe sobre o capital e não sobre a renda,
ainda temos esse imposto sobre a transcripção, acto voluntário, que
devia, até entrar nos habitas da população, ser livre de todo e qualquer
tributo. .

Já se tem estendido em considerações geraes sobre o Projecto,
mais do que devia; mas, antes de terminar vai cumprir a promessa,
que fez, de ler trechos do parecer das duas Commissões reunidas, no
Senado, de Fazenda e Legislação, a respeito do assumpto de que se
occupou ao principiar. Esta Commissão compunha-se dos Srs, José
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Thomaz Nabuco de Araujo, Visconde de Itaborahy, Bernardo de Souza
Franco, José Maria da Silva Paranhos, José Ignacio Silveira da Motta
e Barão de Plrapama .

Notem que o Projecto votado pela Camara tinha sido apresentado
pelo relator, pelo Sr. Nabuco de Araujo, quando Ministro da Justiça,
foi ao Senado e alli soffreu da parte da Commíssão de Fazenda, de que
era relator o Visconde de Itaborahy, forte impugnação no seu parecer.
Muitas das considerações com que a Commissão justificou a repulsa,
foram adoptadas pelas duas Commíssões reunidas, como consta do
parecer, especialmente as disposições do Projecto primitivo que
alargavam a sua applicação para assumpto estranho ao regimen hypo
thecario. Este é o ponto importante.

No parecer ultimado em 19 de maio de 1864 e apresentado na
sessão de 23 de maio do mesmo anno, se consigna este ponto capital
para o ponto que o orador tem em vista: tudo quanto é estranho ao
regimen hypothecario foi eliminado.

Eis os trechos do parecer a que se tem referido perante esta
illustrada Commissão:

« As duas Commissões, considerando mais que, á vista
do art. 6' da proposição da Camara dos Deputados, os pri
vilegios que não são as hypothecas por ella estabelecidas,
não podem recahir sobre os immoveishypothecados, en
tendem que não ha razão para que esta lei especial ás hypo
thecas regule e classifiqueesses privilegios que não competem
Ou não podem concorrer com as hypothecas e por conse
quencia propõem tambem a suppressão da palavra-pri
vilegias- do art. 1', assim como o § 5' do mesmo artigo.

0. 0 ••• 0 •0 •••••••••••••••• " •• , •••••••••••••••••••• •

••••••••••••• 0.0 •••••••••••• 0. 0 •••••••••••••• , ••• •

Não sendo os demais privilegios immobiliarios; não
recahindo em caso algum sobre o immovel hypothecario;
não concorrendo elles com as hypothecas; não as podendo
prejudicar, nenhuma razão ha para que esta lei os classifique
e regule, nenhuma necessidade para que nessa parte seja re
formada por esta lei especial a legislação civil ou commercial.

Assim as duas Commissões adoptam a idéa da primeira
Commíssão, propondo qne continuem em vigor as preferencias
estabelecidas pela legislação actual, quanto aos moveis,
quanto aos immoveis não hypothecados, quanto ao preço
restante dos immoveis hypothecados.

Excluidos esses privilegios da concurrencia com as hy
pothecas, está conseguido o fim especial desta lei, que não é
reformar a legislação civil ou commercial mas derogal-a



- 1001 -

sõmenie na parte em que ella é incompativel com o systema
hypotltecario.

................. " .
•••••• 0.0 •••• 0 • 0 ••••• , .••••••••••••••••••••••••••••

A antíchrese não é usada entre nós, mas é um contracto
possivel, porque é permlttído pela Ord. Liv. 4'. Tit. 67,.
§ 4', cuja deroqaçâo, quando conviesse, não era cabioel
nessa lei.

Ora, sendo a antíchrese uma desmombração da proprie
dade, não ha razão plausível para que não seja considerada
entre os direitos reaes.

A servidão, por ser apparente, não deixa de ser ser
vidão, e a servidão é incontestavelmente um direito real.

Não é necessária a transcripção da servidão apparente,
por que se revela por si mesma aos terceiros? Que importa,
porém, o facto da servidão, si póde ser ella obtida á força ou
clandestinamente - clam aut vi - si póde ser tambem
obtida por favor, ou licença do proprietario?

As duas Commissões, ao contrario da primeira Com
missão, entendem que, sendo a prescripção entre uós um
meio o mais ordinário de adquirir-se a servidão, a não pu
blicidade das servidões adquiridas por este titulo póde ser
prejudicial aos terceiros, e muito inconveniente ao systema
hypothecario .

Assim é que as Commissões propõemuma emenda decla
rando expressamente que as servidões adquiridas por pre
scripção são sujeitas á transcripção, a qual póde ser feita
mediante justificação, julgada por sentença, ou mediante
outro qualquer acto judicial declaratorio.

Pensam as Commissões que, combinado este artigo com
o art. 9' do projecto, não são sujeitos á transcripção, como
parece á primeira Commissão, os onus reaes constituidos
causa-mortis: a publicidade dos onus reaes é como a di
transmissão de dominio só limitado aos actos inter-vivos.

Arts. 8' e 9<'. Estes artigos são relativos á transcripção
dQS titulos de transmissão dos immoveis.

Delles resulta:
1-. Que a transcripção somente se limita á transmissão

dos immoveis inter-vivos por titulo oneroso ou gratuito e,
por consequencia, não comprehende a transmissão causa
mortis.

2'. Que a transcripção é facultativa, mas só por meio
della e desde a sua data póde a transmissão operar os seus
effeítos a respeito dos terceiros.
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3'. Que a transcripção não induz a prova do dominio,
que fica salvo a quem for, e, por consequencia, não diz ella
aos terceiros que o contracto é valido, mas somente que o
contracto existiu.

Assim, a transcripção que a preposição da Camara dos
Deputados estabelece differe essencialmente do systema
allemão, segundo o qual a transcripção importa a presumpção
juris et dejure do dominio; aquelle que é inscripto é o ver
dadeiro proprietarío ; e á transcripçao precede o exame dos
títulos.

As duas Commissõesadoptam a transcripção estabelecida
na proposição da Camara dos Deputados, visto como lhes
parece evidente a sua utilidade.

Porquanto:
1.' Essa transcripção não é smao a perfeição da tra

dição que entre nós é necessaria para operar-se a transmissão
do dominio. (Ord. Liv. 4'. Til. 7. princ.).

Com effeito, sio dominío deve ser respeitado pelos ter-
ceiros, é preciso que esse dominio lhes conste. '

2.' Essa transcrípçao previne a hypotheca de bens já
alheados.

3.' Essa transcripção vem a ser o complemento do
registro das hypothecas, creado pelo decreto de 1846, o qual
é imperfeito e illogico, porque previne uma especie de estel
lionato que consiste na I!ypotheca do immovel já hypo
thecado, mas não previne outra espécie de estellionato mais
fatal como é a hypotheca do immovel já alheado.

4.' Essa transcrípção, com o andar dos tempos, em
razão da frequencia das mutações, tende a realizar appro
ximadamente o registro e a 'certeza da propriedade.

o.' Essa transcripção .tem por si a autoridade da legis
lação da França (L. de 23 de março de 1800); da Belgica
(L. de 16 de dezembro de 1801); e de outros países civi
lisados.

A transcripção, diz o sábio Troplong, é o unico resul
tado verdadeiramente importante, sobre o qual houve accordo
no longo trabalho da reforma hypothecaria.

Parece ás duas Commissões que a reforma hypothecaria
seria incompleta e defectiva si o Senado não admittisse a
publicidade de transmissão dos immoveis susceptiveis de
hypotheca.

« A idéa da publicidade das hypothecas, diz um ju
risconsulto distincto, determina naturalmente a publicidade
da propriedade, são dous principios que tendem ao mesmo
fim e se prestam um apoio mutuo e indispensavel. »
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Como se vê, este parecer confirma, é o commentario vivo dos
artigos da lei, que citou e que eram tres ou quatro; mas esta manhã,
relendo a lei hypothecaria, achou mais oito artigos nas mesmas condi
ções. Este parecer foi discutido no Senado, durante os mezes de maio
e junho, por poucos oradores; mas por poucos foi admittida esta noção
que a transcripção tende a proteger o credito hypothecario, não a
surtir effeito a respeito de toda e qualquer pessoa, que não faz parte
do contracto hypothecario.

Segundo a noção de direito - considera-se terceiro todo aquelle
que não fez parte do contracto, menos os herdeiros das partes, porque
elles representam as partes contractantes ,

Na lei hypothecaria, este não é o sentido; na lei hypothecaria, se
comprehende terceiro aquelle que emprestasse o seu capital sohre hy
potheca do predio; a palavra « terceiro" vem ahi no sentido restricto,
só se refere ao credor hypothecario, em beneficio de quem o legislador
fez restricções ao direito de propriedade, aos meios de adquirir ao
processo; emfim, toda aquella serie de providencias tendentes a
restabelecer entre nós o credito real.

Sabe que os tribunaes teem julgado de modo contrario; mas
julgam mal, .

Ha mesmo escriptores, alias muito estimaveis, que teem pro
pagado este erro.

Infelizmente este erro vae ser muito aggravado pelo Projecto que
se discute, si elle passar tal qual se acha redigido.

Tinha ainda muitas considerações a fazer; mas confessa que já
esta fatigado. (Muito bem; muito bem).

o Sr. Presidente _ Fica a discussão adiada pela hora. A
ordem do dia para a reunião de segunda-feira, 2 de dezembro, é a
mesma de hoje:

Discussão do parecer do Sr. Benedicto de Souza sohre os arts. 802
a 888 da Parte Especial.

Termina a reunião ás 5 horas e 45 minutos da tarde.

32' REUNIÃO E" 2 DE DEZEMRRO DE 1901

(Presidencia do Sr, Seabra)

A's 3 horas <la tarde começa a reunião, estando presentes os
Srs. Seabra, F. Tolentino, Sylvio Roméro, Sá Peixoto, Luiz Domin
gues, Arthur Lemos, Frederico Borges; Teixeira de Sá, José Monjar
dim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Azevedo Marques, Alfredo Pinto.
Benedicto de Souza, Hermenegildo de Moraes, Alencar Guimarães
e Rivadavia Corrêa (17).
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Faltam, com causa participada, os Srs , Anizio de Abreu, Tavares
de Lyra, Araujo Góes e Camíllo de Hollanda (4).

Dos convidados pela Commissão comparecem os Srs. Clovis
Bevílaqua, Andrade Figueira, Coelho Rodrigues, Torres Neto, M. F.
Correia, Solidonio Leite, Salvador Moniz e Fabio Leal.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.

o Sr. Presidente comrnunica estar prompto o trabalho da
Commissão de redacção final da r. lei preliminar" e da Parte Geral do
Projecto, indo a imprimir, para ser sujeito á apreciação da Commissão,

ORDEM DO DIA

Discussão do parecer do Sr. Benedicto de Souza sobre os arts. 802
a 888 da Parte Especial.

o Sr. Coelho Rodrigues - Não tendo podido assistir á
discussão dos arts. li76 a 801, nem podendo revivel-a depois de encer
rada, pede, todavia, licença para referir-se a quatro ou cinco das emen
das offerecídas, e especialmente a uma, cujo autor deu-lhe a honra de
citar sua opinião a respeito.

Refere-se, em primeiro logar, á do Sr. conselheiro Correia sobre
o art. 608, na qual o autor, sem distinguir entre o latro, o tur e o
simples prcedo, nega a todo o possuidor de má fé o direito á indemni
zação pelas bemfeitorias, que fizer na cousa alheia, ainda que fossem
necessarias. .

S. Ex., ao propol-a, parece ter esquecido o velho principio do
direito natural e do commum, que nos prohibe locupletarmo-nos
com O prejuizo de outrem, ainda que este seja um ladrão (L 202 do
D. de R. J.) e que, coherente com este principio, O direito romano,
suppletorio do nosso, ·mandava não só indemnizar o possuidor de má
fé das bemfeitorias necessarías, como tambem consentir que elle re
tirasse as uteis, quando o pudesse fazer sem damno á cousa benefi
ciada. E' o que dispõe a L. 38 D, de Hered, Petit, (li,3) combinado
com a L. li Codigo de Reivind. (3,32) e com razão, porque em
alguns casos elle era obrigado, como pena, a pagar uma ou mais vezes
o valor da cousa alheia, e sempre os fructos percípíendos, com a
deducção das despesas correspondentes da cultura e da colheita. L.36,
§ li, Dig. cito

A razão do pro da Ord, L. 4, t. 79, cessou pelo § 12 da lei da
Bôa razão.

A 2", também de S. Ex., refere-se ao art. 7li6, cujo substitutivo,
embora consagre melhor doutrina, altera a nossa lei n. 496, de 1 de
agosto de 1898, que, na sua opinião, é muito superior á i" seco do
cap 6· do tit. 2·, que se inscreve da Propriedade tiueraria, artistica
e industrial.
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Antes de tndo, o orador não póde conceber a propriedade sem
um objecto sensivel, que lhe sirva de matéria, e não póde considerar,
como tal, a producção lítteraria, artística ou industrial, a começar da
primeira. Onde estará esse objecto? no livro? Este é de quem o
compra. Nas idéas do autor? Estas não lhe podem ser tomadas, nem
carecem da garantia dos poderes publicos , Nas idéas, que elle
transmitte aos seus leitores? Estas não podem ser reivindlcadas.
Em que consiste, pois, a efficacia do direito autoral? No interdicto
geral que a lei, por sua autoridade publica, lança sobre os leitores
para que não usem do que aprenderam no livro do autor, de modo
que prejudique os seus interesses materiaes , Mas, os principios de
direito autorísam esse interdicto ?

Pensa que não, e que falta a essa presumida propriedade a razão
do exclusivismo garantido á material.

O copo de agua que mata a sêde de um, ou o pão que lhe extin
gue a fome, não serve para saciar a sêde ou a fome de outro; ao
passo que a transmissão das idéas de um autor não diminue o seu
saber, como a luz de uma véla, comrnunicada á outra, não diminue
a da primeira.

Longe disso, o esforço do mestre para ensinar ao discipulo, fal-o
ficar sabendo melhor o que já sabia': docendo disco.

Por consequencia, o direito autoral só se póde justificar como um
privilegio, e este do autor, e não do editor, como tem sido e continua
a ser pelo Projecto, que aberrou dos bons principios da lei de 1898
e sobretudo dos do seu art. 4°, que foi omittido sem razão.

Em Iogar, pois, daquelle substitutivo do art. 756, o orador pro
porá, antes da votação, como se tem permittido, a suppressão do
cap. 6' ou outro substitutivo nestes termos: « Os direitos dos autores
de obras litterarias, scientificas, artisticas ou invenções industriaes
continuarão a ser regulados por lei especial .»

Isso teria até a vantagem de se ir melhorando com o tempo, e
independentemente de tratados, que não nos convém, este instituto
ainda mal definido e imperfeito.

A terceira emenda, a que se referiu, é a do Dr, Fabio Leal ao
art. 613, na qual se dispõe que o prazo de anno e dia seja suspenso,
em favor do possuidor que de facto perdeu a posse, emquanto elle
promove o restabelecimento da situação do facto anterior.

Si esta idéa vinga, a chicana terá uma porta aberta para prolon
gar indefinidamente a acção possessória, que deve ser tentada dentro
daquelIe prazo.

O direito romano considerava possuidor sem interrupção aquelle
que, sendo esbulhado da sua posse, desforçava-se in ipso conqressu.
(L. 17 D. de Vi et de Vi Arm. 43, 16).

. A nossa Ord. D. 4, t. 58, § 2, traduziu aquellas expressões pelo
"rl"pr;h;o logo; mas deu-lhe explicações, que o estenderão a dois

e mesmo alguma coisa mais, a arbítrio do juiz.
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Isto já tem dado legar a grandes chicanas; e a emenda, ainda
mais vaga, protnette-nos outras maiores. Mais prudente seria retiral-a,
apesar dos motivos de eqüidade que a podem apparentemente
justificar.

A 4" emenda é do Exm. Sr. Dr. Teixeira de Sá ao § l' do
art. 619. O pensamento do autor, si bem o comprehendeu, é exacto,
mas a redacção não o traduz com exactidão ,

S. Ex. não lhe parece negar que a escriptura publica, devida
mente inscripta, estabeleça uma presumpção, [uris de dominio em
favor do titular do bem inscripto, mas que a presumpção não era juris,
et de jure; de modo a constituir prova plena, absoluta, isto é, de
modo a excluir qualquer terceiro, que tivesse titulo melhor que o do
transferente.

Si este é seu pensamento, estamos de accôrdo ; mas será forçoso
modificai' a emenda de forma que não pareça nulla a inscrinção, a
respeito dos terceiros prejudicados, o que seria absurdo.

EUa pódeser annullada, quando se provar a nullidade do titulo de
que teve origem; mas, até lá, deve ser considerada valida, não só
entre as partes, como erga omnes .

Nãoinsistirá em outras emendas para não perder mais tempo em
prejuizo da materia principal que o trouxe ao debate.

Refere-se á enumeração feita pelo art. 802, dos Direitos reaes
sobre cousas alheias.

Prescinde de indagar si a ordem, em que foram mencionadas
essas differentes espécies do jus in re aliena, é a melhor; mas lembra
que, entre elles, figuram dous, que devem ser supprimidos - a su
perficie e a antichrese, ao passo que foi omittido o direito de possuir
ou a posse titulada, sobre bens alheios,

Quanto á superficie, já sabe que concordam com elle o relator e o
autor do Projecto; e quanto-á antichrese lembra o que disse no Senado
na sessão de 31 de agosto de 1896, e vem á pagina 169 e seguintes
da 2" edição do seu trabalho.

Quanto ao direito real de possuir cousa alheia, a questão é mais
seria e pede desenvolvimento mais demorado, para o qual reclama a
attençao dos competentes.

Dizia Bacon, no proemio dos seus aphorismos, que os juristas ora
tratam do direito como philosophos, ona comojurisconsultos, e que os
primeiros dizem muitas cousas bonitas, mas ímpraticaveís ; ao passo
que os segundos, adstrictos ás leis pátrias ou romanas, não emittem
juizo sincero, porque fallam como de uma prisão: « judicio sincero
non uturüur ,. sed tanquam et vinculis sermocinantur,»

E' o que succede, com a eterna questão da posse, aos juriscon
sultos, por pretenderem conciliar textos contradictorios do direito ro
mano, como por exemploa L. 12, § 1', V. 41,2 com a L. 88 Cod.
De Ad , et Ret. Posso 7,32 e as L1. 1113 do Dig.IlO, 17 e 8 do Dig. 41,
2, com as LL. 3 § 6, 11l e 44 § 2' do mesmo titulo, e não ousarem
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romper com as tradições daquelle direito, cujos motivos particulares,
para manter aquella instituição Protheu, já desappareceram nos tempos
modernos,

O orador é tambem romanista, mas, em vez de fanatico, eman
cipado, vae emittir seu juizo sincero sobre o modo como deve ser con
cebida e regulada a posse,

Esta é, para elle, a detenção, immediata ou mediata, de uma
cousa própria ou alheia com o animo de tel-a como propriaoude
outrem, e com titulo ou sem elle ,

Desta sua concepção resulta que a posse ora é um simples facto,
que, como tal, póde ·ser licito ou illicito, ora um direito e, neste caso,
sempre real, quer o objecto possuido seja proprio, qner alheio. Em se
guida, mostra por exemplos o sentido das duas proposições anteriores,

As theorias da posse, direito pessoal, prendem-se á organização
da propriedade, entre os romanos, e á luta do patriciado com a plebe,
mais tarde substituida pela dos proprietários do sólo com os seus co
lonos ou inquilinos, isto é, locatarios ruraes ou urbanos,

Antes de lembrar, em resumo, a historia daquellas lutas, o orador
julga dever lembrar á Commissão o conceito da propriedade ou do
dominio (palavras synonimas, que exprimem a mesma idéa, mas uma
objectivamente e a outra subjectivamente) que era definido pelos ju
risconsultos: o direito de usar, gosar e abusar da cousa apropriada,
isto é, de dispor della discricionariamente e mesmo de destruil-a ,

Mas é possivel usar sem possuir, e será impossível separar a posse
do uso? Não, certamente, e tanto não o é, que o credor pignoratício e
o depositario não podem usar da cousa, ao menos em regra, mas
podem fazer valer a sua posse, como direito próprio, ou obrigação, até
contra o dono da cousa. E o que é isto, sinão um jus in re aliena,
mais limitado, sem duvida, porém da mesma natureza que o uso, o
usufructo, ou qualquer outra servidão?

Por outro lado, pôde conceber-se a propriedade plena de um
objecto sem a sua posse, e sem esta é praticamente possivel a livre dis
posição do mesmo objecto?

Pensa que não, e ainda não leu nem ouviu argumento que o dis
suadisse desta convicção.

Por conscquencia, o domínio pleno comprehende, por sua natu
reza, além do direito de dispor, gosar e usar da cousa, também o de
possuir; e a posse é um dos elementos da propriedade plena, como são
o uso e goso e a livre disposição da cousa ,

Mas porque os romanos desclassificaram esse direito elementar
do dominio dentre os reaes, para a especíe dos pessoaes?

Debalde se procurará esta razão nos princípios do seu direito;
porque está entre os segredos da sua política, que só a historia pôde
descobrir e explicar,

Dê-se, portanto, a palavra a um dos seus historiadores e mestres
do direito mais autorizados, a Pomponio, autor do celebre fragmento 2'



- i008 -

do Dig. de Origine Iuris, cuja analyse tanto celebrizouGravina e abriu
novos horisontes á critica moderna.

Segundo Pomponío, a legislação primitiva foi compilada e coor
denada por Papirius, donde lhe veiu o nome de direito Papiriano,
comprehendendo o período real; depois, durante vinte annos, o povo
regeu-se mais por costumes do que por leis e dahi a incerteza do di
reito, que determinou a codificação das XII Taboas. Estas estabeleceram
contractos verbaes, cujo typo foi a estipulação, e os reaes cujo typo foi
a mancipação, e cujos processos foram regulados em segredo pelo col
legio dos Pontifices, e se conservaram secretos até a compilação do
liberto Flavio, chamada Direito Flaviano, e pouco depois substituido
pelo Eliano, que parece ter continuado secreto até que Tiherio Corun
canio professou a jurisprudencia publicamente.

Nesse ínterim appareceu o jus honorarium dos pretores; mas,
sendo seus edictos annuaes, quando O publico ia conhecendo um,
apparecía logo outro; de modo que o direito continuou a ser privilegio
dos patricios e base da sua clientela de plebeus e da sua influencia po
litíca nas eleições.

Ainda no principio da éra christã Q. Mucio invectivava a Servio,
rival de Cicero, dizendo-lhe ser torpe que um patrício ou nobre igno
rasse o direito, sobre as causas que advogava.

E então era tão difficil advogar que, si o patrono escrevesse no
pedido de uma acção de indemnisação por córte de arvores o nome
especial das cortadas, perdia a causa, porque a lei das XII Taboas em
pregava a commum, e as acções legitimas eram apenas cinco e cada
qual com o seu processo proprio.

Durante muitos séculos, portanto, o meio commum dos plebeus
adquirirem a propriedade foi a prescripção de dois annos para os bens
immoveís e de um para os moveis, em virtude da regra: usos aucto
ritas fundi biennium, cceterarum rerum annuus.

Dahi a ímportancia da posse e a necessidade de discriminar O do
minio quiritario da possessio in bonis e as acções correspondentes,
sómente equiparados por Justiniano, na L. I do Cod . do L. 7, T. 23.

Dahi as especialidades da theoria da posse e os textos contra
díctorios do direito romano sobre ella. Quando os romanos conside
ravam a posse, em sua theoria pura, diziam que ella não podia ser
separada da propriedade, como a L. 8 do Cod. 7, 32, e si a conside
ravam sob a ponto de vista nacional, diziam que uma nada tinha de
commnm com a outra, como a L. 12 § 1 D. 41,2.

Qual era o fim pratico desta separação de cousas, naturalmente
unidas, e ás vezes confundidas em uma mesma relação juridica ?

A supremacia dos nobres sobre os plebeus, que assim se conser
vava, apezar das leis igualitarias, que permittiam aos nltimosoaccesso
de todos os cargos outr'ora reservados aos primeiros, e que suppri
miram até a differença entre ingenuos e libertos e concederam aos
ultimos até o uso, outr'ora prohibido, dos anneis de ouro.
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E comose conservava esta supremacia? Pela propriedade do solo,
monopolizada pelos nobres e cavalheiros, e pela negação do direito de
possuir aos seus colonos e inquilinos, que ficavam ipsojure privados
de todosos meiosjuridicos de defender seus direitos, até mesmo dos
interdictos possessórios, Inst. de Interd , L. 4 t. 15 § 5'.

A consequencia disso foram os latifundia qum Itaiiam perdider,
porque os propríetarios absenteístas, concentrados na capital, não pu
deram encontrar colonos, que se arriscassem a valorizal-os com os seus
capitaes e trabalho, como detentores precários e, como taes, sujeitos
ao despejo arbitrario do senhorio.

Todosos recursos empregados por este para suppril-os, inclusive
o dos servi mcarii foram inefficazes, comotodo o trabalho sem iniciativa
e sem interesse proprio.

Omesmo inconveniente se fez sentir sobre o aqer publicus, cujos
titulares inventaram a sua transformação em açer vectigalis, para
melhor os aproveitar, mediante uma espéciede venda do uso que, a
principio, foi perpetua e mais tarde temperaria, com tanto que fosse
feita ad tempus non modicum.

A essa transformação ds locação rural correspondeu a creação
da superficie para os terrenos urbanos edificaveis.

Os particulares, vendo o augmento da renda do ager publicus,
convertido em vectigales, suscitaram a invenção da emphyteuse, que
todavia só teve existencía definida pelo imperador. Zenon, depois do
seculo V da éra christã, como se vê da Inst. 3 t. 24 § 3.

Tudo isso, porém, foi uma serie de subterfugios e expedientes
cavilosos, que mal encobriram a necessidade real de reconhecer o di
reito de posse ao locatario por tempo fixo, contra o senhorio, e dar-lhe
a faculdade de o inscrever no registro predial, que então não existia.

E' um jus in re aliena, mais limitado, porém, da mesma natu
reza que o usufructo e mais extenso que o do credor pignoratício.

E porque não crearam os jurisconsultos romanos este privilegio
odioso do senhorio contra o colono e inquilino? Para não affrontarem
a peito descoberto o principio das XII Tahoas • Privilegia ne irro
ganto », ou não provocarem alguma reunião no Monte Sacro.

Dahi a sua complicada theoria sobre a posse, que é uma espécie
de sapato chinez dos povos da raça latina, e que precisamos de su
bstituir pelos tamancos sólidos da democracia moderna, como o fez o
seu projecto,

A esta orientação prende-se também a reforma que elle fez na
eraphyteuse, dando ao foreiro o direito de resgate; que, na theoria
romana, só podia competir do titular ao dominio directo.

O Projecto em discussão, quanto á posse, está mais atrazado do
que as Ord, do Reino. Estas, ao menos, consideravam foro a locação
de dez annos (L. 3 t. 47); aquelle só admitte emphyteuse perpetua
(art. 807) de aceordo Com o Alv. de 3 de novembro de 1757, que
foi um retrocesso na história do nosso direito.

C. c.- 1'01. ar .
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. Não tendo podido comparecer ás sessões da Commissão, em que
se discutiu a mataria, nem podendo continuar a comparecer depois que
se tornaram diárias e emquanto o forem, promette antes da votação,
offerecer o seguinte substitutivo ao art. 576, com as alterações im
plicítas, que sua adopção importará para os correspondentes do livro
2° da Parte Especial: «Considera-se possuidor aquelle que detem, por
si ou por outrem, uma cousa sua ou alheia, com animo de tel-a como
dono ou titular de outro direito sobre ella» .

Esta emenda deve importar mais duas para o art. 802; uma, addi
tiva e concebida nestes termos: «§. O direito do rendeiro ou inquilino
a prazo fixo, ou inalterável á vontade do senhorio»: e outra, suppres
siva do direito de habitação que ficará comprehendido naquella ,

Estas idéas hão de parecer novas aos juristas que sermocinaruur
et vinculis; mas parecem verdadeiras e uteis ao orador e tanto hasta
para que elle as sustente e defenda como si fossem tão velhas quanto
as XI! Taboas ou ainda mais do que ellas.

Para não cançar mais a paciencia da Commissão, poupa-lhe o
trabalho dejustificar outras emendas que pretende offerecer de accórdo
com as mesmas idéas , (Muito bem; muito bem. )

o Sr. Benedicto de Souza - Sr. Presidente, parece-me
que estou dispensado de fazer a defeza das idéas que expendi sobre a
parte do Projecto que me foi distribuida, pela razão de não ser o meu
parecer impugnado pela honrada Commissão e nem mesmo pelo pre
claro autor do Projecto, o Sr. DI'. Clovis Bevilaqua, que, mui gen
tilmente, concordou com as emendas que eu havia apresentado ...

Entretanto, como estou com a palavra, farei rapidamente al
gumas considerações. O provecto Sr. DI'. Andrade Figueira, tratando
perfunctoriamente de algumas materias do parecer, declarou ser a
emphyteuse, com o que estou de inteiro accõrdo, um instituto de pre
ciosidades no direito romano.

Não virei, Sr. Presidente, tratar da historia deste instituto desde
o seu inicio até a codificação do imperador Zenon, nos fins do seculo
V, nem deste periodo até á queda do imperio romano, nem tambem
tratar das divergencias relativas á sua origem, que, como V. Ex. e a
illustre Commissão sabem, dividiam os romanistas, attribuindo uns
ao age,. puhlicus, como Alfonso Veny, Laboulaye e Molítor, outros
como tendo origem em concessões provinciaes, como pensam du Roi
e Büchel, Alguns· vão procurar a sua origem nas leis gregas, como a
etymologia do proprio nome denota e mais outros, finalmente, em
maior corrente, vão buscal-o no ager vectigalis. Apenas virei encarar
a questão succintamente pelo seu lado pratico. O honrado Sr. conse
lheiro Andrade Figueira, nas suas ligeiras observações a esta matéria,
mostrou-se infenso ao Projecto, por ter admittido a perpetuidade da
emphyteuse. Questão meramente opinativa. O Projecto, nesta parte,
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está de inteiro accordo com o novo Codigo Civil Portuguez, que da
mesma forma procedeu, dando-lhe caracter perpetuo, e bem assim
com os nossos costumes e tradições, onde a emphyteuse sempre teve
um tal caracter, se bem que algumas Ordenações, entre ellas a do Liv.
4, til. 39, considerassem até as emphyteuses de 10 annos de uma
vida, de duas vidas... , disposição esta que foi derogada pelo Alvará
de 3 de janeiro de 1759, que estabeleceu os contractos pelo menos de
tres vidas e os que não o fossem si julgassem de simpIe, locação ...
Entre nós, como attestam Teixeira de Freitas e Laffayette, a lei per
mitte as emphyteuses vitalícias, isto é, por tres vidas, mas os nossos
costumes repelliram sempre semelhante emphyteuse, só con
sagrando a perpetua pura. O ultimo civilista cita diversas emphy
teuses, que foram declaradas perpetuas, entre ellas, as constituídas na
fazenda de Santa Cruz, até 1813 e as que para o futuro se constituissem
(AIvaras de julho de 1813 e de abril de 1821. Leis de 15 de novembro
de 1831 e de 12 de setembro de 1833).

As emphyteuses provisorias, portanto, não teem entre nós en
contrado apoio; não teem podido fixar residencia,

Apezar de ter o Projecto respeitado os nossos costumes, pro
curou-se no art. 824 afrouxar os laços da emphiteuse com o resgate
dos aforamentos, trinta annos depois de constituídos.

Desejando dar mais amplitude a tão util innovação no nosso direito,
procurei inspirar-me sobre o assumpto no Codigo Civil Italiano e no
projecto do illustre SI'. Dr. Coelho Rodrigues, apresentando um ar·
tigo additivo que viesse completar o pensamento do artigo citado.
Para isso entendi que desde que houvesse accordo entre o foreiro e o
senhorio, o resgate poderia realisar-se em qualquer tempo, salvan
do-se o direito de terceiros. Assim, parece-me, seria melhor satisfeita
a tendencia do direito moderno. A honrada Commissão não ignora
que esse instituto tem sido adoptado por quasi todos os códigos que
se inspiram no Codigo Civil Francez, apezar de ser excluído do seu
texto por desejosde Napoleão, cuja vontade predominava no seio da
commissão , que presidia.

Alguns civilistas, entre elles Laurent e Demolombe, são con
trarios á emphytheuse, declarando o primeiro que esses contractos
tiveram origem em uma época de decadencia universal e se ainda
mantem-se é como ultimo destroço de uma tradição secular (Droit
Civile). Outros, como Duvergier, Troplong, Rossi e Glasson, sãoa elles
favoráveis, fazendo Duvergier verdadeira apologia da emphyteuse.
(Dulonage, tom. 3'. n. 143). A tendencia hoje, segundo Gaston Du
four, é mais pronunciada na França pelo restabelecimento de seme
lhante instituto nos seus codigos. Assim é que em 1840, sobre a in
vostigação hypothecaria, os cursos de Pariz , de Pau e de Rouen, as
faculdades de Grenoble e de Caen, pediram que se introduzisse a
emphyteuse em seus textos. Os projectos do Codigo Rnral, todos lhe
teem consagrado titulo especial...
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Quando em 1865 se discutiu o projecto do Codigo Civil Italiano,
Písanellí, seu autor, deixou de contemplar a emphytheuseem seu pro
jecto, mas encontrando tenaz opposlção no seio da Commissão e bem
assim na Camara, por parte de Crispi e Mancini, que entendiam ser
impossivel proscrever a émphyteuse, cujo contracto com al(>umas mo
dificações poderia ainda servir de utilidade ao desenvolvimento da
riqueza agricola, foi obrigado, em vista de tão formal opposição, a
organizar ao lado de Bonacci, Sigheli e Yaccaroní, um sub-projecto
para o fim de estabelecer-se a emphyteuse•..

Quanto ás servidões, o Projecto revisto foi calcado nos moldes do
llrojecto Coelho Rodrigues, principalmente na parte sobre a extincção
das servidões. Qualquer resposta, pois, que tenha a dar ao honrado
Sr. conselheiro Andrade Figueira, estaria dispensado, desde que o
honrado Sr. Dr , Coelho Rodrigues está presente e a obra também
pertence aS. Ex... Tive receios, Sr. Presidente, de apresentar
qualquer modificação a essa grande família, como lhe chama Planiol,
que teve a sua origem no direito romano e que até hoje nada de sen
sível tem por ella feito o direito moderno.

O SR. COELHO RODRlGUES - Mas as observações do Sr. Andrade
Figueira sobre as servidões apparentes e .não apparentes são perti
nentes.

OSR. BENEDlCTO DE SOUZA - Não contesto; mas as servidões
apparentes podem ser estabelecidas pela prescripção ou por outro meio
de provas que não repugnem á sua natureza. Sou avesso ás defini
ções; e quanto ás diversas divisões de servidões, tenho-as mais como
matéria de doutrina que de um Codigo. Prefiro nessa parte a SYD
these do Codigo Civil Allemão, aos minuciosos desenvolvimentos dos
codígos italiano, hespanhol e portuguez,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0·0 •••• ••••

Sobre os direitos e obrigações do usofructuario, sobre o usofructo
emíím, o Projecto revisto approximou-se do Codigo Civil Italiano que,
nesta parte, parece-me completo.

A emenda ao paragrapho unico do art. 869 que submetti á
apreciação da honrada Commissão, além de ser medida liberal e justa,
já era invocada no direito romano.

Entre as obrigações do usofructuarío , antes de entrar na posse
do usofructo, está no art. 868 a de prestar caução fideíjussoria ou
real dos bens que receber, se lhes for exigida...

O paragrapho unico do art. 869 isenta desta obrigação somente
o doador que reserva para si o uso/ruela da eousa doada.. , De sorte
que os paes ficam sujeitos a essa caução, como usofructuarios dos
bens de seus filhos. Não me parece justo que a excepção só contemple
o doador, deixando á margem os paes. O usofructo legal, sendo mais
um attributo do poder paterno, não deve ser submettido a todas as
regras do usofructo ordinario ,
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o Sr. conselheiro Laffayette, tratando desta matéria, diz que os
paes estão sujeitos a todos os encargos do usofructuario, excepto o
de prestar caução. Assim pensando, apresentei a referida emenda
contemplando os paes na excepção do citado paragraphc, não só por..
estar semelhante medida de accorde com o nosso direito vigente, como
por ser mantida em quasi todos os codígos modernos.

São as ligeiras considerações que poderia fazer, attendendo ne
nhuma critica ou impugnação ter, ao meu parecer, de combater.
(Muito hem; muito hem.)

O Sr. Andrade Figueira (') - Pretendia deixar en
cerrar-se esta parte do Projecto, sem accrescentar mais considerações
sobre o assumpto, visto não estar presente o nobre autor do Projecto,
a quem deve uma resposta.

Mas, como o illustrado relator enxergasse no silencio do orador,
uma approvação a toda a matéria, que, nesta parte se contém, e até
mesmo ás emendas por S. Ex. apresentadas, vae reclamar, rom
pendo este silencio, para que não se lhe dê a interpretação que o nobre
relator deu.

Infelizmente, não está de accordo, nem com a materia, cujo
debate vae-se encerrar, nem com as emendas apresentadas por
S. Ex.

Não está de accordo COm a materia e já fez a seu respeito pon
derações de caracter geral, que ainda não viu respondidas e sobre
cuja procedencia insiste.

Elias não foram, é verdade, de caracter analytico das diffe
rentes disposições; mas, foram de caracter geral, relativas a todos os
direitos reaes, enumerados no capitulo em discussão.

Uma das ponderações de ordem geral, que teve a honra de fazer,
foi que se procurou dar aos differentes institutos, e principalmente
ao primeiro delles, á emphyteuse, um quadro severo, que a natureza
do instituto repelle; porque desde as noções primitivas, no direito
romano, a emphyteuse foi considerada como um assumpto aban
donado á convenção das partes, á plena liberdade das partes e a
lei entrava ahi com o caracter suppletivo, isto é, dispondo no silencio
das partes.

Recordou que foi por esta e não por outra razão, que o direito
romano, coherente com as suas classificações rigorosas, reservou a
matéria de emphyteuse para nosso direito especial, assim como re
serva outros institutos, como o dote, o do fisco, para um direito es
pecial.

Bem; desta critica geral resultam alguns senões, que notou no
Projecto e entre elles a perpetuidade.

(") Este discurso não foi revisto pelo orador.
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oillustre autor do Projecto eutende que a perpetuidade da em
phyteuse deve ser mantida, como característico do instituto, não se
permittindo ás partes, entretanto, estipularem emphyteuses vitalícias
ou mesmo temporarias, e S. Ex. tomou a este respeito os antece
dentes da legislação.

Pois hem, diz o orador - é fundado nesses antecedentes, que
renova a critica; porque se com effeito o direito portuguez reconhece
as emphyteuses vitalícias como possiveis, quando eram contractadas,
não vê razão para que em um direito novo, que se trata de constituir, .
se procure ser mais rigoroso, do que foi o direito portuguez antigo,
não se permiuindo ás partes a faculdade de estipularem emphyteuses
vitalícias ou temporarias. .

Disse o nobre relator que, por nossos costumes, as emphyteuses
são perpetuas.

Se, com effeito, ha leis, como S. Ex. recordou, ha dous ou tres
alvarás, faliando em emphyteuses perpetuas, está explicado o facto
por essas disposições, que aliás foram especiaes.

Os alvarás que S. Ex. citou são especiaes e dentre elles um
que regula as emphyteuses dos terrenos desta Capital que, por um
acto do Governo absoluto, foram mandadas entregar á Municipa
lidade, depois de decisão em contrario do trihunal.

Já se v~ ~ue.é um alvará especia". para reger ~m patrimonio
dado á Municipalidade, que não tinha liberdade de dispor de seus
bens e onde a perpetuidade naturalmente quadrava. Porém, tanto a
idéa de temporariedade é innata a este conrracto, que o proprio Pro
jecto, consagrando a perpetuidade, não pôde fugir á consequencia 
consagrou a faculdade de resgate.

Não sabe se o Projecto consagra o direito de parte a parte, tanto
por parte do senhorio directo, como do senhorio uti!.

Pela disposição parece que é só o resgate do senhor directo,
para consolidar o dominio.

Mas, em todo o caso, ahi está o resgate.
Agora, si fosse o resgate em todo e qualquer tempo, não seria

sinão uma consequencra da perpetuidade.
Mas, diz o Projecto que todos os aforamentos são resgataveis 30

annos depois de constituidos, mediante o pagamento da quantia que
fór fixada por arbitramento judicial, se já não estiver determinado.

Dahi o orador infere que a idéa de limitar a emphyteuse a
tempo certo não foi estranha á Commissão, isto é, a emphyteuse que,
na intenção da Commissão, não pode deixar de ser perpetua, póde
desapparecer no fim de 30 annos, ou melhor - póde durar apenas
30 annos,

Eis aqui a idéa de tempo.
Ora, tratando-se de constituir uma legislação nova - pergunta

o orador - desde que as partes respeitem os principios de ordem pu
blica' porque tolhel-as de celebrar um contracto tão conveniente, como
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é este, em um paiz novo, onde, si abundam terras, não abundam ca
pitaes para compral-as, onde, portanto, a divisão do trabalho, entre
capitalistas e trabalhadores, se póde operar por meio de um contracto
desta natureza? (Apoiados.)

Já se disse aqui que é uma instituição que vae cahindo em
desuso, que pouco se pratica. Não é exacto.

Na província, que hoje dizem ser Estado do Rio de Janeiro, de
que o orador é filho, estes contractos são frequentes, sobretudo no
município, onde teve a suprema honra de nascer, sobretudo no mu
nícipio de ltaguahy, ha muitas emphyteuses; aqui no Município
Neutro, quasi todo o terreno é emphyteutico.

Não é, portanto, tão raro como se suppõe,
Acredita que, no norte da Republica, nas antigas provincias da

Bahia, Pernambuco, etc., esses contractos devem ser frequentes
também, porque são muito usados pelos portuguezes, que colonisaram
o Brasil.

Mas, quando assim não fosse, que necessidade lia, sendo um
instituto antigo, consagrado pela legislação, de aholil-o, de restringil-o,
de submettel-o a limitações, sem conveniencia, sem vantagem pu
blica?

O orador deixaria ás partes a liberdade não só de constituir a
emphyteuse, quanto á duração de tempo, mas ainda de estabelecer
as condições que melhor lhes aprouvessem, resalvados os princípios
característicos do contracto .

VOZES - E' o verdadeiro.
OSR. ANDRADE FIGUEIRA - Quando se tratar de actos illicitos, ou

mesmo licites, que possam dar logar a abusos, estará prompto para
dar-lhes combate ou restringir.

Mas, um contracto destes, que não póde dar legar a abusos, que
só póde trazer vantagens, não vê necessidade de limital-o a pretexto
de ser usado como perpetuo e não como vitalicio, quando a razão de
serem elles perpétuos está explicada; é porque ha alvarás especiaes ,
tornando-os perpetuos.

O nobre relator apresentou uma emenda supprimindo o titulo
(; Da superficie. »

Pela theoria geral do direito, a superfície é um direito real, tem
. a sua classificação caracterisada, e pelo nosso direito também é como
tal considerada.

O illustre relator diz, em seu parecer, que elle foi abolido pela
lei de 26 de setembro de 18M, que organizou entre nós o regimen
hypothecario, e que para garantir teve de definir os direitos ou onus
reaes que possam affectar a propriedade offerecida em hypotheca ,
Crê que S. Ex. se enganou.

A lei citada era uma lei especial para fundar o regimen hypothe
e definiu entre os onus reaes sómente aquelles que lhe pare-
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ceram mais influir sobre o regimen bypothecario, afim de não fazer
desmerecer a propriedade offerecída em garantia hypothecaria; mas,
não fez, nem podia fazer, uma classificação geral dos direitos reaes que
affectam a propriedade; não fez nem podia fazer uma prohibíção que
não estava nos seus intuitos, uma abolição que escapava ás necessí
dades do regimen hypothecario. Assim é que aquella qualíflcação de
onus reaes foi limitada e o legislador declarava explicitamente que
aquella limitação devia ser transcripta em registro em favor do credor
hypothecario, e que todos e quaesquer outros onus, segundo os prin
cipios geraes do direito, que o proprietario impuzesse a seus immo
veis, não seriam prohibidos, mas permittidos sem caracter, entre
tanto, de onus real e sim como direito pessoal.

Ora, pelo regimen hypothecarío, o mais que se pôde concluir é que
a superflcie, o contracto, o desmembramento deste direito superfíciario
não está prohibido pela lei; mas, só teria natureza de onus em relação
aos contractantes e não póde affectar os credores hypothecarios.

Isto está longe de abolir o instituto, sobretudo, si se entender,
como entendera o autor da lei, que a transcripção a que esse onus
real fóra sujeito não envolvia sinão o intuito de não valer contra
pessoas que tivessem direitos reaes sobre a cousa dada em garantia.

S. Ex. disse que propunha a abolição do direito de superfície,
porque elle importava no mesmo que o direito de emphyteuse.

O SR. BENEDICTO DE SOUZA - Que tinha muita semelhança.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas, é justamente por isso que o

orador quer conservar. Desde que S. Ex. torna a emphyteuse per
petua e destroe o direito de superficie, o orador quer a emphyteuse
temporaria ...

O SR. BENEDICTO DE SOUZA dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O Projecto consagra a superficie tem

poraria; o orador acceita a superfície como succedaneo da emphyteuse
temporária, que quer que subsista.

Masdirá sobre a superficie o mesmo que disse sobre a emphyteuse.
Contesta ao nobre relator do parecer em discussão a identidade

que procurou achar entre emphyteuse e superfície, que são noções
distinctas.

No pareeer , que se discute, S. Ex. apresentou uma emenda, que
acceita, a respeito da faculdade dada ao usofructuario de caucionar o
gozo do usofructo. Parece ao orador até que esta emenda, libertando
o pae e a mãe com o pátrio poder do onus da caução, estava sub
entendida; mas como ao tratar-se do direito de família já se declarou
que o pae e a mãe, nessas condições, com o pátrio poder, ficavam equi
parados ao usofructuarío, acha a emenda necessaria. Ella funda-se
em uma noção clara do nosso direito, porque esse usofructo que
cabe ao pae e a mãe não é gratuito como outros; mas, é um uso-



-1017 -

fructo a que estão annexos os encargos de educar e de expender Com
os filhos, o que o pae teria de fazer, si o filho não tivesse usofructo,

O SR. COELHO RODRIGUES - E os paes nunca medem as despesas
pelo usofructo dos bens dos filhos.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Portanto, está em condições especíaes
não só porque a lei o induz como porque é antes um encargo, do que
um beneficio, e não ha razão pa.ra ser sujeito á obrigação de caução,

Não concorda, porém, com S, Ex. na habíl evasiva com que pro
curou esquivar-se a responder ás despretencíosas considerações que
fez, sobre servidão, dizendo que o assumpto era da lavra de outro
preopinante presente, que poderia responder.

Não tem sinão que applaudir haver mais de uma pessoa habi
litada a fazel-o : mas, o que é certo é que, nenhuma respondeu, e até
que um dos illustres membros achou procedente o que o orador disse
sobre a falta de definição de servidão apparente e sobre a distinccão
de servidão real e urbana, que tem sua differença.

O SR. BENEDICTO DE SOUZA dá um aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Cada um tem sua especialidade.
Os nossos escriptores nacionaes - diz o orador - tratam do

assumpto com largueza e nas suas obras acha o orador que ha muito
de aproveitavel,

O SR. BENEDICTO DE SOUZA dá um aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Tem a sua diflerença. Não desce a
pormenores; mas as servidões, no Projecto, parecem defeituosas.

Crê que tem considerado, ainda que ligeiramente, o parecer do
illustre relator, ao menos o sufficiente para que seu silencio não seja
tomado como approvação,

E uma vez que o nobre autor do Projecto se acha presente, vae
dar uma ligeira resposta ao que S. Ex. escreveu e leu aqui, perante a
Commissão, e que o orador não teve occasião de ler sinão hontem,
depois de publicado no Jornal do Commercio,

Esta exposição é relativa a um assumpto que ainda está em dis
cussão, que é a constituição dos direitos reaes, si é constituido pela
escríptura publica ou pela ínscripção.

Tem dito que a theoria apresentada sobre o dominio é commum
com a theoria apresentada a respeito do seu desmembramento, isto é,
que se fazia nascer o dominio e os direitos reaes, não dos actos consti
tutivos ou translativos, mas sim da inscripção como está no Projecto
e repetida nos artigos relativos aos direitos pessoaes, de onde inferiu
que a inscripção não era uma simples formalidade introduzida pelo
legislador, em beneficio de terceiros, mas a fôrma que dava nasci
mento aos institutos do dominio e dos direitos reaes, fórms que dá
exístencia ao direito.
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Consequente com essa idéa, o digno autor do projecto primitivo
disse em seu trabalho que essa formalidade da inscripção ou transcri
peão fazia presumir o predomínio, o que o approximava do typo ger
manico, pelo qnal a inscripção ou transcripçao do domínio ou dos
direitos reaes, não só é formalidade substancial para a existencia desse
instituto, como prova provada [uris et de jU1'e da sua existencia . A
pretensão do nobre autor do Projecto, erigindo em regra de forma
lidade essencial a inscripção, não em beneficio de terceiros, mas para
a existencia do acto jurídico, entre as proprias partes contractantes
(é este o ponto capital de doutrina que nos separa), essa pretensão
devia limitar-se a tornar essa sua presurnpção á mesma categoria da
presumpção juris et de jure. Parece que elle não foi até lá, chegou
somente a presumir da inscripção uma prova de dominio.

Já é descer um pouco, porque aquillo que constitue a formalidade
do acto é a sua melhor prova, nem a lei admitte outra prova; de
sorte que a inscripção constitue dominio e, do dominio, a inscripção
não só faz nascer esse direito, como o prova; nem póde haver outra
prova.

Mas essa pretensão de S. Ex., com ter sido modesta, não des
agradou á Commissão Revisora, que accrescentou que a inscripção,
quando, com esse caracter de fôrma obrigatoria da acquisição do do
minio e dos direitos reaes, não induziria nunca prova do dominio, a
qual ficaria salva a quem fosse.

Repetiu - affirrna o orador - a mesma phrase que o nosso
actual direito emprega em relação á transcripção, limitada esta forma
lidade para advertir a terceiros de dominio adquirido por acto transla
tivo da propriedade entre vivos.

Ora - diz o orador - ha um abysmo aqui: o legislador de 1864
não tratava da transcripção sinão como formalidade de um direito de
dominio, já adquirido por titulo em que havia escriptura publica como
formalidade substancial, admittindo a transcripção apenas como adver
tencia a beneficio de terceiros que tivessem direito real sobre a cousa ;
concebe-se que elle deixasse toda a largueza á disputa das partes
sobre a legitimidade da constituição da propriedade e até sobre a le
gitimidade da transcripção, assim como destes direitos de terceiros
sobre a cousa, que podem ser invocados pelo proprietário, porque ahi
a transcripção não perde o seu caracter.

Mas, dar á inscripção uma forma obrigatoria da acquisiçãO do
dominio e da constituição dos onus reaes e affirmar que esta fórma
não prejudica aquelle dominío, quando não ha outro meio de prova,
isto é condemnavel.

Como se lia de pórem duvida essa inscripção?
NãO; esse assumpto está obscuro.
Evidentemente a emenda da Commissão Revisora innovou com

pletamente as ídéas. São dous regímens muitos differentes ,
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Desde que se considera um meio de constituição, sujeito a uma
prova aiiunde, elle já não é a prova provada, que a idéa da acquísição
do dominio, pela simples acquisição, trazia comsigo ,

Daqui resulta uma serie de consequencias, que - diz o orador
- deixa á sagacidade dessa Commissão ,

Cada artigo do Projecto suppõe umas destas doutrinas.
A Commissão Revisora limitou-se a introduzir este paragrapho

uníco, alterando e, no mais, não se alterou.
A cada passo viu ahi artigos, dispondo que a acquisição do do

minio depende da inscripção e não da vontade, manifestada em es
criptura publica entre as partes.

Notará que só se fez uma excepção a respeito dos direitos de ga
rantia .

.il.hi vê que o Projecto se aparta da sua propria theoria geral
sobre os direitos reaes, para dizer que estes contractos carecem de ser
levados ao registro publico para produzirem effeitos em relação a ter
ceiros.

Daqui se infere - diz o orador - que, pelo Projecto, estes con
tractos de hypotheca, penhor, antichrese, etc., produzem effeitos entre
as próprias partes contractantes e seus herdeiros, .sem necessidade de
ir ao registro.

Si o registro é formalidade só em relação a terceiros, segue-se
que esses contractos produzem effeitos entre as partes contractantes .

. Logo, a transcripção ou ínscripção não é forma do acto; é apenas
uma formalidade em favor de terceiros, o que nos faz incidir no di-
reito actual . ..

Ora, exactamente, esta excepção se faz em relação a direitos, que
são estabelecidos para garantia de terceiros e que, com effeito, não
teem outra explicação sinão garantir terceiros e para os quaes a for
malidade da inscripção ou transcripção foi inventada.

Mas daqui deduz o orador que, si um contracto tem validade
entre as partes contractantes sem transcripção ; se a transcripção é
advertencia a terceiros, porque razão nesses direitos reaes, em que
direitos de terceiros não podem estar envolvidos, se ha de levar o
rigor até ao ponto de não dai' como existentes esses direitos todos,
sinão depois de inscriptos ou transcriptos? .

Sim, porque esses direitos só podem produzir effeito em relação ás
partes contractantes e herdeiros, não em relação a terceiros. . .

. Mas o nobre autor do Projecto, respondendo, disse que o dominio
não se podia limitar a produzir effeitos sómente em relação ás partes
contractantes e que o domínio tinha por consectario [uridico, ne
cessario, O direito de reivindicação, o qual o fazia valer erga omnes
e que, portanto, era necessario estabelecer a nova doutrina, para que
do contracto de que resultasse o domínio resultasse 'ao mesmo tempo a
acção de reivindicação erga omnes . '

Não ha duvida: é a theoria geral do direito.
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Mas, responderá ao nobre autor do Projecto com o seu proprio
Projecto ,

A cada passo vê-se ahi que tal acto relativo a bens será levado a
registro, para produzir effeito em relação a terceiros.

Ahi se diz que a hypotheca, penhor, anthichrese só produzirão
effeito em relação a terceiros depois de registrados.

Logo S. Ex. faz diíferença entre as partes contractantes e ter
ceiros, no tocante ao assumpto, nem é possivel deixar de fazel-o ,

Não ha duvida que o dominio deve ser acompanhado do seu con
sectario infallivel ; mas o caracter desse consectario, que é acção de
reivindicação, depende do alcance que a lei lhe der; porque, no di
reito actual, em que o dominio se adquire pela declaração de vontades,
perante o tabellião, como o pagamento de preço, a tradição do objecto,
etc., desta declaração resulta contra todos, sem transcripção, sem in
scripção, este direito erga omnes .

Dirá mais qne isto é forçoso e por isso foi que o legislador esta
beleceu a necessidade de escriptura publica para a acquisíção e trans
missão do domínio.

Primeiro, a escriptura publica é feita pelo official publico, que dá
li. declaração de vontades a authenticidade necessária. Tudo quanto se
passa perante o tabellião, faz prova plena absoluta em relação não SÓ
ás partes contractantes, como a terceiros; entre as partes contra
ctantes, com exclusão dos terceiros, fazem lambem prova os ante
cedentes, o historico feito da questão.

Portanto, o documento terá toda a solemnidade indispensavel e
não foi por outra razão que o legislador estabeleceu, como fórma obrí
gatoria, para a alienação de bens de raiz, a escríptura publica.

O dominio assim adquirido é dotado dessa acção de reivindicação.
Agora, si vingasse a idéa de que esta escriptura, para produzir o

dominio, carecia desta formalidade da inscripção, então sim, só depois
da ínscripção é que viria a seção de reivindicação.

Pelo direito aetual, ha acção de reivindicação sem a transcripção ,
Isto ainda ninguem contestou, nem os tríbunaes teem praticado

de modo contrario.
Os tribunaes teem errado em applicar a legislação de 1864 em

relação a pleitos entre dous individuos que disputam sobre a mesma
propriedade; os tribunaes teem julgado applícavel a disposição sobre
a transcripção, não em beneficio sómente dos credores hypothecarios
ou pignoratícios, em favor de quem a lei estabeleceu certos privilegios,
mas em relação a todo e qualquer terceiro que não fosse parte no
contracto,

Mas, negar a acção de reivindicação áquel1es que compram por
escriptura publica, independentemente da transcrípção, isto o orador
nunca viu.

A prova é que as acquisições são aos milhares e as transcripções
raríssimas, sobretudo depois que se estabeleceu o imposto sobre el1as.
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Nesta Capital mesmo, em que ha milhares de vendas de predios e
terrenos, raras são aquellas escripturas que são levadas ao registro
e só o são quando o adquirente pretende hypothecar os respectivos
predios, porque o capitalista exige essa formalidade.

Não ha duvida que o domínio deve ser seguido de todos os con
sectaríos ; mas, também não ha duvida que o legislador pôde dar ao
domínio, adquirido por certa fórma, certos effeitos, e negar outros,
quando não são satisfeitas certas formalidades.

E' o que fez o legislador com relação ás hypothecas.
Qualquer proprietario impõe sobre seu predio uma hypotheca em

favor de um individuo; esta hypotheca é válida entre as próprias
partes contractantes sem dependencia do registro; porque, entre as
proprias partes e seus herdeiros, diz a lei, a hypotheca é valiosa inde
pendentemente de transcripção .

Para produzir effeitos em relação a terceiros, como é a sequella,
que acompanha a hypotheca, si o predio fôr vendido, ou a preferencía,
que se verifica em concurso de credores, é preciso a transcripção .

O Projecto, bem longe de apadrinhar a theoria de S. Ex., ao con
trario - é a sua condemnação .

Nos artigos que estão em discussão, ou vão entrar em discussão ,
nas disposições geraes, sobre direitos reaes de garantias, se diz que
estes direitos podem ser adquiridos, alguns delles até por escripto par
ticular, como é o penhor, e que todos elles só carecem de ser levados
ao registro, para produzirem effeitos em relação a terceiros.

Logo- diz o orador - produzem effeitos entre as partes con
tractantes, não todo; entretanto, este baptismo na opinião do nobre
autor do Projecto é indispensavel para os direitos reaes, para a pro-
priedade. .

Este assumpto é importante.
O nobre autor do Projecto nos disse que o typo allemão que pro

curou introduzir entre nós está adoptado em muitos outros paizes,
além da Allemanha.

Quando empregou aqui a expressão - direito germanico - fel-o
muito propositalmente; não só para referir-se ao imperio allemão ;
mas, sobretudo, aos povos de origem gerrnanica que teem os mesmos
costumes.

Assim é que na Allemanha ha regiões onde este direito não pre
valece. Já citou as provincias rhenanas, onde o direito germanico re
lativo a esse direito hypothecario nunca teve execução, como no centro
da Allemanha, e agora acorescentará que entre os povos que cita é
preciso distinguir.

S. Ex. fallou em cantões suissos, e com effeíto ha cantões que são
de origem allemã, fallam aquella lingua, adoptam o direito germanico,
e nesta parte acompanham a raça; mas, nos cantões italianos, romanos
e nos franceses, o direito germanico não prevalece e basta vêr-se o
codigo suisso a este respeito.
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Na Austria, que também invocou, dá-se o mesmo: ha alli uma
parte allemã que vive em lucta, e o direito germanico acompanha a
raça; mas em todas as províncias que não são germanicas aquelle
direito não é executado, como succede em toda a Hungria, no Tyrol,
etc. E' preciso estudar a, genealogia das raças para vêr as in
stituições de cada uma.

S. Ex. teve a bondade de advertir ao orador, na sua contestação
escripta, que escrevia para tirar ás explicações o caracter pessoal, no
que foi injusto; porque diz o dictado, e é verdade, que, quando um
não quer, dous não brigam.

E' um homem - diz o orador - de discussão, de vida longa e
temperamento fogoso; mas, não procura brigas, nunca procurou
mesmo, e não briga com ninguem por doutrina e menos com o nobre
autor do Projecto . .

S. Ex. parece que estranhou a vivacidade com que lhe fez uma
replica.

Na véspera S. Ex. accusou-o de ser um casaca de ferro, botões
amarellos ...

O SR. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - ... que não queria exaltar a mulher,

não queria um codigo a par dos usos modernos, etc., e, no dia se
guinte, lembrou a S. Ex. que, nesta campanha de conservatorismo,
que sustenta, tinha um companheiro que era S. Ex., que ia mais longe
no passado, do que o orador, porque queria manter o instituto ca
duco da Ord., liv. 4, p. § 2", que trata dos casamentos presumidos,
contra a lei de i827, queria manter o liv. 4", til. 91, e emfim outras
antigualhas.

Foi, neste sentido, que fez isto, mas não para provocar questões
pessoaes, para o que não tem interesse. Hoje só procura a paz, hoje,
como dantes: mas, nas discussões, quando lhe acontece fazer replicas,
usa de uma linguagem mais viva, que reconhece não estar de accordo
com a idade, que conta; mas já está velho para se corrigir e ha de
morrer assim.

S. Ex. na sua exposição teve a bondade de advertir que o orador
estava isolado na interpretação do direito actual, quanto aos effeitos
da transcripção, porque, na opinião de Teixeira de Freitas, de Laffayette
e de Didimo Agapito e outras autoridades, esta transcripção era abso
luta em relação a todos os assumptos e não, como o orador pretendia,
restricta aos credores hypothecarios ou áquelles que tivessem direitos
a fazer valer sobre a causa, porque a lei de i864 não trata só de anti
chrese : emfim, pessoas que nos termos da lei, tiverem de fazer valer
direitos.

Ora, tem a ponderar aS. Ex., que é muito doei! á autoridade;
mas, quando se convence de que tem razão, não ha autoridade que lhe
demova.
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S. Ex. citou um texto de Teixeira de Freitas escripto em 1850,
em sua introducção á Consolidação...

O SR. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte.
O Sa . ANDRADE FIGU!;IRA - Na introducção disse que era dese

javel, era uma aspiração adoptar-se o typo germanico ; e depois-essa
terceira edição não regula bem, porque elle, quando a publicou, já não
estava bom. Na segunda, elle não diz isso, falia em terceiros, nos ter
mos da lei.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' ao art. 409. E' ahi que clle diz

« om relação a terceiros". Mas quaes são esses terceiros? - Os cre
dores hypothecarios.

Vê na lei e não pode lêr de duas maneiras.
E' em favor dos credores hypothccarios.
S. Ex. citou ainda a opinião de Laffayette. Oconselheiro Laffayette

pronuncia-se a esse respeito em duas occasiões ; na primeira, diz fran
camentc que o domínio se adquire pela tradição e que para valer
contra terceiros carece da transcripção .. Não diz quaes são esses ter
ceiros, o que é a grande questão e, portanto, a opinião delle também
não é decisiva contra o orador,

Agora, a outra autoridade, que falla na matéria, apresenta come
uma reforma desejável, a idéa de estender os effeitos da transcripção
a todos que não fossem partes contractantes, e, portanto, também não
lhe é contraria a opinião que sustenta.

Quanto ao Sr. Dr. Agapito, declara com franqueza que não leu a
obra delle.

Repetirá a phrase : amicus Plato, sed magis amica oeruas, O
que vê na lei é isso e tambem no parecer do autor desta lei, o con
selheiro Nabuco, parecer que já teve occasião de ler aqui, no qual
accentuou-se a idéa de que a transcripção era um complemento do
regimen hypothecario em beneficio do credor hypothecario . No regu
lamento que foi feito pelo autor do projecto, como conselheiro de
Estado, incumbido de confeccionar o regulamento, abundam artigos
confirmando essa intelligencia. E nunca se lhe deu outra. Com o andar
dos tempos é que veiu a corrupteIJ.a e começou-se a applicar o...

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Expressamente confirmada pelo regu
lamento de 2 de maio de 1890.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Foi muito infeliz nisso. V. Ex. fez
bem de lembrar. Esse regulamento de 2 de maio de 1890 é acto do
poder ministerial, dos ministros da Justiça e da Fazenda, Srs. Campos
Salles e Ruy Barbosa, para regular o decreto de 17 de janeiro desse
anno, que reformou a legislação hypothecaria, reproduzindo quasi inte
gralmente a lei de 24 de setembro de 1864, discrepando apenas em
dous pontos, em que commetteu duas grandes cíncadas. Depois de
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mostrar quaes os pontos em que o decreto de 17 de janeiro discrepou,
diz o orador que, quanto á transcripção e aos effeitos desta, é repro
ducção Iitteral da lei de 1864.

Odecreto de janeiro, do Governo Provisorio, diz num dos seus
ultimos artigos que será expedido um regulamento para execução do
decreto, segundo as bases e os princípios por elle estabelecidos.

Por conseguinte, o regulamento expedido não podia alterar a lei,
maximé em ponto capital como este; o regulamento foi autorizado 00
mente nos termos e segundo as bases estabelecidas no decreto.

Oartigo que o autor do Projecto citou limita-se a dizer que a
transcripção é formalidade necessaria dos actos translativos de bens de
raiz, inter-vivos, formalidade necessária para que a alienação produza
effeitos em relação a terceiro; e, acctescenta: - emquanto não for
transcrlpto, não produzirá effeito em relação a terceiro.

Quaes são esses terceiros?
Responde o decreto de 17 de janeiro: são aquelles terceiros em

favor de quem o decreto de 1864 estabeleceu a transcripção,
Não pode haver outra intelligencia.
O SR. SALVADOR MONIZ -Terceiro é todo aquelle que não é parte

contractante.
O SR. ANDRADE F,GUEIRA - Terceiro é aquelle credor hypothe

cario, em favor de quem foi estabelecida a transcripção ; tanto pela lei
de 18M, como pelo decreto de 1890, a phrase é a mesma.

Além disso, ha, no decreto de 1890, um artigo que declara que a
legislação anterior continúa em vigor, isto quer dizer - sem tran
scripção. Para o orador, isto é da maior evidencia.

Tambem se lhe advertiu sobre a critica que havia feito á divisão
do titulo -. Da propriedade» - em movei e ímmovel, porque havia
dois outros códigos consagrando essa divisão.

Responderá que, em contrario, poderia citar vinte ou trinta
codigos.

"Demais, nesta questão de methodo, consulta mais á boa razão, do
que á autoridade dos códigos.

A critica, que o orador fez, não foi tanto a ter-se feito a divisão,
como a não se ter accumulado, sob um titulo geral, as disposições com
muns á acquísíção, gozo e extincção de uma e outra especies de bens,
moveis e immoveis, porque isso simplificaria e evitaria repetições
excusadas que ahi veem no Projecto.

S. Ex. disse-nos que essa dístincção resultava da differença que
havia entre uma e outra espécie de bens.

Convem o orador que haja disposições especiaes, segundo as dif
ferenças que taes actos olferecem ; mas não tanto para fazer a desclas
sificação que se fez. Apontará exemplos quanto á usocapião.

Na usocapião, quer se trate de immoveis, quer de moveis, são
necessários os mesmos requisitos: titulo, posse e Ma fé.
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Era O caso de incluir essa regra numa disposição geral, que re
gesse as duas espécies. Era isso mais methodico, mais claro, do que
dividir O assumpto em dois capitulos differentes, para dizer a mesma
cousa, apenas accumulando artigos excusadamente.

Quanto á acquisição, tirando esse ensaio de direito germanico, que
S. Ex. quiz introduzir, quanto aos immoveis, é a mesma cousa, Lá
vem a tradição, lá vem a escriptura para a prova quanto aos immo
veis, desde que exceda á certa quantia.

Parece que já respondeu aos pontos principaes da impugnação do
nobre auctor do Projecto ,

Ao terminar, dirá, que o que mais lhe doeu foi que S, Ex. qui
zesse dar um caracter pessoala uma questão desta natureza. (Muitobem;
muito bem.)

o 8 z-. Clovis Bevilaqua - Como V, Ex. me faculta,
Sr. Presidente, direi ainda algumas palavras sobre esta questão da
transcripção como requisito essencial á transferencia do domínio sobre
immoveis, começando por algumas reflexões sobre a historia da pro
priedade, porque somente interpretada á luz da histeria podem os
institutos jurídicos ter uma significação social.

Nos tempos em que a propriedade, embora já individualizada, con
servava ainda, para fallar com VIOLLET, na sua Historia do direito
[rances. a projecção da sombra da communhão primitiva, as transfe
rencias da propriedade se faziam mediante certas formalidades sole
mnes, adequadas não só a chamar a attenção da collectívidade para a
mutação effectuada, como também para materializar em symbolos as
idéas e os sentimentos determinantes do acto de transferencia ,

A emancipação em Roma prende-se a esse estado social em que a
propriedade já é individualizada, mas ainda não se acha muito afastada
da communhão ,

Mais tarde, essas solernnidades perderam a sua significação pri
mitiva e a publicidade que davam ao acto de transferencia apenas
servia para offerecer ao adquirente um seguro meio de prova do seu
direito.

Este estado de espírito juridico póde ser traduzido pela conhecida
regra do direito romano _ traditionibu» et usucapionibus non nudis
pactis dominia rerum. transferuntur (D. 2, 3, fr, 20).

No direito romano classico, as translações da propriedade, por
actos inter-vivos necessitavam, para produzirem effeitos jurídicos, de
se completar com a tradição; antes della não havia deslocação de
domínio.

A tradição que era real para os moveis não podia ser em relação
aos immoveis sinão a immissão na posse, a principio acompanhada de
um formalismo afeiçoado ás idéas do tempo e mais tarde simplificada.

Este progresso de simplificação foi introduzindo as tradições; a) de
longa mão, na qual o adquirente não apprehende, de facto, a cousa,

c. c. - ver, 1II 65
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mas apenas a vê (in conspecta posita ); b) de breoe mão, na qual o.
adquirente, tendo já a detenção da cousa, é dispensado de qualquer
novo acto externo para significar o seu animo de possuir dahi em
deante como dono; c) pelo constituto possessorio, no qual o alienante
contiuúa a 'possuir a. cousa alienada, não mais, no seu nome e sim em
nome do adquirente.

Não ha nesses casos, como pretendem alguns, uma tradição feita.
Ha , porém, uma tal simplificação desse elemento complementar da
translação do dominio, que bem se comprehende como em França,
apesar dos protestos de POTHIER, foi elle afinal julgado dispensavel, fir
mando-se o principio de que a transferencia da propriedade se eífe
ctuava por simples effeito das convenções, principio que da doutrina
passou para o Codigo Civil Francez. (PLANlOl., Traité, lI, ns. 1.353
1.364.)

Chegada a evolução a este ponto, desapparecendo por completo o
que alguns juristas julgavam resquícios do formalismo primitivo, per
cebeu-se que os espiritos haviam seguido uma falsa rota e que havia
no principio romano -da tradição utilidade e justeza.

Significava elle, em substancia, que o direito real, sendo absoluto,
prevalecendo contra todos, não podia resultar, exclusivamente, do
accôrdo das partes, accôrdo sufficiente para vincular as vontades dos
agentes, mas de todo incapaz de dar ao direito uma expressão tal que
desde logo o reconheça e respeite a sociedade inteira. « Para que um
direito exista e possa valer perante todos os membros da sociedade,
escreve MAYNZ iDroi: Romain, § 105), é preciso que a sociedade tenha
concorrido para estabelecel-o e que lhe sanccione a existencia.»

Mas expressivamente ainda justificou o principio romano as sábias
ponderações de TEIXEIRA DE FREITAS, em uma admirável nota da qual
extraio as palavras seguintes: « Pela natureza das cousas, por uma
simples operação lógica, por um sentimento espontaneo de justiça, pelo
interesse da segurança das relações privadas, ás quaes se liga a pros
peridade geral, comprehende-se , desde o primeiro momento, que o
direito real deve manifestar-se por outros caracteres, por outros si
gnaes que não sejam os do direito pessoal, e que esses signaes devem
ser tão visiveis e tão publicos quanto possivel, Não se concebe que uma
sociedade seja obrigada a respeitar um direito que não conhece. Esta
é a razão philosophica do grande principio da tradição que a sabedoria
dos romanos estabeleceu e que as legislações posteriores reconhe
ceram. »

E tão verdadeiro é o principio que a legislação francesa, que o
pretendeu contrariar de frente, foi forçada a respeítal-o em referencia
aos moveis, consagrando o principio de que en (ait de meubles posses
sion uaut ture, e a modificar-se em relação aos immoveis, acceitando,
afinal, o principio da transcripção, pela lei de 26 de março de 1855,
que, aliás, não fez mais de que restabelecer ídéas consignadas na lei de
1 de novembro de 1798 (11 do mez brumarío do anno VII).
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Assim vencia, na própria França, a ídéa de que as translações da
propriedade immovel necessitavam de se tornar publicas, tanto quanto
possivel, no interesse da certeza dos direitos e do desenvolvimento das
riquezas.

« Assim, observa FERRON (Publicité des drous réels immobiles,
pags. 12 e 13), por um phenomeno curioso, a publicidade, ligada pri
mitivamente ao interesse da collectividade, acha-se de novo, em nossos
dias, em condições analogas», mas, ao passo que outr'ora a publici
dade era um effeito, tornou-se hoje uma causa, ou antes, um meio,
porque, explica-nos o citado escriptor, o logar que a noção da publi
cidade occupa na organização da legislação predial é, presentemente,
« mostrar ao capitalista, com exactidão, o estado jurídico do immovel
sobre o qual vae eUe adquirir um direito de propriedade, um direito de
garantia ou um direito real qualquer».

As situações respectivas do capitalista e do proprietario se escla
recem; o primeiro, arriscando menos, é mais fácil em ceder o seu ca
pital, por menor taxa: e o segundo, revelando francamente o estado
do immovel dado em garantia do emprestimo que realiza, está em con
dições de obter melhores vantagens. A publicidade é, portanto, condi
ção indispensavel á attracção dos capitaes para as propriedades terri
toriaes e á sua valorização pela exploração eflicaz.

Para corresponder a esta necessidade de publicidade, de certeza,
de garantia dos direitos sobre immoveis, estabeleceram os legisladores
providencias differentes, nas quaes ora predominam certas considerações
ora certas outras, o que faz com que as legislações modernas se apresen
tem como constituindo dous systemas differentes, o francez e o germa
nico ou, segundo uma classificação mais exacta, o das transcripções e o
do registro predial. E' bem certo que as diversas legislações incluidas
nos dous grupos não apresentam uniformidade nas suas disposições ;
mas existem nellas caracteres geraes predominantes que autorizam a
fazer a alludida distribuição.

Incluem-se entre as legislações que adoptaram o systema francez da
transcripção : a Belgica, a Italia, a Grecia e a Hollanda .

E entre as que preferiram o systema do registro predial: a Alle
manha, a Russia, a Hespanha, Portugal, a Áustria e o Mexico.

Em França, a, exigencia legal da transoripção veiu crear uma
efficacia puramente relativa, como dizem Aubry e Rau, para os titulos
translativos não transcriptos ,

Essa efficacia relativa não se coaduna bem com o caracter abso
luto da propriedade que o' direito francez proclama, que se transfere
pela simples força dos contractos. Dahi a necessidade logica que se
impoz a alguns espiritos de reconhecer na transcripção o modo normal
da transferencia da propriedade immovel nos paizes cujas legislações
adoptaram o systema franoez , « O estado actual de nossa civilização
reclama evidentemente, diz Maynz, como modo legal de transmissão da
propriedade, a transcripção nos registros publicos, podendo admittir-se
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a tradição como meio subsidiaria nos casos em que a individualidade
da cousa não se manifesta assas energicamente para admittir a tran
scripção, o que tem logar a respeito da maior parte das causas moveis.
E' tambem, de facto, O principio que nos rege presentemente, em con
sequencia da combinação do art. 2.279 do Codigo Napoleão com as
novas leis sobre o regimen hypothecario, sobre a propriedade immovel
e sobre a propriedade dos navios» (Droit Romain, I, § 106, nota 9).

Na Hollanda e no Chile, como já tive occasião de recordar a esta
nobre Commissão, a lei faz expressa declaração de que a transcripção
do titulo no registro conservatorio substitue, para os immoveis, a for
malidade da tradição que completa o acto de transferencia da pro
priedade.

Na Grécia, pOi' occasião de se discutir a lei sobre a transcripção, O
assumpto foi largamente debatido. Referindo-se ao systema que dis
tingue entre a transmissão com effeito sómente para as partes contrac
tentes e a transmissão com effeito a respeito de terceiros, dizia o
ministro da justiça desse paiz: « Tal systema é inconsoquente , A pro
priedade é. um direito absoluto, cujo valor consiste em afastar todo o
mundo; logo a propriedade que, em França, não tem força, desde a
convenção até á transcripção , sinão entre duas pessoas, é chamada
mentirosamente propriedade. E' uma significação que se contradiz».
Até á transcripção , continúa Ferron informando-nos sobre o que aIi
nal estabeleceu o legislador heleno , o comprador não tem sinão um
direito de credito; o direito real não se transmítte sinão no momento
da menção do contracto nos registros.

Na Belgica, estendeu-se a formalidade da transcripção a todos os
actos , quer translativos quer meramente declarativos da propriedade
e de outros quaesquer direitos reaes que não sejam os privilegias e a
hypotheca (lei de 16 de dezembro de 181H, art. 1). Mas isto não sa
tisfaz os juristas que sentem a necessidade de dar-se um passo adeante
no sentido de estabelecer-se um systema do qual resultem, para a va
Iorização da propriedade, estes tres elementos: a prova, a publicidade
e a legalidade da transmissão da propriedade. Consiste a prova em que
as inscripções do registro, emquanto não forem por sentença declaradas
nullas, são tidas como verdadeiras.

A legalidade consiste em que o encarregado do registro, que na
Allemanha é uma autoridade competente, babilitada, tem o direito de
examinar os titulos e pedir ás partes que justifiquem a exactidão do
que está nelles contido, a verdade da declaração da vontade expressa
no titulo. . . .

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Isto é incompativel com a nossa
índole.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - E finalmente, Sr. Presidente, a publi
cidade, .que interessa dírectamente, tem um duplo effeito. Em relação
aos capuaes, porque estes sendo por via de regra timoratos, não se vão
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arriscar facilmente em transacções que tenham por base o credito real,
não tendo conhecimento completo, pleno, do estado civil (a expressao
não é minha, é corrente em direito) da propriedade de immovel,

Em relação aos proprietarios, a vantagem está na facilidade que
terão pela publicidade de, apresentando seu direito tal como elle real
mente é, obter a attracção de capitaes e poderem, assim, fazer explo
rações efficazes de terras que por acaso possuam.

Tratando nós de organizar o Codigo Civil, era natural que nos
preoccupassemos com esse assumpto e então suppuz que era a occasião
propicia, si não de introduzir entre nós, porque parecia Impossível, o
systema chamado germanico, em sua plenitude, porque este depende
da propriedade cadastrada, ao menos no que elle tem de essencial e
de applicavel sem dependencia da organização do cadastro.

Foi O que fez o Projecto, determinando que a propriedade im
movel se adquiria pela inscripção do titulo translaticio no registro
predial.

E não me parece estranho que fizessemos nós essa tentativa
agora, quando Teixeira de Freitas, no seu Esboço, já se propunha a
fazer a mesma cousa , Será possível que hoje estejamos em condições
inferiores, para esse effeito, do que nos achávamos quando aquelle
emérito jurista preparava o Esboço do Codigo Civil?

Foram estas as razões que actuaram no meu espirito, além do co
nhecimento que me forneceu a legislação dos povos civilizados. Na
própria França, apezar da resístencia alli opposta, por considerações
de ordens diversas, entre as quaes talvez deva lembrar o chauvinismo,
apezar de tudo isso, dizia eu, teem-se envidado esforços no sentido de
se adoptar um systema que, si não for inteiramente o germanico, seja
alguma cousa de muito semelhante. Para isso se teem despendido
sommas consideraveís no preparo do cadastro. E, uma vez estabele
cida a carta graphica da propriedade, será fácil obter esse tão desejado
registro civil da propriedade.

Os outros países da Europa podemos affirmar que estão, sob este
ponto de vista, em um grão mais adeantado do que a França, mesmo
a Hespanha, mesmo Portugal, onde ha um registro muito mais desen
volvido do que na França, com a sua simples transcripção ligada ao
direito hypothecario. Na lIespanha e Portugal ha o verdadeiro registro
predial.

Mesmo nações ibero-americanas, como o Mexico, possuem o seu
registro predial.

Ora, deante de todos estes exemplos, parece-me que seria de máo
cfleito si nós não tentassemos alguma cousa de mais completo do que
o que possuímos.

Foi o que pretendeu fazer o Projecto ,

o Sr. Coelho ROdrig·u.e"(pela ordem) diz que não acode
ao appello do relator, porque não estudou a parte do Projecto a que
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elle se referiu, nem tem assistido aos debates, por falta absoluta de
tempo. ,

o Sr. Presidente - Está encerrada a discussão. Convido os
Srs, conselheiros Andrade Figueira e Coelho Rodrigues a trazerem as
emendas que justificaram. A ordem do dia para a reunião extraordi
naria de amanhã, 3, é a seguinte:

Discussão do parecer do SI'. Rivadavia Corrêa sobre os arts. 889
a L, 01Oda Parte Especial- Direitos reaes de garantia.

Termina a reunião ás 5 horas e 50 minutos da tarde.

6a REUNIÃO EXTRAORDINARIA RiU 3 DE DEZEMBllO DE 190'1

(Presidencia do SI'. Seabra)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os
Srs, Seabra, F. Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domingues,
Anizio de Abreu, Frederico Borges, Teixeira de Sá, Araujo Góes, José
Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Azevedo Marques, Alfredo
Pinto, Hermenegildo de Moraes, Benedicto de Souza, Alencar Gui
marães e Rivadavia Corrêa (18).

Faltam, com causa participada, os SI'. Tavares de Lyra, Camillo
de Hollanda e Sylvio Homero (3).

Dos convidados pela Commissão, comparecem os Srs. Clovis
Bevilaqua, Andrade Figueira, M. F. Corrêa, Torres Neto, Fabio Leal,
Gabriel Ferreira, Salvador Moniz, Coelho Rodrigues e Solidonio Leite.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.

o Sr. Teixeira de Sá (pela ordem) -- Sr. Presidente,
quando o illustre mestre, o Sr. Coelho Rodrigues, honrem justificou
a sua emenda ao artigo do Projecto que se refere aos direitos reaes,
incluindo entre esses direitos o do rendeiro ou inquilino, O prazo fixo
ou Inalteravel, a vontade do senhorio, ponderei aS. Ex., no intuito
de corroborar a sua emenda, que eu já havia suscitado essa questão
em meu parecer.

A isto S. Ex., não sei si por sentir-se susceptibilizado, disse que
folgava que tivesse já pontificado sobre a questão.

Não respondi a S. Ex. na occasião para não interrompel-o em
seu discurso, mas hoje venho declarar que, sendo aliás S. Ex. mais
pontífice na matéria, nem por isso podia pontificar sobre esta questão.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. agora é que está armando a
.nriga. Elle disse pontificar, dizer sobre a matéria ...



- 1031 -

o SR. TEIXEIRA DE SÁ - Agora digo como V. Ex.: não me atra
palhe.

Mas não podia pontificar sobre esta questão que é velha, apesar
delle dizer que é nova e tratarem della os juristas se..mocionantur e
oinculis ; e é tão velha que está brilhantemente tratada por Teixeira
de Freitas em sua introducção á Consolidação e foi perfeitamente
debatida entre os collaboradores do Codigo Civil Francez, tendo 'I'rop
long tratado magistralmente della ...

O SR. AllDRADE FIGUEIRA - Desenvolveu-a como ninguem ,

O SR. TEIXEIRA DE SÁ - ... contra Duvergier e outros, referin
do-se Teixeira de Freitas aos organizadores do Projecto sobre os di.
reitos reaes em Genebra, a Demolombe, Dalloz e outros. Depois, não
era preciso ir tão longe, porque se vê esta questão tratada perfeita
mente no livro do Sr. Teixeira de Castro, publicado em Lisboa em
1822.

Já vê, portanto, V. Ex. que com razão digo que nem eu nem
elle podíamos pontificar sobre a questão.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Sinto não estar de accordo com ambos
os senhores.

ORDEM DO DIA

Discussão do parecer do Sr. Rivadavia Corrêa sobre os arts. 889
a 1 .010 da Parte Especial do Projecto ,

São lidas e postas em discussão com o parecer as seguintes

EMENDAS

Ao art. 968 addite-se ;

§ 3.0 Si o immovel estiver hypothecado em garantia de mais de
uma divida, só poderá ser dado em antichrese ao primeiro credor,
com annuencia dos demais, sob pena de nullidade. - Adolpho Gordo.

Ao art. 900. Supprimam-se as palavras:

« Em tal caso, o devedor só o poderá levantar prestando caução
idonea » - Adolpho Gordo.

Ao art. 905. Supprimam-se as palavras: "salvo si o credor pedir
adjudicação ".- Adolpho Gordo.

A' emenda substitutiva do Sr. relator ao art. 925 accrescente-se:
podendo ainda, por' accordo das partes, ser proroqado por seis meses.
- M. F. Co>'reia.- F. Tolentino.
. Ao art. 948. Em vez de - dos juros da quantia devida, ou do

. capital, si não houver ju..os - diga-se: da divida. - Azevedo
Marques,
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Ao art. 952. Accrescentc-se o seguinte:
«§. Qualquer outro credor poderá pagar integralmente ao credor

antichretico o debito da divida commum para extinguir a antichrese ».
'- Azevedo Marques.

Ao art. 956. Depois de - anterior .- diga-se: inscl'ipta.
Azevedo Marques.

Ao art. 957. Seja assim redigido:
"o vencimento da hypotheca posterior ficará sem pre dependente

do maior prazo estipulado para vencimento da anterior. Mas, decor
ridos 30 dias após os vencimentos de todas as hypothecas anteriores
sem que os respectivos credores hajam promovido a excussão do ím-

. movei, podei-a-hão fazer os credores posteriores >l.-Azevedo Ma'/'ques,
Ao art. 960. Supprima-se .
A' secção I ._. das disposições geraes- accrescentem-so os

artigos seguintes, depois do art. 970:
- "Art. Si os bens hypothecados não encontrarem na primeira

praça lanço superior á avaliação, irão a segunda praça, oito dias depois
da anterior e, dispensados os pregões, com abatimento de 10 '/,; si
nesta não encontrarem preço superior á ultima avaliação, irão á ter
ceira praça e nesta serão vendidos em leilão pelo maior preço que
for offerecido. Ao exequente, em qualquer das praças, fica salvo o
direito de lançar ou de requerer adjudicação dos mesmos bens. Nestes
ultimas casos a arrematação ou adjudicação em favor do exequente
importarão quitação da divida >l. -- Azevedo Ma/'ques.

"Art. E' licito não só ao executado, mas tambem ao seu con-
juge, ascendentes, descendentes remir ou dar lançador a todos ou a
alguns dos bens penhorados até à assignatura elo auto de arrematação,
sem necessidade de citação prévia do exequente ,

§. Para isso é preciso que offercçam pl'eço igual ao da avaliação
na primeira praça, ou ao maior que for offerecido nas outras praças s .
- Azevedo Marques .

•Art. A excussão do immovel hypothecado far-se-ha por acção
executiva ».- Azevedo Marques.

"Art. Os editaes para a venda em hasta publica dos immoveis
hypothecados inscriptos não serão lavrados, sob pena de nullídade,
sem que primeiramente sejam intimados, pelos meios legaes, os cre
dores por hypothecas anteriormente ínscriptas, si não tiverem sido an
teriormente intimados ou comparecido á acção '.- Azevedo Mm·ques.

Ao art. 974. Supprima-se.- Azevedo Marques.
\

O Sr. Azevedo Ma,·ques-Sr. Presidente, o assumpto
que vamos hoje discutir é de summa importancia. Vamos examinar,
nesta parte do Projecto, um dos mais importantes institutos jurídicos
qu~ a humanidade tem inventado, como seja a hypotheca, além da
antichrese, etc.
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Não divagarei, porque seria inutil, a respeito das theorias creadas
sobre esta matéria, bem conhecidas da illustre Commissão, e attenderei
a alguns pontos praticos do assumpto. Venho fundamentar, ligeira
mente, algumas emendas que tive a honra de formular.

No Projecto, o art. 948, primeiro que trata da antichrese, diz:
"o devedor ou terceiro pode, entregando ao credor o immovel,
ceder-lhe o direito de perceber os [ructos e rendimentos, em com
pensação dos juros da quantia devida, ou do capital, si não houver
juros, observada a disposição do art. 1.141".

Ora, Sr. Presidente, semelhante redacçãc poderá, á primeira vista,
e aos imperitos, ao povo, indicar que o fim principal, si não caracte
ristíco, da antichrese seja a percepção de rendimentos para compen
sação DE JUROS. Porém, essa não é evidentemente a noção j uridíca
moderna da antichrese, e estou certo de que não é, nem podia ser tal
o pensamento do Projecto. A questão, portanto, é simplesmente de
modo de dizer, que, como está, se me afigura incompleto, ou, pelo
menos, pouco rigoroso.

Sendo o fim principal da antichrese, como a concebe o nosso
direito, a extíncção da DIVIDA, comprehendendo o capital e juros,
dizer-se, como diz o artigo, que o devedor entregará ao credor o im
movel, com o direito de perceber os fructos, em compensação dos
juros, ou do capital, SI NÃO HOUVER JUROS, não exprime rigorosamente
a noção que se trata de estabelecer, para manter o direito entre nós
praticado.

Parece-me, pois, conveniente e prudente, si não indispensavel,
definir de um modo mais claro. Foi o que fiz na emenda que formulei
a esse artigo, propondo a substituição das palavras: • dos juros da
quantia' devida ou do capital, si não houver juros" pelas palavras
"da divida".

E então é evidente que se torna muito mais nítida a idéa da
antiehrese ,

E desde que o art. 1 .141, cuja disposição se manda observar,
contém a regra geral e salutar, applicavel, portanto, tambem á anti
chrese, de serem os pagamentos imputados primeiramente nos juros
vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrario, ficará
tudo providenciado, tudo prevenido. E dispensável parece então o
§ 1', que permitte estipular que osfructos e rendimentos do ímmovel,
na sua totalidade, sejam percebidos pelo credor somente á conta de
juros.
. Essa permissão me parece escusada e supérflua, bastando o texto
do artigo modificado, como proponho.

O Codigo deverá o menos possível descer a regras simplesmente
permissiveis, ás que, não sendo prohibidas, são naturalmente permitti
das e, portanto, ficam sempre ao arbitrio das partes nas suas
convenções.
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Ao art. 952 proponho que se accrescente o seguinte paragrapho:
" Qualquer outro credor poderá paga>' integralmente ao credor

antichretico o debito do devedor commum para extinguir a asuichrese.»
Esta regra se me afigura de grande alcance pratico pelas questões

que a sua ausencia, no actual direito, tem provocado principalmente
em relação aos bancos de credito real, A meu vér, sem fundamento,
se tem entendido, ao menos no meu Estado, que os bancos de credito
real, quando transformados em credores antichreticos, teem o direito
de manter a antichrese durante todo o prazo da divida, ou até que se
paguem, com a faculdade de se recusarem a receber a importancia
total da divida que um segundo credor hypothecarío ou terceiros se
proponham effectuar ,

E tem acontecido que titulares de segundas hypothecas, preten
dendo pagar ao banco a divida integral do devedor commum, para
libertarem o immovel do onus da antíchrese e poderem excutir o
mesmo immovel, teem sido a isso obstados!

O SR, AnoLPHo GORDO - O banco não acceita pagamento de
terceiros!

O SR, AZEVEno MARQUES - Este facto tem occorrido apezar de
não haver nas leis texto algum que em bom direito o autorize, E uma
vez que estamos legislando sobre o assumpto convém cortar esse in
conveniente; c, por isso, proponho a referida emenda, Ella vem
deixar bem expresso e claro que qualquer outro credor, inclusive os
chírograpbarios, poderá pagar (amigavelmente, si o antíchretico con
cordar, ou por consignação judicial, si elle se recusar a receber) a
divida do devedor commum para extincção da antichrese .

Passarei agora ao capitulo da hypotheca , O art. 957 encerra uma
disposição muito conveniente, a meu ver, e felicito o illustre autor do
Projecto não só pela importante disposição ahi consignada, como
também pela disposição do anterior, o art. 956, que, com a modifica
ção que vou propór, virá derimir duvidas sérias e evitar perigos ou
graves prejuízos occorridos constantemente em detrimento do credito
publico e dos direitos reaes de garantia,

Oart. 956 dispõe: "O dono do immocel pôde constitui?' sobre eile
outra hypotheca em favor do mesmo O" de outro credor, mediante
novo titulo em que se declare, sob pena de nullidade, não só a impor
tancia da divida anterior, como sua data e taxa dos juros » ,

O SR, ANDRADE FiGUEIRA - Isto é uma violencia sem utilidade,

O SR, AZEVEDO MARQUES - Não acho que seja uma violencia ;
ao contrario, é um principio de moralidade e boa cautela, VioIencia
não póde ser o exigir que se diga a verdade em beneficio de todos,

Nós, quando legislamos sobre matéria tão delicada, tão impor-
tante, que affecta tão profundamente o credito, privado e publico, vital
ás sociedades civilizadas, devemos encarar um pOHCO a pratica e
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considerar tambem os casos occorrentes, não confiando tudo na inter
pretação do Poder Judiciario, que essa mesma pratica demonstra nem
sempre ser boa e jurídica.

Sei perfeitamente, estou de accórdo com V. Ex., que os princi .
pios são immutaveis e que, uma vez consagrados, o Poder Judicíarío
tem obrigação restricta de interpretai-os devidamente. Mas isto mui
tissimas vezes não se dá; e, portanto, não é inconveniente gravar na
lei expressamente axiomas que nella estão Implícitos. Isso feito com
criterio e parcimonia, em casos, como este, importantes.

A innovação que o art. 956 do Projecto trouxe foi a creação da
pena de nullidade á omissão que na segunda hypotheca o devedor faça
da existencia da primeira. Onde a violencia? Porque permittir que o
devedor occulte, quasi sempre de má fé, esse facto importante?

O SR. ANDRADÉ FIGUEIRA. - Não temos a inscripção ?
O SR. AZEVEDO MARQUES - Não ha duvida que a inscrípção é a

publicidade e devia resguardar o segundo credor; mas a medida em
questão virá augmentar aquella publicidade vantajosamente.

Em matéria de hypotheca, essa violencía -- si víolencia fôr - sc
justifica; é mais um esclarecimento, que encerra consequencias juri
dicas de relevante alcance pratico, como poderia demonstrar casuisti
camente.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - }Ias, desde que o primeiro credor não
soffre cousa alguma, desde que é pago de preferencia, porque annullar
se a segunda, por falta desta declaração? O devedor póde até ignorar
a quanto monta a hypotheca.

O SR. AZEVEDO MARQUES - O racíocin io de V. Ex. (dirigindo-se
ao Sr. Andrade Figueira), á primeira vista, é seductor e teria mesmo
toda a procedencia si se tratasse de todas as hypothecas, mesmo as nâo
inscriptas. Mas eu vou propór emenda ao artigo esclarecendo ainda
mais que a divida anterior a declarar deverá estar inscripta ,

Desde que seja nulla a segunda hypotheca , si não fór declarada a
existencia da primeira inscripta , como é pensamento do Projecto, será
do interesse não só do devedor como principalmente do segundo
credor fazer a declaração; e assim ambos procurarão verificar (e isso
será facíl deante do registro), si ha anterior hypotheca inscripta, E' um
esclarecimento mais, que constitue até um motivo de advertencia do
segundo credor para interessar-se na verificação do contracto anterior,
cuja inscripção já tem creado direitos ao primeiro credor contra os
terceiros. Poderia eu exemplificar, si o tempo não urgisse, com innu
meros casos para demonstrar a conveniencía pratica do principio,
que - em todo caso - tem mais de bom que de máo, não só para
os credores como para os proprios devedores.

Oart. 957 determina que: « Na hypotheca posterior não pôde ser
estipulado prazo que termine antes do vencimento da anterior".

Isto é altamente conveniente.
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oSR. ANDRADE FIGUEIRA - Também é outra violenoia,

O SR. ADOLPHO GORDO - Apoiado; é offender a liberdade de
contracto ,

O SR. AZEVEDO MARQUES - Não offende a liberdade de contracto,
porque Ocontracto da segunda hypotheca está naturalmente restricto
pelo primeiro; não se póde desligar do primeiro, pois que só recahírá
sobre as SOBRAS que houver daquelle .

O primeiro credor hypothecario, que adquire uma garantia pela sua
escriptura, tem o direito de exigir que aquellas garantias se consumam
e sejam exequiveis no tempo e no espaço, precisamente de accôrdo
com o contracto . E até já ha opinião, publicada em livro, sustentando
que o segundo credor hypothecario póde excutir o immovel mesmo
que vencida não esteja a primeira hypotheca, o que sem dnvida trará
grandes prejuízos e graves inconvenientes, maximé para os contractos
a longos prazos dos bancos de credito real.

UMA voz - Ha essa opinião ? !
O SR. AZEVEDO MARQUES - E' do livro do Sr. Dr. Didimo da

Veiga, que eu tive a honra de combater em artigo na Revista de Juris
prudencia, voI. vn, pago 97. De modo que, segundo tal interpretação,
o primeiro credor, que deu o seu capital a prazo de 20 annos, sup
ponhamos, porque assim lhe convinha, vê o seu credito vencido em
um ou dous annos, si assim convier ao segundo credor de prazo
menor! E isto não será offender a liberdade de contractar do primeiro
credor? !

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas elIes não estão inhibidos de con
vencionar o que convier. Os bancos de credito real preveem essa
hypothese ,

O SR. AZEVEDO MARQUES - Não ha duvida.
Eu mesmo, redigindo escripturas de hypothecas, não dispenso

clausulas que acautelem. Mas O mais que se póde exigir nas escriptu
ras é considerar vencida a primeira bypotheca e é justamente contra
isso que eu desejo uma providencia legal. E, dado um esquecimento
da parte, o que é muito commum, principalmente no interior dos Esta
dos, onde não ha muitas vezes advogados bastante zelosos, convém que
a lei providencie neste sentido.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá outro aparte.
O SR. AZEVEDO MARQUES - Eu já disse que em matéria de codigo

não devíamos ser casuisricos ; mas esta questão é importantissima ;
affocta o credito particular e o credito publico.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Conheço muito esta materia ; fui du
rante sete annos advogado de um banco.

O SR. AZEVEDO MARQUES - Respeito as opiniões de V. Ex. ; mas
tambem sou advogado ha 10 ou 12 annos, e fui juiz cinco ou seis
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annos na mais movimentada zona do Estado de S. Paulo, onde a la
voura tem toda a sua força, onde as hypothecas de propriedades
agrícolas succedern-se, e tive occasião de observar muitas questões
destas, na pratica.

O art. 960, muito a meu pezar, não póde merecer o meu apoio.
Diz este artigo: « Qualquer que seja oprazo estipulado no con

tracto da hypotheca, o devedor põde rema-a passados seis annos,
contados da data do contracto.»

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Isto não póde ser; destroe o credito
real todo pela base.

O SR. AZEVEDO MAl\QUES - E vem annullar a convenção das
partes.

Acho indispensável a suppressão desse artigo; tanto mais que,
quando as partes queiram estabelecer esta medida, contractam-na,
escrevem-na na escriptura ,

Agora, Sr. Presidente, entro muito perfunctoriamente num as
sumpto que reputo da maxima importancia, sobre o qual já tenho
opinião publicada, num parecer deste anno, de qne fui relator e que
foi assignado pela Commissão de Justiça e presente á Camara,

Penso qne o Congresso Nacional tem competencia constitucional
para legislar sobre alguma cousa de processo hypothecario.

O SR. ALFREDO PINTO - Apoiado.

OSR. AZEVEDO MARQUES - Penso que não se trata propriamente
de formulas processuaes quando se estabelece o processo da excussão
dos immoveis hypothecados. E nesta matéria o processo acha-se tão
indissoluvelmente ligado ao direito, qne impossivel será separal-os,

Já eu disse no referido parecer (também publicado na Revista de
Jurisprudencia, vol. 12' pag., 199) que as formulas processuaes attri
buidas á competencia dos Estados são unicamente o revestimento,
a parte de expediente material do movimento dos feitos e não tudo que
possa influir no fundo das relações de direito ou nas soluções pro
curadas em juizo.

Partindo desta premissa, muito interessante e importante, acho
de toda a conveniencía pratica, mesmo para a uníformisação do nosso
codigo hypothecario, porque esta rnateria só por si constitue assumpto
de um código, que estabeleçamos no Codigo Civil, para regular em
todo o paiz, as regras do processo.

Parece-me muito acceitavel tudo que a legislação actual tem esta
belecido a respeito, modificada em alguns pontos como, por exemplo,
quanto ao conflicto que existe entre os arts. 15 e 19 do decreto de 17
de janeiro de 1890.

Modificados alguns inconvenientes da legislação actual, tudo mais
póde ser admittido. Entretanto, quando a Commissão não entenda
assim, isto é, que tudo aquillo deva ser transplantado para o Codigo,
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ao menos alguns principies devem ficar estabelecidos e entre elles
proponho que, como disposição geral, na secção primeira, depois do
art. 970, se accrescentem os seguintes artigos:

« Art. Si os bens hypothecados não encontrarem na i' praça
lanço superior á avaliação, irão á 2' praça, oito dias depois da ante
rior e dispensados os prégões, com abatimento de 10 '/.; si nesta
não encontrarem preço superior á ultima avaliação, irão á 3"praça
e nesta serão vendidos em leilão pelo maior preço que fôr olferecido.
Ao exequente, em qualouer das p"aças, fica salvo o direito de lançar
ou requerer adjudicação dos mesmos bens. Nestes ultimas casos a
arrematação ou adjudicação em favor do exequente importarão
quitação da divida ..»

Ora, Sr. Presidente, isto é reproducção da lei actual, da lei
de 1890, com pequena modificação de fórma e com a innovação...

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Já era da lei de 1885.
O SR. AZEVEDO MARQUES - ... de importar em quitação da di

vida a arrematação ou a adjudicação em favor do credor, quando
espontaneamente por elle promovidas.

O SR. ANDRADE FIGUEll\A - Isto não; é violencia, é confiscação.
O SR. AZEVEDO iVIARQUES - Eu, Sr. Presidente, como V. Ex. sabe,

bati-me este anno contra a adjudicação forçada na Camara.
Acho que em matéria hypothecaria toda garantia ao credor seria

pouca para o desenvolvimento do credito real.
Ointeresse do devedor é offerecer a maxima garantia, para en

contrar capital; mas, sem contrariar este principio e sem transigir,
penso que não ha violencia na innovação, que o Projecto propõe, da
quitação pela adjudicação, nem no meu addendo, que inclue a ar
rematação.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E' adjudicação forçada.
O SR. AZEVEDO MARQUES - Eu não quero adjudicação forçada.

ElIa depende da vontade do credor.
Si a lei estabelecesse como regra absoluta e obrigatória que em

todosos casos os credores hypothecarios fossem obrigados a receber o
immovel ou arrematal-o, na falta de licitantes, então haveria a violen
cia de que falla o Sr. Andrade Figueira; mas, uma vez que ella apenas
faculta esta arrematação ou adjudicação, a violencía desapparece ,
E' dependente da conveniencia do credor.

O SR, ANDRADE FIGUEIRA - Ou porque não tem outro remedio.
OSR. AZEVEDO MARQUES - Além disto, precisamos reflectír numa

cousa : é que, si por um lado devemos dar todas as garantias ao
credor, por outro lado não devemos abusar dessas garantias para que
elle proprio não facilite os seus capitaes, sem precaver-se. (Apattes).

A lei actual é boa, mas pódeser melhorada.
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA - Reforme-se o Poder Judiciario, mas
não a lei.

O SR. ALFREDO PINTO dá um aparte.
O SR. AZEVEDO MARQUES - Parece-me, Sr. Presidente, que si a

lei consignasse esta medida, os credores teriam mais cautela no em
prego do seu capital.

O SR. ANDRADE FIGUElJ\A - Não dariam tanto dinheiro, não ha
veria o credito. Si é isto que V. Ex. quer ...

OSR. AZEVEDO MARQUES - Quero um meio termo rasoavel. Sou
defensor da liberdade neste assumpto e acho que toda garantia é
pouca. Tenho discursos neste sentido, em que sou radical. (Apartes.)
Estou apenas conciliando interesses e melhorando a situação do de
vedor, sem prejuízo do credor.

Penso que com esta disposição vamos avisar o prestamista e
advertir o credor, para que sejam mais cautelosos em seus empres
timos e que antes de fazel-os reílictam nas vicissitudes por que podem
passar a offerta e a procura.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.
O SR. AZEVEDO MARQUES - Mas, si a differença for tanta, é justo

que o capital de certo modo fique sujeito a essas vicissitudes.
O SR. ADOLPHO GORDO - Ha ahi dous contractos, e não se pode

sujeitar o contracto principal ao accessorio,

O SR. AZEVEDO MARQUES - Acho que a medida proposta não af
fecta Ocredito real. Si tivesse caracter retroactivo, bem.

O SR. A:'IDRADE FIGUEIRA -Isto seria então um segundo roubo.
O SR. AZEVEDO MARQUES - Em todo caso, si prevalecer a theoria

do actual direito, até fico mais satisfeito.
A outra minha emenda mantém um outro artigo da legislação

actual, que me parece muito conveniente e garantidor para o credor:
{( E' licito não só ao executado, mas tambem ao seu conjuçe,

ascendentes e descendentes remir ou dar lançado?' a todos ou alguns
dos bens penhorados até á assiqnaiura do auto de arrematação,
sem necessidade de citação préoia do cxequerue, Para isso é pre
ciso que olfereçam preço igual ao da aoaiiaçâo na primeira praça,
ou ao maior que for olferecido nas outras. lj

Acho que esta disposição deve ficar expressa no Codigo.
Estabeleço também que a excussão do movei hypothecado seja

sempre por acção executiva, para evitar o inconveniente de estarem
os Estados a determinar fórmas dífferentes de processo de excussão
de ímmovel, adoptando uns a summaria, outros a ordinária, outros a
executiva. Acho que é uma medida de cautela estabelecer essa dispo
sição no Codigo.
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Estabeleço mais o seguinte: que os editaes para a venda, em
hasta publica, dos immoveís hypothccados, não sejam lavrados, sob
pena de nullidade , sem que sejam intimados, pelos meios legaes, os
credores por hypothecasanteriormente inscriptas, si já não o tiverem
sido ou si não houverem comparecido á acção espontaneamente.

Parece-me que a regra vem satisfazer uma necessidade. (Apartes.)
Só porque se falla em edital, já parece que é matéria processual!
Sr. Presidente, desde que a arrematação extingue a hypotheca,

é preciso cercar as hypothecas anteriores de todas as cautelas que
possam evitar essa extincção de um direito real tão importante.

E' sabido que muitos immoveis hypothecados teem sido arrema
tados em praça, em acções propostas até por credores chirographarios,
sem sciencia do primeiro credor hypothecario, porque as publicações
dos editaes foram feitas no Diario Official, nos Estados em que' elIe
existe.

E sabemos que taes publicações são pouco etlicazes. (Apoiados.)
Portanto, é uma necessidade a intimação pelos meios legaes :

pessoalmente, si o devedor estiver presente; com hora certa, si elle
se occultar, ou por editaes, si elle estiver ausente.

E' uma medida acertada, para evitar perturbações na marcha do
processo e toda em beneficio do credito.

O SR. ANDI\ADf' FIGUf'IRA - E' uma difficuldade.

O SR. AZEVf'DO MARQUES - Maior difliculdade, maior damno é
extinguir-se a hypotheca sem sciencia do credor.

O SR. ANDI\ADf' FIGUf'IRA dá outro aparte.

O SR. AZf'VEDO MARQUf'S - V. Ex. então não me comprehendeu.
Nada deixo para o arrematante fazer; é o exequente, chirogra-

pharío ou não; emfim, para penhorar.
Por isto, fallei em editaes para a arrematação e não em inicio da

acção; fallei em editaes, porque estes só apparscem depois da penhora.
Portanto, feita a penhora em immovel hypothecario, devidamente

inscripto, havendo, pois, a publicidade, não se devendo ignorar esse
onus, o exequente é obrigado a mandar intimar o titular desse direito
real.

O SR. ANDRADf' FIGUEIRA - Não ha necessidade.

O 8R. AZEVEDO MARQUES - E' necessário, é sobretudo muito con
veniente.

Estou argumentando com a maior boa fé e diante de factos que
conheço.

Já disse a V. Ex. que conheço innumeros casos de arrematação
de immoveis nestas condições, sem sciencia do credor hypothecario ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O preço é depositado.
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o SR. AZEVEDO MARQUES - Mas essa medida é illusoria e póde
não convir ao credor hypothecario receber antes do tempo contractado
para o vencimento.

Supponha V. Ex. que a divida não está vencida.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Só si o credor hypothecario estiver

dormindo ou morto, e depois V. Ex. sabe que dormientibu« nOll
succurritJUs. .

O SR. AZEVEDO MARQUES - Conheço casos de credores bem vigi
lantes que não sabem que o immovel que lhe estava hypothecado está
sendo executado por outros.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Deve ter procuradores presentes.
O SR. AZEVEDO MARQUES -- Mas então, si devem ter o onus de

constituir procuradores, é mais justo que os exequentes do immovel hy
pothecado tenham o pequeno onus do aviso de promover a citação.

Finalmente, Sr. Presidente, para não abusar mais da attenção da
. Commissão (não apoiado), apresento uma emenda, propondo a sup

pressão do art. 974 do Projecto, que diz: «As hypothecas de que trata
o art. 971, ns , 1 a 7, emquanto não forem especialisadas, compre
hendem todos os immoveis do responsavel, existentes desde o começo
da sua responsabilidade, e os que adquirir até á especialisação »,

A minha emenda propõe a suppressão desse artigo.
O Projecto volta ao systema das hypothecas legaes geraes.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E, nesse ponto, muito bem.
O SR. AZEVEDO MARQUES - Eu acho mão, Já é uma conquista do

nosso direito a extincção das hypothecas geraes, que vinham trazer
graves perturbações na vida economica do paiz.

A especialísação é o ideal, neste assumpto; satisfaz a todas as exi
gencias, a todas as conveniencias e, uma vez que mandamos especialisar
as hypothecas convencionaes, é melhor guardar o systema do decreto
de 1890.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Sacrifica os direitos da familia com
pletamente.

O SR. AZEVEDO MARQUES - Eram estas as considerações que eu
tinha hoje a fazer. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Adolph.o Gordo diz que o Projecto, depois de deter
minar os diversos casos em que é exigível uma divida garantida com
penhor, antichrese ou hypotheca, apezar de não se achar esgotado o
prazo estipulado no contrato para o seu vencimento, incluindo entre
esses casos Ode soffrer a cousa deterioração ou depreciação que torne
insufficiente a garantia e o devedor não quizer reforçal-a, dispõe no
art. 900 o seguinte:

e Si a cousa estiver segura, o valor da indemnisação pelo sinistro
fica subrogado do onus real da di vida, quando não applicado á recon-

c. 0.- Vol. IrI 66



- 1042 -

strucção ou reparações. Em tal caso o deoedor s6 o poderá ieoantar
prestando caução idonea . »

Destruido, em virtude de sinistro, um predio hypothecado em ga
rantia de uma divida, si esse predio estiver seguro, a companhia de
seguros tem o direito ou de reconstruil-o, ou de reparal-o, ou de pagar
o valor da indemnisação.

Si optar por este pagamento, a respectiva importancia deve ser
recebida - não pelo devedor, mas pelo credor.

Si em tal caso reputa-se vencida e exigivel a divida, por estar
destruida a cousa dada em sua garantia, é evidente que o devedor não
deve receber aquella importancía, preste ou não caução.

Deve o credor esperar que se vença o prazo estipulado no con
tracto de mutuo?

Si fez o emprestimo com a garantia hypothecaria, si foi essa a con
venção que fez com o seu devedor, desapparecida aquella garantia, não
pôde ser obrigado a esperar aquelle prazo, tendo o seu credito outra
garantia, que não a convencionada, tanto mais quanto é certo que os
juizes commettem graves abusos na acceitação de cauções.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Masa divida não se deverá considerar
vencida, si, além do prédio destruido, outros tiverem sido dados em ga
rantia da mesma divida

O SR. ADOLPUO GORDO - Não, si aquelle predio estiver seguro e
não se tornar assim insufliciente a garantia ; mas, mesmo neste caso,
o valor da indemnisaçao deve ser recebido pelo credor, por conta da
divida, e não pelo devedor.

Parece, em consequencia, ao orador, que deve ser supprimida a
ultima parte do artigo, e nesse sentido formulou uma emenda, que re
mette á Mesa.

Continuando, diz que o art. 900 dispõe o seguinte:
"Quando, excutido o penhor ou a hypotheca, o producto não

bastar para o pagamento da divida e despezas [udícíaes, continuará o
devedor obrigado pelo restante, salvo si o credorpedir adjudicação. »

Em outros termos: si a cousa fôr arrematada por terceiro e o pro
dueto da arrematação não bastar para o pagamento da divida e des
pezas judiciaes, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo res
tante, mas terá plena quitação, si fór adjudicada ao próprio credor, em
bora por preço muito inferior á importancia da divida.

Esta ultima disposição consagra uma víolencia, é contraria aos
princípios de direito e á expansão do credito. A causa dada em penhor
ou hypotheca pôde mudar de valor para mais ou para menos, entre
a data do contracto e a de sua execução.

Os titulos de uma companhia, cotados na data do contrato por um
certo preço, podem na data da execução valer muito menos, em vir
tude de factos-que tenham diminuido effectivamente o activo da mesma
companhia.
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Si esses titulos forem adjudicados ao credor pelo preço que ti
verem no acto da adjudicação, inferior á importancia da divida, porque
deverá ser elle obrigado a dar quitação plena ao seu devedor, e quando
poderá ter este outros bens?

E qual o interesse de ordem publica ou principio de direito que
justifica aquella distincção feita pelo Projecto, e pela qual não terá o
de vedor quitação, si os titulos forem adquiridos por terceiros? !

Os predios agrícolas e sobretudo as fazendas de cultura de café
diminuíram consideravelmente de valor nos ultimos tempos.

Si uma fazenda com O valor de 200: 0008 na época do contracto,
hypothecada para garantir uma divida de 150: 0008, valer hoje ape
nas 50: 0008, e si em praça não encontrar arrematante, mesmo por
esta quantia, porque deverá o credor dar quitação ao seu devedor, si
esse immovel lhe fór adjudicado por essa quantia? !

Quando uma divida é garantida por um penhor ou hypotheca, re
alizam-se dous contratos: um principal - o do mutuo, e o outro - ac
cessorio- o da garantia. Acceitando a adjudicaeãc-> o que já é con
trario ao seu interesse - deve receber a cousa pelo preço que tiver e
não pela importancia da divida, em todo e qualquer caso.

O orador faz varias considerações para demonstrar: 1', quo aquella
disposição pode abrir uma porta bem larga a graves abusos; 2', que é
contraria á expansão do credito.

Examina em seguida uma emenda, qne acaba de ser lida pelo
Sr. Azevedo Marques, a qual, além de reproduzir aquella disposição
do Projecto, encerra ontra disposição de natnreza processual.

Depois de definir o que seja direito material e o qne seja direito
formal, diz que as disposições dessa emenda relativas ao numero de
praças, aos intervallos que entre ellas devem ser guardados, aos aba
timentos que devem ser feitos, ás dispensas de pregões, etc., são evi
dentemente de processo, e não compete ao Congresso Nacional legislar
sobre direito formal. A Commissão está fazendo um projecto de lei 01'

dinaria, e não um projecto de reforma da Constituição.
Entende o orador que devem ser supprimidas as ultimas palavras

do art. 905, e nesse sentido formulou uma emenda.
Proseguíndo, di. qus as disposições relativas á antichrese são obs

curas e incompletas.
Pergnnta ao illustrado autor do Projecto: no caso de achar-se o

immovel hypothecado em garantia de mais de uma divida, póde o de
vedor dal-o em antichrese ao primeiro credor, independentemente de
annuencía dos demais credores hypothecarios?

E' o que se deduz a contrario sensu da disposição da l' parte do
art. 952, e si é esse effectivamente o pensamento do Projecto, está de
accordo com os bons principios do direito, como o demonstra. Como,
porém, o Projecto é obscuro e póde dar logar a muitas dnvidas, for-

uma emenda additiva a respeito.
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Pergunta tambem ao illustrado relator: o Projecto, referindo-se
apenas á antichrese convencional, prohíbe, por isso mesmo,que as so
ciedades de credito real continuem a ter a faculdade de converter a pe
nhora ou o sequestro da cousa hypothecada em antíchrese ?

Depois da resposta do relator, de que o Projecto extingue essa fa
culdade, o orador faz varias considerações com o intuito de demonstrar
que a emenda do Sr. Azevedo Marques, dando a qualquer credor o di
reito de pagar a divida que determinou a antichrese, consulta interessse
de ordem elevada, e cita graves abusos commettidos pelo Banco de Cre
dito Real de S. Paulo.

Quando um devedor desse banco tem outras dividas e quer evitar
a execução, consegue que o banco requeira antichrese, e que o con
serve na posse do immovel.

E, quaesquer que sejam as rendas do immovel, é impossivel aos
demais credores conseguir a cessação da antíchrese ,

O banco até se recusa a receber delles a importancia integral do
seu credito!

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um longo aparte.
O SR. ADOLPHO GORDO - Disse o nobre jurisconsulto que o honrou

com um aparte que, si esses factos se teem dado, é porque os juizes
de S. Paulo não teem cumprido o seu dever, applicando a lei.

Mas não será da maior conveniencia que a lei, por uma dispo
sição clara e precisa, evite esses abusos?

Em seguida o orador impugna a disposição do art. 957, que
dispõe que « á hypotheca posterior não pâde ser estipulado prazo que
termine antes do vencimento da anterior".

E' uma restricção á liberdade de contractos, summamente in
conveniente.

Todos quantos tiverem feito uma hypotheca a longo prazo de to,
15, 20 ou 30 annos, difficilmente encontrarão quem lhes faça qual
quer outro emprestimo hypothecario, embora os seus bens tenham
grande valor.

Diz-se- como justificação desse dispositivo- que o primeiro
credor deve ser obrigado, em virtude da execução promovida pelo
segundo, a receber a importancia do seu credito antes de vencido o
prazo do contracto ; mas o primeiro credor póde prever esse caso no
seu contracto, e estabelecer as clausulas que entender convenientes a
bem de seus interesses.

Oque o segundo credor hypothecario não deve é promover o
executivo hypothecario antes de notificar judicialmente o primeiro.

Oorador sustenta com amplas consideraçõesas emendas que for
mulou, relativas aos arts. 957 e 959. (Muito bem; muito bem. )

o !Sr. M. F. Oorreia _ Vou ocoupar-me ligeiramente com
o penhor agrícola, art. 725.
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onobre relator propõe uma emenda quanto ao prazo da sua duo
ração, e a justifica com «a gravidade da crise economica que o pais
está atravessando ». A crise é manifesta e tudo quanto concorrer
para removel-a ou mineral-a não pode deixar de ter a minha appro
vação ,

A quem assim pensa occorre uma observação, que deve limitar-se
a externar: a de que considera excessiva, e portanto menos accom
modada á solução da crise, a quantia mensal de quatro mil contos,
pedida ao imposto para ser incinerada, por mais recommendavel que
possa ser o fim a que se visa.

Pelo que tenho dito, vê-se que estou de accôrdo com o illustre
relator na sua emenda ao art. 725, assim concebida:

« O penhor agricola poderá ser estipulado pelo prazo de um a tres
annos, »

A principal industria do Paraná é a da herva matte. A arvore
este anno decepada necessita de repouso. Só tres annos depois póde
ser explorada. Sendoassim, o prazo maximo dado para o penhor agri
cola pôde ser insufficiente. Eis a justificação da emenda, que apre
sentei, additando a do relator, que o prazo possa, mediante accórdo
das partes, ser prorogado por seis mezes.

Oart. 998 estabelece:
« As estradas de ferro construidas em territorio nacional só pOo

derão ser hypothecadas mediante prévia autorização do Governo da
União, ou do Estadoa quem competir o direito de conceder a respectiva
construcção.•

Em seu parecer diz o nobre relator:

« A illustrada Commissão da Faculdade Livre de Direito olfereceu
uma observação em relação a esse artigo. Estamos de aceôrdo com o
douto parecer da Commíssao, não comprehendendo a necessidade da
prévia autorização, que é uma limitaçãodo direito de propriedade, da
via-férrea, quer esta esteja em poder do seu primitivo dono, quer em
mão dos credores hypothecarios que por qualquer motivo tenham
excutido o ímmovel. »

Nãojulgo que seja de tão pouca monta esta questão assim resol
vida. A concessão de estradas de ferro é dependente de um acto do
Governo da União ou do do Estado; e a este acto devem ligar-se con
sequencias, uma das quaes é a que entende com a respectiva, admi
nistração, porque não se fazem concessões desta natureza sinão em
vista do interesse publ.co e attenta idoneidade dos concessíonaríos, ido
neidade que o Governo nunca deve perder de vista. A mudança de
administração não é questão indifferente,

Por isso, Sr. Presidente, si eu tivesse voto, dal-c-hia para ser
mantido o artigo do Projocto.
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o Sr. Andrade Figueira n- A parte do Projecto em
discussão comprehende os direitos reaes de garantia e, portanto, o
penhor, a hypotheca, a antichrese e o registro predial relativo a estes
direitos.

A primeira observação que ao orador occorre é quanto ao numero
desses direitos reses.

Por uma observação, aqui feita hontem, suggeriu-se a idéa de
eliminar a antichrese da lista destes direitos.

Concordaria com a idéa, si com a eliminação da palavra se elimi
nasse a cousa ; mas, infelizmente isto não póde acontecer; ou se con
sidere a antichrese como contracto principal, ou como modalidade do
penhor e da hypotheca, é em todo o caso um contracto que tem as
suas regras e é um instituto que obedece a requisitos especiaes.

A legislação hypothecaria actual não a consagrou como contracto
principal, é verdade, e a confundiu com a hypotheca como moda
lidade desta; mas é porque a lei hypothecaria obedeceu ao principio
de regular o regimen hypothecario como instituição de credito; o seu
fim era desenvolver o credito, e ahí bastava que a antichrese entrasse
como modalidade do contracto de hypotheca ,

Todavia, não desconhece a indole da antichrese e assim foi que,
nesse regulamento, expedido para a execução da lei, o legislador de
terminou que a hypotheca podia converter-se em antichrese, o que
quer dizer que eram deus contractos indífferentes, considerado um
como modalidade do outro.

O assumpto é vastíssimo e aüecta intenções de summa ímportancia,
não só do credito, como das relações de família.

Não póde deixar de louvar a boa disposição do Projecto, em dar
um passo atrás, para a lei de 24 de setembro de 1864, restabelecendo
as hypothecas legaes, consagradas por aquella lei para proteger o di-
reito de família. .

O Projecto, nessa porte, merece seus louvores, embora tenha de
fazer mais de uma observação accessoria sobre esse Incompleto resta-
belecimento da hypotheca legal. '

O Projecto a outros respeitos descamba para os vícios da legislação
hypothecaria .

O ponto de vista do orador, neste assumptn, é manter o actual
direito, que denominará intermedlario .

Nós, diz o orador, tinhamos a antiga legislação hypothecaria, que
herdamos de Portugal e que procuramos aperfeiçoar lentamente, até
que o regulamento de 1846 instituiu o registro de hypothecas para as
convencionaes .

No mais subsistiu, quasi em sua plenitude, a legislação portu
gueza, especialmente o alvará de 20 de agosto de 1774, que era o

(*) Este discurso não foi revíato pelo orador .
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assento da materia. Mas a essa legislação succedeu a reforma por
aquella lei de 24. de setembro de 18M, que lançou as bases do direito
hypothecarío , .

Essas bases são muito previdentes, não foram experimentadas
convenientemente e não ha razão para alterar-lhes uma virgula siquer.

Denomina intermediário esse direito, porque, vindo depois da le
gislação antiga, elle pouco durou, foi alterado por uma lei imprudente,
votada em 1885, com a data de 15 de outubro.

Teve a honra de combater, com toda a energia de que era capaz
então, quasi todas as disposições dessa lei, sendo que, a principal, e
póde invocar a paternidade, é aquella disposição que acabou com a
adjudicação forçada.

Dessa, sim; teve a iniciativa, porque, como advogado, que era
então do Banco do Brasil, sentia os effeitos da barbara adjudicação
forçada.

Era isto um objecto de exploração, que annu!lava toda a idéa de
credito. Devedores dolosos contrahiam hypothecas como meios de se
desfazerem de suas propriedades, obrigando o credor não só a pa
gar-lhes a sua adjudicação, mas ainda a repôr aquillo que tinham re-
cebido do seu credor. .

Porém, quanto ás outras disposições do Projecto, as combateu
com a maxima energia e, infelizmente, vê muitas dellas restabelecidas
no Projecto .

Vai passar, porém, á parte laudatoria do Projecto.
Diz que o Projecto fez bem em restabelecer a legislação de 18M,

quanto á existencia da hypotheca legal, porque, com effeito, por muito
interesse que mereça, e que não deve ser pequeno, o desenvolvimento
do credito, ha um interesse superior a esse, que é o interesse da fa
milia brasileira, é o interesse da mulher casada, dos orphãos, dos in
terdictos, da fazenda publica, dos offendidos pelo delicto ,

Infelizmente essa legislação durou pouco. Esta legislação garantia,
tanto quanto possivel, o interesse do credito, primeiramente porque
limitava as hypothecas legaes a casos muito especiaes ; segundo, ad
vertindo a todos os credores, ao capital, emfim, que havia onus sobre
esses bens, pela inscripção do titulo constitutivo da hypotheca, em-
bora a hypotheca valesse sem a inscrípção, •

Infelizmente, dizia e repete, essa legislação durou pouco, não
chegou a ser experimentada, porque, votada em 18M, posta em
execução por decreto de 26 de abril de 1865, e entrando em vigor
apenas em 1866, começou-se, por parte dos impacientes, dos íncon
tentáveis, cujo numero, como o dos estultos, é infinito em todas as
épocas, não achando, na lei, os milagres que ella não podia dar, co
meçou-se a lhe attribuir a tardança em desenvolver o credito pu
blico, com as suas disposições, e o resultado foi que, logo em
seguida, antes de entrar em plena execução, antes de mostrar os
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beneficios ou maleficios que podia trazer á sociedade, surgiu uma
reclamação para quanta extravagancia veio á imaginação.

Então veio essa serie de despropositos que a lei de 1885 patroci
nou, e que infelizmente entrou nos espiritos e boje como que tende a
formar um direito commum.

Quer referir-se ao penhor agrícola, á adjudicação do objecto hypo
thecado, á sua arrematação pelo preço dado em avaliação, á disputa
sobre a validade da hypotheca em concurso de credores e a outras
disposições, das quaes algumas foram restabelecidas pelo Projecto e
que terá de combater.

Vai, porém, ás hypothecas legaes, que o Projecto restabelece, e
que competem áquelles mesmosa quem ficaram competindo pela lei de
1864, segundo crê.

Mas o Projecto, até certo ponto, teve de contemporizar com as
opiniões reinantes, alterando as disposições relativas á legitimidade
dessas hypothecas em varios pontos.

Assim foi que elle restabeleceu a prenotação da hypotheca legal;
assim foi que elle mandou que estas hypothecas fossem ínscríptas de
pois de prenotadas e especializadas depois de inscriptas, cessando os
seus effeítos, desde que fossem inscriptas, para que só obrigassem
quanto aos bens, para que só abrangessem os bens que o devedor pos
suia na occasião da ínscripção, cessando quando houvesse especiali
zação.

A lei de 1864, é verdade, estabeleceu a prenotação, como um
preparatorio para a inscripção e tambem para a especialização, que ella
admitta , Mas, como a inscripção a especíalização não eram obri
gatorías, isto é, não eram condições indispensaveis para que certas
hypothecas legaes onerassem os bens do marido, dos tutores e dos
curadores, não tinham a importancia que se vem a dar no Projecto.

De passagem, notará que o Projecto poderia bem ter prescindido
da prenotação, uma vez que consagra a ínscrípção obrigatoria.

Mas a lei de 1864, para o orador, era mais previdente, porque,
além de fazer prevalecer a hypotheca legal, ainda admittia a inscripcão;
ella a tornava geral sobre todos os bens presentes e futuros, resal
vando, porém, os interesses de terceiros, affectados pela ampliaçãodestas
hypothecas, com uma disposição capital que, por si só, era de natureza
a fazer absolver a detenção do privilegio dos menores favorecidos, dos
incapazes, etc.

Essa disposição é aquella pela qual a lei de 1864 restringia os
etreitos desta hypotheca geral sobre certos bens não affectados por
hypothecas especiaes.

A excussão da hypotheca legal só poderia affectar os bens hypo
thecados, especialmente quando o obrigado não tivesse outros bens
que respondessem por essa hypotheca legal.

OProjecto, acatando a idéa cardeal, recuou diante das suas con
sequencías e entrou numa serie de distincções que complicam sem
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necessidade e, até certo ponto, annullam o restabelecimento da hypo
theca legal.

Assim foi que considerou a hypotheca legal em situação diversa
com a prenotação, com a inscripçao, com a especialização e, segund~
o estado correspondente a estes tres períodos, graduou direitos, tirou
direitos, conferiu direitos e até fez saltar de uma situação para outra.

Ou convém restabelecer este privilegio e então deve ser com a
amplitude que tinha, pela lei de 1864, ou não convém restabelecer e
então se deve manter a legislação actual, que não é boa.

Diz que não hesita restabelecer a lei de 18M, com as disposições
do Projecto, desde que este seja escoimado das dístincções em que
entrou e que complicam uma situação simples, o que comprometterá
os interesses que se pretende proteger.

Quanto ao orador, O restabelecimento da hypotheca legal é indis
pensavel, mesmo porque a expansão do credito, que se esperava da
sua abolição, não se verificou.

Póde affirmar, como advogado que é, que, depois de posta em
execução a lei de 1885, foi que o credito desappareceu ,

E' claro que com a abolição da hypotheca legal muito devem ter
soffrido os interesses de todos aquelles a quem devia proteger e a que
allude o art. 971 do Projecto.

Mas, é evidente que o credito publico, a que a lei quiz favorecer,
certamente nada teve a ganhar.

E' que esta questão de credito não é resolvida por textos de lei;
resolve-se mais por considerações economicas: pelo estado da sociedade,
pelo desenvolvimento da riqueza publica, pela expansão da actividade
nacional, pela diminuição dos impostos (apoiados), pela boa adminis
tração da justiça, que influe muito neste assumpto (apoiados), emfim,
por uma serie de considerações que se prendem á administração geral
do Estado. (Muito bem. )

As leis podem auxiliar este desenvolvimento, podem tirar obices
que esse desenvolvimento possa ter na pratica; mas não podem su
bstituir a acçãodesses elementos, não podem crear valores, etc.

Collocada a questão nesse terreno, o restabelecimento da hypo
theca legal não prejudica em coisa alguma O credito publico; pelo con
trario, é um seu auxiliar.

A lei de 1864 tinha admittido a hypotheca legal com a inscripção,
mas valendo sem ella , Veio o decreto de 1885 e estabeleceu que a
hypotheca legal não solvia sem a inscripção e estabeleceu-se logo um
prazo curtíssimo, parece que de um anno, para que essas hypothecas
fossem inscriptas : não inscriptas, não valiam contra terceiros.

Como esta inscripção não dependia dos interessados, era claro que
não havia grande empenho em fazel-a ; os funccionarios, a quem a lei
de 1864, com penas severas, incumbiu da inscripção, perderam até o
interesse, descansaram, desde que se alterou o prazo; e, por esta e ou
tras circumstancías, o resultado foi que poucas ínscripções se fizeram.
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Veio, porém, o decreto de 16 de janeiro de 1890 dar um teste
munho de que a lei de 1885 não tinha produzido os seus effeitos ; deu-se
então um passo avante, estabelecendo que as hypothecas legaes só
podiam surtir effeito si fossem especializadas; para isso marcou-se um
prazo irrisório, parece que de seis mezes.

Ora, seis mezes, para O interior do paiz, é prazo insufficiente;
muitas vezes este período de tempo é esgotado em viagens.

O processo de especialização não se faz em toda a parte; faz-se
nas cabeças de comarcas, ou capitaes e ás vezes exige documentos,
informações, avaliações; e, depois, só as viagens, idas e vindas, muitas
vezes absorvem os seis mezes e, para pessoas que naturalmente não
estão muito apressadas, esta hypotheca tem-se annulIado; muito
poucas especializações se teem feito.

Quando encontra alguem do interior, conhecido no assumpto, per
gunta si por lá isto se faz, e alguns lhe perguntam si ha isto.

Uns apontam um ou outro exemplo.
Aqui mesmo, onde ha milhares de hypothecas, que deviam estar

especializadas, as especializações são raras.
Não quer dizer que não existam, mas sabe que a lei não tem sido

executada e que os interesses dos menores, qoe ella quíz proteger,
estão abandonados.

Porisso dizia que é preciso voltar atrás, como em taes casos acon
selha a prudencia a todo homem sensato; ou ir para diante e estabe
lecer o regimen hypothecario convencional para as hypothecas legaes.

Passa á parte em que o Projecto esposou a doutrina perigosa do
decreto de 1885, que teve a honra de combater como representante da
nação. A idéa mais funesta que viu naquella lei esposada pelo decreto
de 1890 e pelo regulamento de 2 de maio, que lhe deu execução, é
esta immoral, anti-economica e anti-jurídica instituição de dar-se a um
objecto em penhor agrícola ou hypotheca um valor fixo que tem de
servir de base para a licitação e adjudicação ao credor.

O Projecto estabeleceu já que estes contractos não possam existir
sem esta avaliação, mandando que nas arrematações e adjudicações se
tome por base o valor dado.

Esta. instituição é, nem mais nem menos, que a instituição muito
odiosa de direito civil, conhecida pelo nome ignominoso de lei com
missoriarque a Ordenação proscreveu em absoluto.

Por todas as theorias politicas e economicas, entendeu o legislador
que quem recorria ao credor para empenhar um objecto de sua pro
priedade não podia ser ilIudido por este com esta estipulação de que,
si não pagasse a divida no dia do vencimento, ficaria O objecto per
tencendo ao credor. Eis ahi a lei commissoria ,

Este instituto, reproduzido no Projecto, é evidentemente contrario
á moral, á razão do direito e á sã economia politíca.

E' contrario á moral, porque não é ao homem necessitado, que
recorre ao credito, que se ha de ilIudir com a perspectiva de que a
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sua divida não será paga assim, e elle, obrigado pela contingencia, será
fácil em ceder à cubiça do credor. E' UIl) contracto que faz O credor
explorar a precisão. .

E' contrario á razão de direito, porque não ha relação entre a
divida e a sua garantia. Uma divida póde ser grande e ter por ga
rantia UIl) objecto de pequeno valor.

Foi por isto que, quando se tratou dos contractos dolosos, disse
que não se tinha o direito de restringir a acção Pauliana unicamente
ao credor chirographario, porque muitas vezes o credor hypothecario
recebia o que o devedor tinha na occasíão ; os bens podiam desvalori
zar-se, o credor podia ter saldo a seu favor e não podia usar da lei
Pauliana , Pode-se tambem dar o inverso, isto é, uma pequena divida
ter em garantia bens de sobra.

Que relação, pois, é esta que se quer estabelecer juridicamente
entre a obrigação e a garantia para se dizer que, si a divida não fór
p~ga no vencimento, o objecto passará para O credor pelo preço de
occasião, que pódeser maior ou menor? E' contrario ás conveniencias
e á economia politica, porque importa em desconhecer a lei suprema
dos valores, que é a sua extrema variação.

Uma fazenda póde ter grande valor na occasião da hvpotheca ,
ser estimada por este grande valor e posteriormente desvalorizar-se
muito. A hypothese inversa tambem póde dar-se.

Neste paiz, isto é muito commum; as propriedades, mesmo pelo
systema de cultura, não são destinadas a valer por muito tempo.

A cultura do café, por exemplo, esgota as terras, como já ao ora
dor disse um lavrador, e acredita, pois tambem foi lavrador algum
tempo.

Outras culturas esgotam igualmente; não é s6 a do café.
Não conhecemos ainda, diz o orador, nem podemos praticar esses

processos agronomicos de paizes onde ha abundancia de capital, de
COnservar a fertilidade da terra por meio de. adubos e irrigações, por
esse processo praticado na Europa, onde existem regiões que produzem
ha seculos, Mas, não temos, continúa o orador, nem poderemos ter
tão cedo estes melhoramentos com que sonham espiritos idealistas,
parque, emquanto tivermos terras novas, havemos de ter cultura
extensiva, e não intensiva, porquanto, estragado um terreno, é melhor
abandonai-o e fazer novo estabelecimento em terra nova . Este pro
cesso da cultura intensiva é muito dispendioso e, emquanto as terras
forem baratas, corno no Brasil, o proprietario achará mais facil des
locar-se.

No Estado do Rio de Janeiro, metade da sua população de agri
cultores emigrou para antros Estados, abandonando as fazendas gastas.
Este é o systema actual e será ainda por muito tempo, emquanto hou
ver terra nova. O mais é poesia, é especulação.

Dado este systema como fatal no paiz, como é que a lei hypothe
caria, que é feita para contractos de longa duração, póde dizer: « O
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valor que Vmcés. dão a esse objecto hypothecado ha de perdurar du
rante 10 e 20 annos e será a base da arrematação e da adjudicação ao
credor» !

Isto é a idéa mais contraria ao credito. Isto é restabelecer a adju
dicação forçada por meio indirecto e capcioso. Indirecto, porque col
loca o credor na necessidade de receber esta propriedade, valha o que
valer, pelo preço em que a estimou; capcioso, porque o credor fez o
contracto, deu o seu dinheiro contando ser pago pelo devedor e, por
isso, espera; não tem logar o pagamento e o credor vai ser forçado a
receber essa propriedade, por arrematação on adjudicação, por um
preço que está longe de corresponder ao valor real da propriedade, mas
sim ao valor do seu credito.

Além de tudo, a lei é contraria ao interesse pnblico, porque desin
teressa o proprietario de melhorar o seu estabelecimento e isto é um
effeito não só immoral como contrario á riqueza publica.

Si elle hypotheca uma fazenda, com a qual póde despender esfor
ços para a sua belleza, desde que está hypothocada, verificada esta dis
posição do Projecto, não tem interesse algum, retira-se para ir fazer
outro estabelecimento livre de todo e qualquer onus ,

Esta lei é inconveniente, immoral e anti-juridica ,
Outra disposição da lei de 1885, que vê aqui patrocinada pelo

Projecto, é aquella que se refere ao penhor agricola.
Isto foi uma invenção; pôde dizer, porque esteve aqui no meio

desta luta em favor dos interesses dos commíssarios de café do Rio de
Janeiro contra os dos bancos, e, sobre-tudo, contra os dos lavradores.
Os lavradores, ingenuos como costumam ser os homens do interior do
paiz, acceitaram isso e com mais de um teve discussão, porque viam
o orador atacar muito a idéa, não entendiam a causa e diziam que o
orador estava atacando uma cousa que lhes seria muito favoravel.
A todos respondia: « Não fallem nisso; isso é a cadeia, é a deshonra ».

Mas elles só .mais tarde comprehenderam _
O Banco do Brasil tinha emprestado á lavoura perto de 27 mil

contos, em pequenos contractos, desde 10 até 120 contos. Esses con
tractos eram muito favoraveis á lavoura, porque eram a largo prazo,
de amortização lenta, regulava 2 o de capital e 6 o de juros. Mas
havia um inconveniente, que era dispensar o intermediaria, os com
missarios. Desde que os lavradores tinham dinheiro barato, não iam
ao commissario e, então, foram entrando para o banco, porque o com
missario não podia emprestar nas mesmas condições do banco.

Mas nem todas as colheitas são iguaes, havia uma boa, que habi
litava o lavrador a pagar em dia suas prestações de capital e juros;
outras eram más, não o habilitavam a pagar e dahi teve que recorrer a
pequenos emprestimos; para supprir essas defíciencias, ia aos commis
sarios , Mas os bens estavam hypothecados e os commissarios ficavam
sem garantias e então tiveram a sublime ídéa de, sem prejudicar ao
banco, terem esse meio de se pagarem com o penhor dos fructos pen-
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dentes estando na arvore; e faziam contracto de penhor agrícola, até
metade do objecto hypothecado. Emquanto pendiam eram accessorios
da hypotheca ; dahi veio que a lei, para facilitar essa manobra, facul
tou que o credor hypothecario consentisse nesse penhor de fructos pen
dentes. Os bancos facilitaram, até certo ponto por interesse proprio,
porque estes commissarios, a quem eram passados os contractos, pa
gavam as prestações. Mas a consequencia quem a soffría era o credor
hypothecario, por um lado, porque o tal penhor abrangia as primicias
e, em segundo lugar, o lavrador, porque estes penhores eram escriptos
e assignados pelos proprietarios, que se compromettiam a ir para a
cadéa si não apresentassem colhido o café pendente que tinham dado
em penhor.

Muitas vezes o café chochava e os lavradores não podiam
mandal-o para aqui; a lavoura annunciava uma safra de 10 ou 12 mil
arrobas e não dava mais do que mil. Emfim, o pobre lavrador, que
fazia o penhor de 10 ou 12 mil arrobas e não conseguia mais do que
mil, era víctima das accusações de deshonesto, e lá vinha a cadêa, ahi
vinham essas penas, etc.

O certo é que a lavoura não tirou partido algum disto; mais de
um lavrador foi parar á cadêa, por não ter dado conta do fructo
pendente (riso) da arvore.

A experiencia custou caro. Mas vejamos o reverso da medalha.
A cousa tambem não aproveitou nem aos bancos nem aos inter

mediarios; porque, si um ou outro lavrador, para esquivar-se da
cadêa, ou por sentimento de honra, ou porque tivesse recursos, se
desempenhou desses compromissos, nem todos tinham taes recursos e
o resultado foi que estes que decantaram tanto o penhor agricola, são
os primeiros hoje a desacredítarem-n'o .

Ha aqui commissarios de café, a quem fallar-se em penhor agri
cola é o mesmo que fallar no demonio, ou pintar o demonio. (Riso.)

Elles imputam este desastre á velhacaria dos pobres lavradores, e
dizem que a lavoura de hoje já não é séria, não é a mesma de
outr'ora, etc.

Mas o vicio está no contracto, porque o lavrador mais honrado
poderia faltar aos seus compromissos, poiso contracto se fundava numa
base falsa.

Quem poderá avaliar o fructo pendente? Quem poderá compro
metter-se a colher tantas arrobas de café?

Felizmente, diz o orador, temos a experíencia, e boje, graças á
contracorrente que existe no tocante ao assumpto, podemos muito des
embaraçadamente eliminar este instituto juridíco, que o Projecto
consigna, qual seja o do penhor agrícola de fructos pendentes, tal como
se acha estabelecido.

O penhor nestas condiçõesdeve ser o penhor commum; o lavra
dor póde fazer o penhor dos seus fructos, mas depois de recolhidos,
depois de destacados da arvore.
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Assim, se conservará a correcção do direito: si é móvel, <\ objecto
de penhor; si é immovel, é objecto de hypotheca ,

E' preciso acabar com esta entidade mixta, que se inventou para
crear este penhor agricola, considerado como immovel, quando aliás
elle só poderia consistir dos fructos, depois de separados, depois de
mobilizados.

O SR. COELHO RODRIGUES - Comprehendia até os fructos dos
annos vindouros.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O penhor ordinário póde comprehen
der cousas futuras, causas incertas; o orador, por exemplo, póde dar
em penhor o lanço de uma rêde no mar, desde que o individuo acceite.

Mas o que é preciso é extirpar esta idéa de converter em movel
o que é immovel; o que é preciso é não alterar a natureza do penhor.

Além de tudo, este contracto de penhor agricola ia buscar sua
principal efficacia numa medida violenta como era a prisão; porque o
devedor pignoratício, em poder de quem, pela clausula constitutí,
se deixa o objecto no penhor, fica como verdadeiro depositaria.

Por associação de idéas, vae se referir á parte em que o Projecto
trata do penhor pccuario, que é muito usado no interior.

O orador diz que não tornaria estes contractos dependentes de
escriptura publica, como o Projecto determina, nem imporia essas
regras especiaes, tambem constantes do Projecto ,

E' um contracto muito commum que se faz sob garantia de gado;
trata-se de emprestimos pequenos e bem poderiam reger-se pela regra
geral de contractos : até 1: OOOS, póde ser provado por testemunhas;

. além desta quan tia, por meio de escripto particular.
Lá fóra, uma escriptura publica é uma campanha; é preciso fazer

uma longa viagem, para que esta seja lavrada. (Apoiados.)
Isto, porém, é um incidente e volta á matéria de que estava

tratando.
O orador tratava das infelicidades da lei de 1885, muito aggrava

das pela legislação de 1890 e Regulamento de 2 de maio.
Como consequencia desta innovação, estas leis estabeleceram

medidas vexatórias muito contrarias ao credito, á razão de direito e ao
fim que tinham em vista.

Citará alguns exemplos apenas, como corollarios.
Um delles e o primeiro foi de adjudicação ou de arrematação, sem

avaliação, pela base da estimação, por occasião do contracto ; e o
Projecto vem aggravar ainda mais isto, dizendo que não só subsistem
estas medidas arbitrarias, contrarias ao credito, á moral, á razão e ao
direito, como ainda o credor que esquecer a adjudicação, ou a quem
ella fór feita, por falta de licitantes, em praça, embora o objecto valha.
menos, ha de ficar com elle pela estimação no contracto ,

Foi O assumpto que discutiram, aqui Srs. representantes de São
Paulo, cada um dehaixo do seu ponto de vista individual; mas ambos
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elles, segundo as idéas do orador, claudicando, isto é, apartando-se da
theoria geral entre o credito e a garantia.

Nem póde acceítar a base da estimação para avaliação judicial'
antes exige, de accórdo com a Ord. do Liv. 4°, que se faça a avaliaçã~
do objecto na occasíao em que tem de ter lugar o pagamento; porque
a Ordenação não prohibia este contractoem termos honestos de se fazer
pre~eder á avaliação legal do objecto dado em garantia. Nisto era qne
havia prevídencía, procurava-se na occasião o justo valor. (Apa'l·tes.)

Não se póde absolutamente estabelecer relação entre duas
quantidades tão heterogeneas: uma é dinheiro e a outra são bens, que
podem augmentar ou diminuir de valor. São quantidades heterogeneas
sem relação necessária e muito menos dado o sinistro de uma execução;
embora o devedor tenha muitos outros bens, pode o pobre credor dar
se por pago com aquelle bem. Isto anniquila os estabelecimentos de
credito real. Além de prejudicai-os em seus interesses, tem este
inconveniente de converter o capitalista em propríetario de fazendas;
desappareco o capital, o credor vae administrar fazendas, muda de
profissão.

Não é possível,
Estas medidas lembradas na occasião, para acudir a diíficuldades

de momento, não convêm.
Outra medida, sem razão alguma, reproduzida no Projecto, foi o

rigor com que se tratou da celebração das hypothecas. A lei hypo
thecaria de 1885 estabeleceu, e repetiu o decreto de 16 de janeiro com
o respectivo regulamento de 2 de maio, que a hypotheca convencio
nai seria nulla de pleno direito, si o devedor não fosse leal na declara
ção que fizesse das hypothecas legaes que onerassem seus bens. Ora,
é curiosa essa dualidade, porque é preciso partir deste ponto de vista:
o legislador que fazia isto, acabava com a hypotheca especial, annul
lava, entretanto, de pleno direito a hypotheca de que o credor se servia
para garantia.

O SR. COELHO RODRIGUES - Era uma incitação á fraude.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA ---:admitte que a lei de :1864 o fizesse

porque ella teve em vista conciliar interesses; mas, do contrario, não,
esta hypotheca que era instrumento do credito, devia prevalecer.

Esta nul1idade vê ahi reproduzida no Projecto, numa especie
nova, que é um devedor que tem os seus bens já hypothecados, dados
em garantia, ou penhor, ser obrigado, ao ter de fazer uma segunda
escríptura de hypotheca, a declarar precisamente a quantia que deve
por sua primeira hypotheca. lia ahi um artigo nesse sentido.

Ora, esta declaração deve ser feita pelo devedor, mais habilitado
para conhecer a sua divida; mas interessa também ao credor, donde
se infere que este, tendo interesse em salvar o instrumento do seu
contracto, possa fazer essa declaração. Mas, pergunta, estará o deve
dor sempre habilitado para satisfazer isto? Sabe das hypothecas, das
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prestações pagas e a pagar, mas não sabe do resto, porque ha juros,
moratórias e uma infinidade de cousas que augmentam a divida e por
isto póde não dizer com verdade, estando de bõa fé.

O credor nem sempre estará habilitado, e o credor primitivo não o
fará, porque em geral os credores teem interesse em occultar os emba
raços do seu devedor. Isto é o segredo do judeu, não desacreditar o
devedor; o que é bem entendido, porque, emquanto elle tiver credito,
pódesacar de alguém e pagar.

Annulla-se então esta hypotheca; simplesmente porque não se
diz precisamente o valor da primeira divida? I Que necessidade juri
dica, economicae moral ha de restringir este direito?

Está o Projecto obedecendo aosmesmosvicios do decreto de 1885 ;
querem ser mais interessados do que os devedores e credores.

Outru consectário falso da lei de 1885 é aquelle em que se trata do
processo de excussão; e ahi ha mais de um erro a considerar, e erro
de grande valor pratico.

Não considerará como erro o executivo hypothecario, que a lei
de 1885 deu ás escripturas de hypotheca em substituição da acção
decendíaria , que lhe dava a lei de 1864.

Convém em que uma escriptura de hypotheca revestida das
solemnidades legaes tenha execução apparelhada , Esse é o direito
commum em muitos paizes da Europa.

Mas, vamos, diz o orador, ao ponto mais grave.
A lei de 1864 tinha dito que as escripturas de hypothecas, celebra

das com as suas formalidades, não poderiam ser objecto de contestação,
mas surtiriam todos os seus effeitos; que, emquanto o credor hypothe
cario não tivesse sua divida vencida, seria nulla de pleno direito toda
a penhora feita nos bens hypothecados; que, dada a insolvabilidade
do devedor, a hypotheca seria considerada vencida, o credor hypothe
cario seria embolsado da sua divida, precipuamente, tanto como o
credor reputado de dominío pelo Codigo Commercial, independente de
concurso de preferencía, podendo levantar a quantia que houvesse na
massa para seu pagamento. Si a hypotheca valia, tinha todas as forma
lidades precisas, não poderia ser objecto de contestação na execução,
por parte do devedor nem por parte dos co-credores nem por parte de
terceiros e só por acção ordinaria poderia ser annullada. Isto era uma
legislação harmonica, completa e satisfatória e consultava o credito.

. A nova legislação, a pretexto de facilitar o credito, estabeleceu o
contrario, estabeleceu o concurso de preferencía, o ataque da hypo
theca por meio de embargos, não só de terceiros, como de credores, de
co-credores, uma discussão inutil, para se chegar ao resultado de
pagar-se ao credor hypothecario a importancia da sua hypotheca ,

Ao mesmo tempo que estabelece que a hypotheca não póde ser
annullada por embargos e sómente por acção ordinaria, ha essa con
tradição: pode-se oppôr embargos de nullidade, mas não se pode
annullar a hypotheca, que só póde ser annullada por acção ordinaría 1
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o decreto de 16 de janeiro autoriza esse despropósito, que está
na lei de 1885.

O regulamento de 2 de maio pretendeu corrigir e então .sup-
primiu esses embargos. .

Hoje, a seguir esses fragmentos do nosso direito, o credor hypo
thecario não sabe qual o direito que tem. Não sabe, si dada a exe
cução do immovel hypothecado, tem direito de ir, como se dava pelo
regimen da lei de 1864, pedir deposito ou se ha de entrar em um
concurso inutil de preferencia, disputar uma preferencia que não lhe
póde ser disputada. Não sabe si póde defender seu contracto em uma
discussão incidente de embargos ou em uma discussão de preferencia
ou si deve reservar a sua defeza unicamente para uma acção ordinária
que sómente póde annular a sua hypotheca.

É um estado de anarchia, e nada ha mais contrario ao credito do
que a incerteza a que conduziu a legislação de 1885, aggravada pelo
decreto de 16 de janeiro de 1890.

Os illustres paulistas, que aqui discutiram, UIl} para accusar,
outro para defender o Projecto, figuraram o caso de ser o exequente,
que leva á praça os bens hypothecados, obrigado a intimar ao credor
hypothecario da sua execução, para que elle viesse, preparado o prato,
levados os bens á praça, levantar o preço ;emfim, dizer-lhe: «Si quer
sirva-se deste bocado, que está na mesa. »

O SR. AZEVEDO MARQUES - Ao qual tem direito.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - A legislação actual, sem estes admi

niculos, é sufficientemente protectora dos interesses dos credores
hypothecarios.

O que diz esta legislação? Que o devedor chirographario só póde
levar á praça ou excutir os bens do devedor commum, no caso de ín
solvabilidade deste devedor commum , ou no caso de estar vencida a
hypotheca.

Sem isto não póde.

O SR. AZEVEDO MARQUES dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Si a lei diz que é nulla a penhora

feita em bens hypothecados, sempre que não se verificar o requisito
da insolvabilidade do devedor, não procede a objecção de V. Ex.

UMA voz - A lei não distingue.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O nosso Regulamento de 26 de abril

de 1865 já dispunha que, salvos os casos de fallencia e insolvabilidade
do devedor, os ímmoveís hypothecados nunca poderiam ser executados
por outro credor que não hypothecario, pena de nullidade.

Supponha-se, porém, que se dá o caso de insolvabilidade, que é
aquelle em que póde ter logar a penhora.

Neste caso, a divida hypotecaria considera-se vencida e o credor
comparece em juizo, não para disputar preferencia, mas para

c. c. VoI. IIl. 67
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receber o preço, que deve estar depositado e para o qual passou o onus
da hypotheca.

A lei, tanto quanto pôde, garante o direito do credor hypo
thecarío,

Agora, si elle dorme, não acode em defeza do seu direito, enten
de-se que tem renunciado. (Apartes.)

Em que é que se fundam as prescripções ? Fundam-se na pre
sumpção de renuncia.

Não é possivel, como quer o nobre deputado por S. Paulo, ímpór
a terceiros a obrigação de praticar formalidades em beneficio de
outrem.

Como o assumpto é importantíssimo e interessante e tem muito
ainda que dizer, pediria ao Sr. Presidente que Ibe conservasse a palavra
para a próxima sessão. (Muito bem, muito bem.)

O Sr. Presidente - V. Ex. será attendido. Fica a discussão
adiada pela hora.

A ordem do dia para a reunião de amanhã, 4, é a mesma de
hoje:

Discussão do parecer do Sr. Rivadavia Correia sobre os arts. 889
a i. OiOda Parte Especial.

Termina a reunião ás 6 horas da tarde.

33' REUNIÃO ORDINARIA, EM 4 DE DEZEMBRO DE i 90i

iPresidencia do Sr. Seabl'a)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os Srs.
Seabra, F. Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Luiz Domingues,
Frederico Borges, Araujo Góes, José Monjardim, Sá Freire, Oliveira
Figueiredo, Azevedo Marques, Alfredo Pinto, Hermenegildo de Moraes,
Benedicto de Souza, Alencar Guimarães, Anizio de Abreu e Rivadavia
Correia (i 7) .

Faltam os Srs , Tavares de Lyra, Camillo de Hollanda, Teixeira
de Sá e Sylvio Homero (4), todos com causa participada.

Dos convidados pela Commíssão, comparecem os Sr. Clovis Bevi
laqua, Andrade Figueira, M. F. Correia, Bandeira de Mello, Salvador
Moniz, Fabio Leal e Coelho Rodrigues.

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.

o Sr. F. 'I'olentino (Secretario) - Communica ter rece
bido do Sr. Teixeira de Sá participação de que, por motivo de molestia,
não podia comparecer á reunião de hoje.
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ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do parecer do Sr. RivadaTia Correia
sobre os arts. 889 a 1.010 da Parte Especial do Projecto.

o Sr. Andrade J8'igueira (*) - estava fazendo a compa
ração da lei n. 1. 237, de 24 de setembro de 1864, com O ultimo es
tado da legislação hypothecaria, quando foi hontem interrompido pela
hora.

Este confronto era necessario, diz o orador, para verificar o estado
actual da legislação hypothecaria, aliás recente, e as innovações que o
Projecto procura introduzir.

No seu discurso fez sentir que applaudía o proposito de restabe
lecer-se a hypotheca legal, que a lei de 1864 conservou em favor de
certas pessoas que compunham a família brasileira: a mulher casada,
filhos menores, ínterdíctos, etc. ; e já por ahi vê a Commissão que não
póde concordar com a impugnação que a este preceito oppoz o illus
trado relator da parte do Projecto em discussão.

S. Ex. achou que o decreto de 1890, obrigando todas as hypo
thecas legaes á especialisação, para que pudessem valer contra terceiros,
tinha sido um passo agigantado na senda do progresso, e que voltar á
lei de 1864 era um regresso.

Replicará ao illustre relator que é verdade que o decreto de 19
janeiro de 1890 deu este golpe, submettendo as hypothecas legaes, que
a lei de 15 de outubro de 1885 já suhmettia a uma inscripção prévia,
á especialisação, para que valessem contra terceiros; mas que nem
por isso considera regresso deploravel voltar-se ao estado da lei de
1864.

Si o nobre relator examinar o conjnncto do decreto de 1890, en
chergará alli a hypotheca tacita legal e geral mil vezes mais funesta,
mais damnosa, do que esta dos incapazes, das mulheres casadas, dos
interdictos. Quer referir-se á infeliz lembrança de constituir hypotheca
tacita geral, legal em favor dos debentures, ou títulos de obrigações
emittidos pelas companhias anonymas que fossem autorizadas a fun
ccionar por decreto do Governo.

Desta faculdade usou-se e abusou-se durante o encílhamento, e
pode-se dizer que o encilhamento foi um producto dona; porque, sem
hypotheca, estes titulos gozavam de prelação e preferencia ,

Posteriormente, as calamidades foram tantas, que o Congresso re
publicano teve necessidade de pôr um paradeiro a isto, e por lei vo
tada em 1893 procurou corrigir os inconvenientes desta legislação,
exigindo que taes titulos de obrigações, debentures, só gozassem de
prelação quando se fundassem em hypothecas convencionaes.

f") Este discurso não foi revisto pelo orador.



- 1060 -

Infelizmente, esta lei veio tarde; já o mal era, em grande parte,
írreparavel e esta lei foi mal comprohendida pelo Poder Judiciario,
sendo ainda hoje miseravelmente executada.

Como advogado deste fóro, poderia apontar factos demonstrativos
de que a lei nem siquer tem sido comprehendida pelos juizes.

Assim é que tem havido decisões que a suppõem voltada ao bom
regimen de repousarem esses titulos sobre hypothecas convencionaes,
ao passo que outras decisões, em maior numero, suppõem que estes
titulos continuam a gozar de prelação, sem embargo de não serem
garantidos por hypothecas convencionaes.

Emfim, isto é um incidente, para salientar o incoveniente que
ha nestas bruscas transições de uma legislação para outra. Até que
entre no espirito dos proprios julgadores, é uma campanha e, em
quanto se faz esta educação, mesmonos espiritos superiores, nos encar
regados de distribuir justiça, os direitos das partes solfrem vacillações
cruéis e muitas vezes são mesmo conculcados.

Não vem aqui fazer a critica desta legislação nova, quer do
decreto de 1890, quer ·do regulamento que o poz em execução.

Tocou apenas nos pontos capitaes, para mostrar em que é que
o Projecto em discussão com elles se conformava e em que delle se
apartava.

Mas, si quisesse prolongar o confronto entre a lei de 1864 e a
nova legislação, diz o orador, não lhe seria difficil indicar nessa nova
legislação pontos fundamentaes, capitaes, que não só tinham re
vogado, sem motivo, a sabia lei de 1864, como tinham implan
tado princípios perigosos sobre o direito hypothecario.

Já disse hontem que o Projecto felizmente voltou á boa tradição
de consagrar a hypotheca legal 'em favor de certas pessoas, da mu
lher casada, dos menores, dessas pessoas, emfim, que veem enume
radas no art , 971.

Mas, continúa o orador, o Projecto vai além do que foi a lei de
18M, vai além do que é necessario e do que pedem as conve
nlenoias ,

Foi além da lei de 18M, porque esta reconheceu as hypothecas
legaes, mas em casos limitados, sacrificando aliás muitos outros, que
a legislação antiga consagrava e muito respeitaveis; estabeleceu hy
pothecas legaes, a hypotheca geral, em casos muito restrictos.

Assim é que a hypotheca legal do olfendido pelo delicto, da
fazenda publica, dos responsaveis por dinheiros de corporações reli
giosas ou misericordias, de tutores e curadores, que não fossem de
menores, de ínterdictos, todas estas hypothecas legaes deviam ser
inscriptas e especialisadas ,

Não eram comprehensivas de bens presentes e futuros, não
eram geraes.

Este caracter de hypotheca geral a lei de 1864 só conservou
para as hypothecas legaes das mulheres casadas, dos menores e in-
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terdictos; para todas as mais hypotbecas legaes, aquella lei foi pre
vidente submettendo á inscripção e á especialisação em épocas de
terminadas e com todos os effeitos da hypotheca convencional. En
tretanto, o Projecto vai além, porque dá a toda. hypotheca legal o
effeíto de geral, o que é muito sério; as hypothecas gemes, pela lei
de 1864, são para certos casos e elle liberalisa a hypotheca legal
para outros casos. E', portanto, um passo que não póde approvar.

Vai só até á lei de 1864; para traz, não.
O passo, além de ser mais retrógrado, era desnecessário, porque

as pessoas indicadas não carecem deste favor, pois todas teem repre
sentantes directos e responsaveis para fazer valer os seus direitos.

Assim, o Estado tem seus procuradores para tornar eífectiva a
hypotheca legal do Estado; as administrações das corporações reli
giosas, que o Projecto chama pessoas juridicas, teem seus syndicos
para fazer inscrever e especialisar essa hypotheca ; facto analogo se
dá com os offendidos pelo delicio e, emfim, todas as pessoas a quem
se concede a hypotheca legal com o caracter geral.

Desejaria a este respeito restabelecer as disposições da lei de
1864, e obrigaria á inscripção e especialisação todas as hypothecas
que não fossem as das mulheres casadas, dos menores e interdíctos.

Em segundo logar, ha um" outra divergencia profunda entre
a disposição do Projecto e a legislação de 1864. Esta legislação,
mesmo com relação á hypotheca geral da mulher casada, dos menores,
interdictos, etc.. dizia que, uma vez estabelecidas, valiam sem de
oendencia de inscripção, podiam ser inscriptas sem carecer de es
pecialisação, mas podiam tambem ser especialisadas.

A lei dizia que, uma vez especialisadas, como era possivel e ella
obrigava, eram equiparadas em todo e em parte ás hypothecas con
vencionaes. Isto tinha grandes consequencias, que o leg.sladorpreviu.
Em primeiro lugar, quando os bens que garantiam esta hypotheca
geral especialisada se tornavam insufficientes, havia reforço de ga
rantia, nem por isto sobrevivia a hypotheca geral; si o objecto pe
recia, havia o direito de renoval-o , O Projecto, porém, faz reviver
neste caso a hypotheca legal geral, de modo que a especíalisaçâo
não tem para elle importancia alguma.

A hypotheca legal, pelo Projecto, conserva o seu caracter de hy
potheca geral em qualquer circumstancia, porque, si os bens pere
cerem ou não chegarem, reviverá a hypotheca. Isto não póde ser.

Não ha duvida que a hypotheca legal deve ser mantida, mas não
se póde levar ao excesso de mantel-a ainda quando se possa limitar
pela especialisação ,

Em um outro pontotambém O Projecto differe da lei de 1864.
Ha ahi um artigo que dispõe que a hypotheca legal geral dá di

reito á sequela e preferencia,
Ora, isso não está de accôrdo com a doutrina geral do antigo di

reito, nem mesmo fixado pelo decreto de 1864. A hypotheca lega
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nos tres casos em que era geral gravava os bens do responsavel,
presentes e futuros, emquanto elle os conservava em seu patrimonío.

Dado o caso de insolvencia ou de fallencia, o menor, a mulher
casada e o interdicto tinham preferencia sobre outros credores para
se pagarem do valor.da responsabilidade do marido, tutor ou curador;
mas esta hypotheca não produzia o efleito da sequela para acom
panhar todos os bens que o individuo tivesse durante este longo
tempo.

Não; isto seria restringir o direito de propriedade. Tudo que
adquirisse o responsável ficaria onerado com a hypotheca tacita, mas,
quando alienasse, ficaria livre. Somente sobre os bens que adquirisse
na occasião de tornar-se effectiva a sua responsabilidade pesaria o
effeito da hypotheca, já quanto a não poderem ser na occasião alie
nados, já quanto á preferencia .

Não seria prudente em uma Iegislação nova, em que devemos,
diz o orador, procurar conciliar os interesses jurídicos da familia, isto
é, os direitos e obrigações da família com exigencias do credito terri
torial, não seria nessa occasião que nos conviria lançar á baila um
instituto de effeitos tão largos como este, de haver hypothecas legaes
durante um tão dilatado periodo, de sorte a não poder o responsavel
transferir bens sem aquelle onus ,

Isto seria restringir O direito de propriedade, limitar O credito.
E tudo isso sem grande necessidade para a família, porque esta res
ponsabilidade para com terceiros, bem longede poder ir augmentando,
com o tempo tende a diminuir. Quando se trata de menores, elles
vão se emancipando, ha contas prestadas; quanto aos loucos, ha
contas, pode cessar a curatela; e quanto á mulher casada, o objecto
dado conserva o mesmo valor, porque o dote não póde ser alterado
na constancía do casamento; de maneira que a responsabilidade não
augmenta.

Ora, a inscripção a que essas hypothecas são submettidas con
siste nessa dupla operação: de saber-se o valor da responsabilidade
e de se consignarem,.para garantil-a, tantos bens quantos bastem.

Não ha, portanto, necessidadedesse exaggero de ir accumulando
garantias durante toda a longa vida do responsável.

Outra innovação traz o Projecto em relação á legislação de 1864
e é não consignar dlsposição especial a respeito da creação de esta
belecimentos de credito real. Não ha duvida que muitas das dispo
síções do Projecto, umas calcadas sobre a lei de 186<\" outras contendo
innovações, lançam as bases desse instituto; mas, além dessa regra
geral, ha outra especial para esseinstituto, que a lei de IBM acautelou,
consignando em um artigo expresso e de que o Projecto olvidou-se.

Si se pretendesse deixar este assumpto para ser regulado por
uma lei ordinária, não teria sinão motivo para. applaudir, porque
com effeito uma lei desta ordem deve antes pertencer a uma lei tran
sitoria, e a lei de 1864, si soffreu os golpes que honrem deplorou, foi
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por ter consagrado esse artigo sobre as sociedades de credito real,
porque exactamente pelas exigencias dessesbancos creados, ou mesmo
por crear, as Innovações foram decretadas.

Assim quanto á indistincta especificação das hypothecas legaes,
assim quanto a esta medida de tornar extensiva a hypotheca, que o
decreto de 1890 inventou para os debentures, tudo isso não estava
na lei, tudo isso foi inventado por amor dessas sociedades. Mas,no
Projecto, nem ao menos se fez referencia a essa lei, de onde se infere
que, na intenção do seu autor, as bases que estabelece no Projecto
são sufficientes para constituir taes institutos. Concorda o orador em
que esses institutos obedecem a regras especíaes, já para a sua for
mação, já para a sua liquidação, que os moldes das regras do Codigo
Civil não comportam. Não sabe si é defeito ou si é proposito. Si é pro.
posito, convém consignar que sobre as bases da legislação hypothe
caria estabelecidas no Codigo poderão constituir-se sociedades de cre
dito real, cujas operações serão reguladas por leis especiaes, Si, ao
contrario, se entende que o Codigo Civil abrange, em sua doutrina
sobre sociedades e sobre direito hypothecario, operações desses esta
belecimentos, pede licença para divergir, ponderando que ellas teem
regras especiaes na sua constituição. Estas regras estão na lei de 18M,
que, quanto ao orador, poderia ainda ser executada com pleno sue
cesso, sobretudo depois de 1893, em que se procurou restabelecer o
principio fundamental do direito hypothecario patrio, tão conturbado
pelo decreto de 1890.

Outra innovação refere-se a umas tantas disposições restrictivas
da liberdade de contractar hypothecas. Não só o devedor hypothe
cario, que tem seus bens já obrigados, pode contrahir uma nova hy
potheca, como pôde fazel-o sem declarar, nessa segunda escríptura, o
valor exacto, preciso da primeira hypotheca. Não vê justificação para
o que o Projecto dispõe; o proprio devedor pôde ignorar, e, si o
credor, a quem se faz segunda hypotheca, é interessado em saber o
valor da primeira, tem meios de averiguar, recorrendo ao registro
da primeira hypotheca, onde deve estar, sob pena de nullidade, esti
mada a responsabilidade.

Trata-se de hypothecas convencionaes e estas devem ser espe
cializadas.

Mas isso é assumpto que deve ficar ao arbítrio das partes; si o
o novo credor contenta-se, sem averiguar o valor da primeira hypo
theca, o legislador não tem que entrar nessa averiguação. Suppor má
fé por parte do devedor, seria uma presumpção um pouco arriscada,
porque isto pôde ser devido á ignorancia; sobretudo, nessas hypo
thecas com as sociedades de credito real, nem sempre é facil o de-

saber, porque uma prestação não paga em tempo tem os juros
mora, multas, etc.

A segunda restricção, que parece injustificavel, é que na hypo
posterior não seja estipulado prazo que termine antes do venci-
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mente da anterior. E'verdade que, em um artigo posterior,procura-se
corrigir essa exigencia, dando-seao segundo credor o direito de pagar
a primeira hypotheca.

Mas esses dois artigos, pode-se dizer, se excluem porque exacta- .
mente um devedor póde pretender contrahír hypotheca por prazo
superior ao da primeira, para resgatar esta primeira, isto é, para não
deixar ao novo credor essa missão de pagar uma cousa que lhe não per
tence. E a faculdade do novo credor para pagar a hypotheca anterior
presuppõe que a segunda hypotheca tem prazo mais largo, que ha de
viver mais do que aquella que e11e vae pagar.

Exemplifiquemos, diz o orador.
Quando se faz uma segunda hypotheca, é de ordinario para remir

a primeira, de que o immovel está onerado, e quanto mais se appro
xima o prazo do vencimento da primeira, mais urgente se torna a ne
cessidade de contrahir o empréstimo, para o resgate dessa hypotheca,

Ora, é exactamente neste caso que o artigo torna impossivel a
segunda.

Torna impossivel- repete - porque si a primeira hypotheca
estiver por mezes, por dois, tres ou seis mezes, para se vencer, a nova
hypotheca ha de ser contractada por prazo inferior, por menos de dois,
tres ou seis mezes l

Isto não é possível, não é razoavel. (Apoiados.)
Não é razoavel suppor que a nova hypotheca não é contrahida

exactamente para resgatar a primeira, que está a attingir o seu prazo
de vencimento.

Não dá tambem a este novo credor o direito de remir a divida
alheia.

Este direito s6 pertencia, pela lei de 1864, ao comprador do
objecto hypothecado,

Oscontractos devem também obrigar as partes pelo prazo estipu
lado.

O prazo é estabelecido, não s6 em beneficio do devedor, comoem
beneficio do credor; sobretudo, com relação aos estabelecimentos
ruraes, o prazo é essencial, é capital para qualquer delles.

Por isto não póde conceder, conformepretende o Projecto, pelo
art. 961, a faculdade do devedor de remir a hypotheca, passadosseis
annos.

Isto seria auniquillar os estabelecimentosde credito real; porque
elles, fundados nestes contractos, emittem lettras hypothecarias, que
circulam na praça, são titulos ao portador; a sua emissão é regulada
pelas hypothecas celebradas, de maneira que, quando um devedor
antecipa o pagamento do valor da hypotheca, são retirados da cir
culação titulos correspondentes a esse valor. (Apmado$.)

Nãose pôde, como se pretende, perturbar a vida da sociedade
de credito real, que tem os seus calcules, para fazer os seus mappas,
que faz as remissões por sorteio, duas ou tres vezes por anno, que
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retira estes titulas que estão em circulação, pagando ao par e ás vezes
até com premies.

Não é possível obrigai-a a desarranjar todos estes calculos, apres
sando o vencimento dos contractos.

O prazo é tão capital, no tocante ao assumpto, que um devedor
que antecipe este pagamento de hypotheca, é obrigado a pagar um
premio ao Banco, por esse facto, premio que costuma ser de 2%"

Accresce que isse é mesmo das obrigações a prazo; o credor não
é obrigado a receber o pagamento antes do tempo.

No regimen hypothecario convém manter a regra em toda a ;'sua
integridade, a não ser que haja accórdo entre credor e devedor, a não
ser o caso dos bens dímínuirem de valor ou se deteriorarem e o de
vedor não querer reforçar a hyotheca, a não ser o caso do devedor não
ser pontual nos pagamentos, casos em que o credor tem o direito de
cobrar e o devedor a obrigação de pagar.

Uma outra innovação que ahi vê, restrictiva da liberdade] de
contractar, é aquella que manda considerar extincta a divida, no caso
do credor requerer adjudicação do bem hypothecado.

Já disse hontem que não via relação necessária entre a divida: e
a sua garantia; que a divida podia ser muito maior do que a garantia,
assim como podia ser muito menor,

Querer forçar o credor a satisfazer-se com o objecto hypothecado,
com o objecto dado em garantia, só porque não houve lançador em
preço e se viu obrigado a requerer adjudicação como unico partido a
tirar para salvar, não a sua divida, mas a garantia que elle acceítou,
querer fazer isto - repete - é fechar a porta ao credito, é collocar
os credores na posição de nunca requererem adjudicação e deixarem
em abandono os bens dados em garantias, para que as suas dividas não
sejam reputadas pagas, satisfeitas, por uma presumpção da lei.

Trata-se de uma solução mais vexatória ainda, do que a antiga
adjudicação forçada, porque a adjudicação forçada a lei estabelecia,
como um golpe brusco, para terminar o processo, que já aborrecia.

O credor, desejando uma solução, requeria a adjudicação, que a
lei forçava, umas vezes com abatimento, e outras vezes sem elle ;
mas, nunca a divida se considerava extincta, si o valor do objecto
adjudicado não chegava para cobril-a .

O SR. AZEVEDO MARQUES dá um aparte ..

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E S. Ex. agora quer que o credor
reponha o excesso.

VOZES - Não ha reposição.
O SR.' ANDRADE FIGUEIRA - Como não ha, quando o credor muitas

vezes poderá receber, por cem, que é - supponha-se - o seu desem
bolso, o que vale apenas cincoenta?!
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Um SR. DEPUTADO - O espirito do Projecto é que não haja repo
sição.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Esta disposição, executada á risca,
annulla completamente o credito.

Nenhum estabelecimento vae fazer contracto desta ordem sujei
tando-se a disposições tão restrictivas. A lei de 1864 foi a este ;espeito
~ais coherente quanto ao principio, e mais líberal em suas dispo
sições.

A propósito deste artigo, o illustre representante de S. Paulo
apresentou hontem umas emendas com as quaes o orador sente não
poder concordar. Uma dellas reproduz em sua primeira parte a actual
legislação geral sobre a execução da hypotheca, á qual elle accres
centa uma disposiçãoainda mais radical, porque diz que ao exequente,
em qualquer das praças, fica salvo o direito de lançar ou de requerer
adjudicação dos bens hypothecados e que, nestes ultimos casos, a
arrematação Ou a adjudicação em favor do exequente importarão qui
tação da divida.

Pensa que a adjudicação e a arrecadação, como solução que são
das obrigações creadas por lei federal, fazem parte do jus persequendi,
mas o modo de levai-as a effeito pertence á lei estadoal, segundo
a Constituição.

E' um caso este de direito em que é difficil fazer-se nitida sepa
ração entre o meio de solução que cabe aos Estados e aquelle que cabe
ao direito federal.

Tanto a arrecadação, como a adjudicação são actos incidentes.
Para o orador, a violação é muito clara e não se occulta o pensamento
porque ainda haveria um meio de envolver este direito federal, essa
solução de obrigação em uma vestimenta que tivesse ares de família
federal. Mas, não; como que propositalmente se quiz lançar a barra
aos Estados, dizendo: « You igualar isto» e repete-se, como se verifica
da emenda do Sr. Dr. Azevedo Marques, a legislação actual, que carece
de reforma.

Esta legislação foi estabelecida pela lei de 1885, quando se intro
duziu o novo instituto da adjudicação voluntaria e então era preciso
começar lentamente, fazer praças successivas , O objecto era levado á
praça pela sua avaliação actual, não pelo preço do contracto ; si não
achava lançadores, soffria a reducção e ia á segunda praça, com inter
vallo de 10 dias, com abatimento de 10 "I«; si ainda não achava lan
çadores, era levado á terceira praça com outro abatimento de 10%
que vinha a ser um abatimento de 20 % sobre a avaliação e ahi era
então arrematado por quem mais offerecia, era um leilão.

Já se vê que isto está exprimindo um temperamento, para tra
duzir um novo instituto, e até certo ponto o autor disso é o orador,
porque foi elle que teve a ídéa da adjudicação forçada. Mashoje, que
o instituto da adjudicação forçada entrou nos costumes, crê que é pre-
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císo dar um passo mais adiante. E assim mostra que, sem ser ousado
sempre que a conveniencia publica pede. dá um passo adiante. '

E' demais essa multiplicidade de praças.
A antiga lei tinha dado 20 dias pa~a os editaes dos immoveis,

no tempo em que essas praças eram muito espaçadas, em que não
havia facilidade de communlcações, e, por isso, esse prazo era consi
derado sufficiente para os ímmoveis.

Além desses 20 dias, dão-se mais i Oem uma segunda praça,
e mais i Oem uma terceira, o que são 40 dias e com os íntervallos
pode-se contar 50 ou 60. Para que essa demora?

Ha um grave perigo, que se observa na pratica: a surpreza dos
arrematantes. Desde que o objecto tem de ir á praça pelo maior lance
offerecido, ninguem concorre á primeira praça.

A' segunda vai um ou outro para não deixar o visinho tirar a
sardinha com a mão do gato; vae apenas de alcatéa, Na terceira praça,
a!li, á primeira hora, emquanto a licitação se faz com o abatimento dos
20 '/" estão arranhando, mas quando vem o leilão, ahi então os mais
tenazes, os mais vadios, porque são os que teem mais tempo a perder,
o arrematam, ás vezes, por um preço míseravel.

Os arrematantes serios são logrados com esses successivos adia
mentos, com esses suocessivos editaes que consomem 50 ou 60 dias e
a consequencia é que o circulo dos arrematantes, que já é limitado no
paiz, sobretudo no interior, diminue extraordinariamente. Esta lici
tação já não tem mais razão de ser.

O illustre representante de S. Paulo apresentou uma emenda a
que se vae referir.

O direito portuguez já tinha introduzido um melhoramento, esta
belecendo a acção decendiaria para se accionarem os instrumentos
publicos e limitando meios de defesa contra essas escrípturas. Veio a
lei hypothecaria e ainda restringiu mais, introduzindo a acção
executiva. Mas essa reforma não instituiu um processo tão summario
como em geral se suppõe: ha uma grande differença entre embargos
na acção executiva e embargos na execução de uma sentença.

Como a acção executiva começa por penhora e execução, o legis
lador dá maior largueza de oppor embargos á matéria da sua
defeza, ao passo que, quando a execução procede de sentença, o legis
lador restringe a matéria de embargos, na execução, sómente áquella
matéria que não foi opposta na acção ,

Isto é uma grande limitação e o resultado que tem observado no
foro, é este: que depois das acções executivas, nem por isso as exe
cuções hypothccarias marcham com mais celeridade.

Em todo o caso, a emenda offerecída está sujeita a esta pende
racão ,

. Outra emenda é que os editaes para a venda em hasta publica dos
immoveis hypothecados inscriptos não eram lavrados, sob pena de nul
Iidade, sem que primeiramente fossem intimados, pelos meios legaes,
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os credores por hypothecas anteriormente inscriptas, si não tiverem
sido anteriormente intimados ou comparecido á acção.

Não póde absolutamente concordar com esta medida.
Não procede o argumento de que poderá haver surpresa, primei

ramente porque o credor hypothecario deverá estar vigilante e, em se
gundo logar, porqne a lei manda que o preço do objecto fique
depositado, que para elle passe o onus da hypotheca.

Feito este deposito, está claro que elle não poderá ser levantado
sem que o credor, a quem pertença; compareça.

Si o juiz mandar levantar por terceiros, procederá mal, contra a
lei; será responsavel, deverá ser processado.

O SR. AZEVEDO MARQUES - Mas é melhor evitarmos isto, por uma
medida que nada tem de inconveniente.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA -'- O processo da execução, que deve ser
breve, vae ficar embaraçado com uma medida dessa natureza, sem
necessidade alguma.

Esta execução, como já disse, é acompanhada de editaes, publi
cados nos jornaes, e o credor, que deve estar vigilante, não a póde
ignorar.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - E onde não ha imprensa ?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Onde não ha, Ocredor deve ter o seu
representante na localidade, que lhe dará as informações.

O Sr. Azevedo Marques manda supprimir o art. 974, que dispõe:

"As hypothecas de que trata o art. 971, ns, 1 a 7, em
quanto não forem especialisadas, comprehendem todos os
immoveis do rcsponsavel, existentes desde o começo da sua
responsabilidade, e os que adquirir até á especialisação. »

Mas este artigo não póde ser eliminado, salvo querendo se acabar
com as hypothecas legaes.

O SR. AZEVEDO MARQUES - V. Ex. quer as hypothecas legaes?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - E até as gemes, limitadas á mulher
casada, aos menores e interdictos.

As outras não admítte, as outras quer especialisadas.
Até preferia muito, neste ponto, o estado antigo ao actual.
Outra emenda foi apresentada sobre a hypotheca dos caminhos de

ferro.
Não acceita nem a doutrina dessa emenda nem a doutrina do

Projecto. .
Pelo Projecto, as estradas de ferro não podem ser hypothecadas

sem consentimento do Governo Federal, si a concessão foi federal, ou
sem consentimento do governo estadoal, si foi estadoal.

Além disto, o Projecto restringe o objecto da hypotheca.
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o orador suppõe que o melhor a fazer sobre esta parte do Projecto
é eliminar estes artigos todos e deixar as estradas de ferro debaixo da
classiticação que lhes cabe, de objecto immovel, por si e por seus
accessorios, conforme o direito hypothecario de 1864.

Por uma emenda apresentada, parece que nem com o consenti
mento do Governo se devem permittir estas hypothecas.

São conhecidos, diz o orador, os precedentes da nossa legislação.
Houve ahi um decreto, si não lhe falha a memória, de 26 de abril

de 1857, pelo qual o Governo decidiu que as estradas de ferro não
podiam ser penhoradas, nem ser objecto de execução civel, exceptu
ando, porém, os immoveis por natureza, isto é, os terrenos que elIas
possuissem.

O fim do decreto era proteger os trens rodantes, o material neces
sario para o movimento e utensilios de estações; emflm, tudo quanto
pertencesse ao material.

~las este mesmo decreto acabou por um artigo final em que dizia
que esta e outras medidas, que elIe continha, ficariam dependentes de
approvação legislativa. .

Este decreto foi o que regulou a conservação e policia das estradas
de ferro e ainda está em vigor, menos quanto a algumas disposições es
pecíaes, para as quaes o Governo não tinha autorização legislativa.

Ora, o corpo legislativo, longe de approvar esta parte do regula
mento, consignou, na lei de 1860, a faculdade de hypothecar as estradas
de ferro e o regulamento expressamente refere-se a concessões de es
tradas de ferro, minas e outras cousas. De facto, estabeleceu-se a dou
trina de se hypothecarem estradas de ferro, como reunindo todos os
requesitos exigidos pela lei hypothecaria para serem objecto desse con
tracto. Este direito ficouconsagrado pela lei, e não vê, portanto, necessi
dade de se dar um passo atraz, exigindo-se licença do Governo e menos
de sobre-estar na execução até que o Governo resolva arrematar este
direito. O Governo pódecomprar; mas ir ao ponto de impedir que as
companhias as hypothequem, quando muitas vezes precisam fazel-o
para melhorar e desenvolver as suas linhas, para manter o trafego,
emfim, acha excessivo, e menos, dada a eventualidade de execução,
não poder passar a estrada á nova empresa sem o Governo dizer si con
sente, si abre mão de um direito que lhe está reservado.

Entende que convém manter o direito actual, eliminadas do Pro
jecto todas as disposições relativas a estradas de ferro.

O SR. ALFREno PINTO - Mesmo quando o Estado tenha garantido
juros?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Esta garantia, ou é dada pelo Governo
Federal, ou pelos dos Estados e tem a sua lei reguladora que são os
contractos que a União ou os Estados celebram, quando concedem a
garantia, contractos em que os Governos respectivos podem resalvar
direitos. Está claro que, quando a companhia assim procede, hypotheca
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ao Estado o seu material; resalva-se este direito, e o decreto de f865
manda até que estes contractos feitos entre o Estado e as companhias,
figurando o Estado como pessoa civil, sejam sujeitos ao registro hypo
thecario. Si não ha esta divida, representa uma divida commum e não
ha motivo para constranger.

OSR. ALFREDO PINTO - Desejava ouvir a respeito a opinião de
V. Ex., havendo garantia de juros.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Si estabelece a preferencia em favor
do Estado, que garante os juros, isto deve estar registrado, é o caso de
transcripção, é hypotheca. Si ha algum outro onus, é o caso do do
cumento transcripto , porque ahi o Governo Federal ou o Estado fi
guram como pessoa civil; o contracto tem o caracter de contracto entre
partes, de maneira que todos os direitos são respeitados.

Dirá mais ao illustre preopinante que, de ordinario, essas ga
rantias de juros são dadas afim de se animar a formação do capital
para construcção de linhas e não teem esse caracter de divida hypo
thecaria.

De ordinario, a garantia tem de ser restituida por meio de uns
tantos por cento da renda; mas si o Estado quer se garantir com a
hypotheca, ninguem lhe contesta esse direito. Em todo o caso, não vê
em que isto possa embaraçar.

O SR. ALFREDO PINTO - Póde até ser clausula de contracto entre
o Estado e a companhia.

OSR. ANDRADE FlGUEIRA-Pócle até haver clausula de reversão da
estrada; mas a hypotheca não embaraça, porque o que acontece é que
a estrada é hypothecada sujeita a esta clausula e quem a adquirir ficará
sujeito á mesma clausula.

A hypotheca não obsta; quem trata conhece, sabe o que faz.
Quando tal houver, está claro que deverá ser observado tudo, porque
são as clausulas contractuaes , O Governo pode exigir que não hypo-
theque sem avisar, etc. .

Em geral não é um pedido de licença, é um aviso que, uma
vez dado e decorrido um certo prazo, si o Governo não se oppoz,
suppõe-se que annuiu. Tudo isto são convenções e está na categoria
dos contractos, a que já alludiu, em que o Estado figura como pessoa
juridica.

O illustre relator do Projecto apresentou tambem uma emenda
sobre a escriptura como da substancía do contracto. Pensa que
isto está prevenido no Projecto , Tem ahi um artigo, em que se diz que
os direitos reaes, entre os quaes a hypotheca, não terão existencia sem
a inseripção no registro, salvo as excepções consignadas nos artigos
seguintes.

Isto prende-se com a questão sobre a qual já occupou a attenção
da Commissão.
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oProjecto diz que não terão existencia sem a inscripção, quando,
segundo as ídéas recebidas no Brasil, a inscripção só é necessária em
relação a terceiros.

Como está no Projecto, a inscripçãoé necessária até entre as partes
contractantes; a hypotheca não tem effeito, mesmo entre contractantes,
sem a inscripção,

Quanto ao penhor, porém, o Projecto fez excepçao e parece que o
mesmo se deu quanto á antichrese, permittindo que fossem celebrados
por escrípto particular, embora com obrigação da transcripção e até
dizendo que elles só poderiam valer contra terceiros depois do re
gistro.

Dahi se segue que, quanto a esses contractos , o illustre autor do
Projecto separou-se da sua doutrina, isto é, o acto não é formal e sim for
malidade accrescentada pelo legislador, para que produza effeito em
relação a terceiros; mas entre as partes contractantes surtirá effeito até
sem registro.

E' uma contradicção na doutrina; porque si o registro é substan
cial, é fôrma de direito real que não pode existir, sem este requisito,
nem entre as partes contractantes ,

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Esta excepção é em relação á caução
de títulos.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Não é só; tambem em relação ao
penhor em geral. Essa excepção vem duas ou tres vezes e lemhra as
duas excepções que fez: primeiro de permittir que o penhor se consti
tua por escripto particular e segundo que valha entre as próprias partes
contractantes, mesmo sem registro. O que não louva é que o autor do
Projecto exigisse essa formalidade para as hypothecas, porque estas
teem, entre as próprias partes contractantes, effeitos capitaes e vae
apontar dous ou tres de memoria.

Um dos effeitos da hypotheca, devido á sua indivisibilidade, é que
ella não póde ser reduzida. Assim, se alguém hypothecar, por uma
divida de 100 contos, prédios no valor de 1000 contos, ninguem póde
reduzir essa hypotheca a um só desses predios, embora valha o dobro,
por effeito da indivisibilidade. Isso é negocio entre as proprias partes
contractantes, não tem nada com terceiro; não póde ser reduzida a
garantia.

Si alguém intentar uma execução e arrematar um desses prédios
por 99: 999$, ficando devedor de mil réis; se os predios, no valor de
mil contos estão hypothecados para garantia desses mil réis, isso é
effeito entre as próprias partes contractantes. E d'ahi vem o direito,
tambem pessoal, do credor hypothecario, restabelecer a integridade da
garantia, sempre que um objecto perecer ou diminuir de valor, emfim
nao garantir a divida; eUe tem o direito de reclamar um reforço de
garantia. Tudo isso resulta do direito entre as próprias partes, não tem
nada. com terceiros.
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Outro effeito capital, tambem entre as próprias partes, que nada
tem com terceiros, por effeíto da mesma indivisibilidade, acontece
quando cada um dos successores no immovel hypothecado é responsa
vel solidariamente pelo total pagamento da divida. Ainda que um
desses successores ou herdeiros pague a sua parte, o predio continúa
integralmente hypothecado pelo restante e esse unico herdeiro a quem
tocou o dito predío pôde ser accionado ,

Perguntará: a falta da inscripção pôde privar a hypotheca,
coutrahida de Ma fé, entre credor e devedor, desses effeitos que são
capitaes?

Acha que não.
Isto é julgar da doutrina do Projecto pelas suas consequencias.
A hypotheca, sem inscripçãc, é valida entre as partes con-

tractantes .
A inscripção é formalidade instituída em relação a terceiros; mas

entre as partes contractantes a inscrípção nada accrescenta á validade
do acto ,

Os effeitos em relação a terceiros são a sequela (isto é, acompa
nhar o objecto hypothecado em poder de terceiros, a quem seja alie
nado) ou a preferencia em concurso de credores.

No mais os effeitos da hypotheca (e não são poucos) resultam da
hypotheca núa e simples entre as partes contractantes e seus herdeiros
a titulo universal.

lia mesmo questões interessantes sobre 'direito hypothecario, que
se prendem a essa solução.

Isto é um meio pratico de mostrar que o illustre autor do Projecto
se apoiou em uma doutrina que não é verdadeira.

O que acaba de dizer em relaçãoá hypotheca poderia figurar em
relação a outros direitos reaes: mas não faz, porque o que está em
discussão é a hypotheca ,

Mas, dizia que a matéria está prevenida no artigo de um modo
que lhe pareceu inconveniente em relação li hypotheca, sem resalvas,
sem effeitos, independentemente do registro em relação aos contractan
tes, e que, quanto ao penhor, se havia feito excepção, pelo que
applaudía ao nobre autor do Projecto; mas o que não pôde applaudir
é a distincção em que entrou a respeito do penhor .

. Já disse que não acceita o penhor agricola, porque é uma oreacão
artificial. Penhor repousando sobre immoveis, sobre fructos pendentes
e até em via .de formação!

Não sabe o que são fructos em via de formação. (Pausa.) Fructos
pendentes, pela noção recebida do direito romano, o orador sabe
perfeitamente o que é.

O Projecto também consagra o penhor não só para os fructos
pendentes, como para os animaes, para os utensílios de lavoura.

Isto é uma idéa muito odiosa. Não está na lei de 1864, que é
accusada de não ter attendido ao desenvolvimento do credito territo-
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rial e, entretanto, essa lei fez o que se podia fazer, restringiu enorme
mento as pessoas em favor das quaes a legislação anterior dava
hypotheca legal, dando-a somente aquellas a quem não podia negar
alterou profundamente as garantias do processo, estabeleceu oprocess~
summario, reduziu as custas, privou os devedores de meios de defesa
que a lei commum dava, e derogou esse importante privilegio que
tinham certos estabelecimentos agrícolas, fabricas de assucar, privile
gio que era essencial para a sua conservação, comoeste da integridade.

Note-se que a lei de 1864 não revogou, derogou apenas nas exe
cuções hypothecarías.

E' uma destas medidas especiaes que o legislador decretou única
mento em beneficio do credito hypothecario ,

Como um dos favores que a lei concedia ao credito hypothecario,
era que o objecto hypothecado pudesse ser arrematado, qualquer que
fosse o seu valor e a importancia da divida, veio isto, como consequen
cia , derogar o privilegio da integridade, que era um embaraço; por
que, pelo privilegio de integridade, esses objectos não podiam ser
destacados, nem os bois, nem essa trapalhada de instrumentos.

Em geral, os estabelecimentos agrícolas sem estes apparelhos não
podem funccionar ; mas isso se dá especialmente em relação áquelles
de que tratava a lei de 1833, isto é, estabelecimentos de canna, de
mineração, etc.

A estes estabelecimentos, tire-se hoje o boi, amanhã o alambique
e, em poucos dias, vae-se tudo quanto Martha fiou. (Riso.)

Mas uma lei posterior revogou tudo; estas reformas que se lhe
foram seguindo, acabaram com tudo e o orador não sabe como estes
estabelecimentos podem hoje manter-se.

Já teve uma engenhoca de canna e sabe que sem certos appare
lhos, sem os bois (riso), não se póde ter canna.

A mineração então, esta depende de muitos apparelhos, de
machinismos, de moveis alli integralisados comoimmoveís.

Crê que ha mesmo uma contradícção, porque o Projecto, na Parte
Geral, considerou isto tudo como accessorio de immoveis, formando
uma só unidade e agora vem dar aqui este penhor agrícola.

Isto nem é agricola; quando se trata de mineração, por exemplo,
é antes um estabelecimento industrial. (Apartes.)

Nas idéas, pelo menos, está evidentemente em contradicção ,
Fará algumas ponderações, que não deixam de ter sua im

portancia,
Não pareça á Commissão tão odioso este privilegio.
Isto é de uma geração muito liberal, dominada por illusões iguaes

a estas que reinam hoje.
Este privilegio foi estabelecido pela geração que decretou a lei da

liberdade da taxa de juros, pela geração que acabou com os morgados
e fidei-commissos perpetuos, pela geração que promulgou o Codigo do
Processo Criminal, que é uma lei liberal que honra o pais.

O.C.-Vol.III 68
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o SR. COELHO RODRIGUES - QHe fez depois o Acto Addicíonal.
O SR. ANDRADE FIGUElllA .,- Sim; que fez depois o Acto Addicio

nal, esta grande tolice (riso), para mostrar os sells sentimentos
Iiberaes.

Trata-se, portanto, de uma lei que, embora tenha o nome de
privilegio, deve ser acatada.

O orador não a revogaria, nem mesmo em beneficio do credor
hypothecario. .
. Ja tem abusado por demais da attenção da Commissão (não apOIa

dos); tem .feito observações sobre varias pontos do Projecto, sobre
muitos artigos com que não concorda.

O SR. SÁ FREIRE - O penhor legal, por exemplo.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Vê ahi muitas disposiçõesaproveita

veis; mas acha desnecessario este apparelho todo sobre o penhor.
O assumpto sobre o penhor está ahi multiplicado em muitas

secções.
Para que estas obstrucções todas que se verificam no Projeoto ?
Lê ahi no Projecto, por exemplo, que a caução de titulas de

credito immobilisados equipara-se ao penhor, etc., etc.
O penhor é caução; somente a palavra caução é mais generica,

comprehende a caução pessoal, hypothecaria, pignorarícía ,
Mas, pele desenvolvimento que ahi se deu á matéria da caução,

tudo quanto se diz sobre caução, applica-se ao penhor.
O penhor legal, esse que se refere aos hoteleiros, estalajadeiros,

etc., não ha duvida que é uma instituição necessaria , mas não com
este luxo de desenvolvimento.

O SR. SA' FREIRE - Mesmo sem titulo de espécie alguma?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Sem duvida.
Ahi ha a tradição, a posse, a entrada do freguez na casa com

toda a sua bagagem.
A lei presume que elle fez tradição e tudo aquillo serve de

garantia.

O SR. SA' FREIRE - E quanto á excussão?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Dá-se o executor; é questão de
processo.

Os individuas especificadosno Projecto só conservam este privile
gio emquanto o objecto estiver nas respectivas casas ou estabe
lecimentos.

E' a mesma cousa que se verifica a respeito do senhorio de um
predío, em relação aos moveis que nelle se acham.

Agora, ha ahi muitas disposiçõesque não acceita ; aquella, por
exemplo, que se refere ao amo, sobre os moveis, as joias e a caderneta
do criado, etc.
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Assim tambem não acceita a disposição, que vem, na secção
segunda, sobre hypotheca legal, referente aos funccionarios publícos.

Ahi se diz que a pessoa sujeita a qualquer das hypothecas men
cionadas nos ns.1 a 1> do artigo antecedente, que é o que tem o n. 971,
não terá direito ás vantagens que lhe der o titulo, cargo, emprego,
etc., emquanto não a fizer inscrever.

Esta disposição não adianta.
Primeiro que tudo, os vencimentos dos empregados puhlicos não

podem servir de penhor, não são considerados vantagens pessoaes; são
dados para elles se vestirem e apparecerem decentemente na reparti
ção, e para se alimentarem.

Como é, pois, que se vem dizer que elles não poderão ter direito
a estas vantagens, emquanto não fizerem o que determina o Projecto ?

O SR. IhvADAVIA CORREIA dá um aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas, pelo Projecto já se os suppõem
empregados publicos. (Apartcs.) .
. Bem; como já está realmente fatigado e a Commissão não estará

menos (não apoiados), vae .pôr termo ás suas considerações, decla
rando que, si o debate se prolongar, trará emendas no sentido em que
acaba de pronunciar-se.

Deve observar á Commissão que o illustrado autor do Projecto, a
ultima vez que fallou, sustentando as suas idéas, disse que em França
o systema germanico não tem sido adoptado, não por motivos solidos,
maspor chauoiniemo .

O SR. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - NãO; este espírito só se podia ter
dado depois da guerra de 1870. .

O SR. CLOVIS BEVIL,j,QUA - Inimigos irreconoiliaveis.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Com a Inglaterra, sim; com a
AlIemanha, não.

Pois bem, antes de 1870, quando se votou em França a lei de
março de 1861>, que estabeleceu regimen igual a este que a lei brasi
leira imitou, foi discutido o assumpto pelo eminente jurisconsulto
Troplong, quo, a um critério de primeira ordem, reunia profundo
conhecimento da legislação franceza e pode-se dizer um elevadissimo
espirito philosophico , E' mesmo apontado entre os jurisconsultos
francezes como o espirito mais eminentemente philosophico. Pois
bem, elle resumiu em algumas paginas de força todas as objecções
que tornavam O regimen germanico inteiramente inapplicavel á
França.

Toma a liberdade de ler essas paginas, porqne as considerações
que elle faz applícam-se com grande força, si não com maioria de razão,
ao Brasil.
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No seu tratado Da transcripçâo hypotl!ecaria, 'l'roplong, ex
pondo a theoria do direito germanico sobre o regimen hypothecario,
diz o seguinte:

« 28, De ce que cette publicité est requise en Allemagne
comme un droit substanciel, il suit que c'est cette publicité
méme qui fait le propriêtaire; que celui-là seul peut être
reputé proprletairc qui est inserir; et que quiconque achete
d'une personne non inscrite, achete mal et n'est pas repute
propriétaírc.

Si celui qui est inscrit n'est pas propriétaire légitime,
il transmet nêanmoins le droit de propriêtê á celui qui achete
de lu! de bonne foi. Par cela seul qu'il est inscrit; les tiers
ont été autorisés á le considérer comme le vcritablc maitre
dc la chose, á traiter avec lui et á acquerir légitimement dc
lui, s'ils sont de bonne foi. C'est á peu pres ce qui a lieu
chez naus en matíere d'achat d'objets mobiliers.

29. L'avantage de ce droit, c'est la certitude, Son
grand inconvénient, c'est le matérialísme , Sans doute, en
contractant avec celui que les registres désignent comme
proprletaire, on a la satisfaction d'avoir en maín la preuve
juris et jure qu'on a acquis un droit á l'abri de toute con
testation. Mais cette certitude, á laquelle, du reste, on peut
arriver aussi dans d'autres systemes moins absolus et plus
simples, cette certitude, dis-je, est obtenue souvent aux
dépens de la facilite et de la promptítude des affaires, Pour
en faire jouir les transactions, il faut faíre peser SUl' la pro
priété et SUl' le crédit un formalisme accablant, dont il nous
serait impossible de nous accommoder en France ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30, En Allemagne, tout cela fonctionne sans de trop
grands inconvénients, parce que, presque partout, cette
législation est sortie des mceurs Iocales, Mais comme ces
mceurs sont tres dífférentesdes nótres, on ne pourraít l'im
porter chez naus sans ímíter avec un grand dommage des
institutions rebelles á nos habitudes.

La féodalité n'est pas éteintc en Allemagne: il y a des
biens nobles et des biens roturiers , Les premiers sont enla
cés dans le réseau des substitutions, des privileges de
masculinité et ele droit d'ainesse; l'esprit de conservation et
le frein eles lois féodales lcs rendent presque immobiles elans
los íamilles, Quant aux seconds, ils ne peuvent êtro alicnés
que du consentement du seigneur et rrioyennant des droits
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considérablés des lots et ventes, Bien plus, toutes les natu
res des biens, soit nobles, soit roturíers, sont soumis au
retrair féodal, au retrait Iignager et au retrait de voisinage.

Dans beaucoup de lieux, les propres ne peuvent être
alienes sans le consentement des héritiers presomptifs; Ies
substitutions sont pratiquées; et, pour conserver les heins
dans les familles, on admet les renoncíaiíons des filIes dotées
á la succession future de leur pere, etc" etc,

On voit là un ensemble de faits qui attestent des habi
tudes de couservation et d'immobilité, et une lutte dos lois et
des mceurs contre le morcellement des propriétés. D'un
côté, des grands domaines; de l'autre, des propriétés se
maintenant dans les familles héréditairement et restant
attachées au manoir par une possession immémoriale: voílà
les circonstances qui permettent à l'AlIemagne de matérialí
ser par une publícité sacramentelle tous les mouvements de
la propriété foncicre, Ces mouvements sont trop peu fré
quents pour entrainer des gênes véritables et nuire au crédit
du sol, tout en ayant l'air de le favoriser.

31, Mais, dans los parties de l'Allemagneou les mceurs
nationales se ressentent du voisinage de la France, et ou la
propriété fonciere a plus de mobilité et de fractionnement, la
sagesse du législateur s'est bien gardée d'introduire losysteme
germanique, qui no convient qu'aux pays do grands do
maines, ou à ceux qui laissent dormir la propriété dans un
état â peu pres stationnaire .

33, Voilà donc dos enseignements dignos de toutes nos
méditations, ot c'est le pays qui a inventé le systerne, qui
nous le dorme lui-mérne. Le systeme allemand, modiflédans
le cceur même de l'Allemagne par la force des choses, a été
jugé impraticable dans les pays que la France a façonné a
sa ressemblance. Ce fait répond à bien dos objections et
suffit pour nous dispensar d'épreuves périlleuses ,

34, Maintenant, si nous [etons los veux sur la Franco,
que de raisons, dírectement tirées do notre caractere natio
nal, se présentent a l'esprit pour nous garantir d'une irmo
vation si contraíre à nos mosurs et à nos intérets !

Le systeme allemand fleurit dans les contrées telles
que la Prusse, le Brandebourg, la Silésie, le Wurtcmberg, ou
la proprioté est contenuc par dos entraves, ou les domaines
ont dos limites fixes, 01'1 les mutations sont pou fréquentes,
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Ou los populations ont des habitudes sédentaires. Cheznous,
la torre est lihre; elle se meut sans entraves; elle est sou
mise à une action de divisíon et do recomposítion alterna
tive, qui multiplie les transactions, accroit sans cesse les
nombres des possesseurs, augmente la valeur de la terre et
ajoute par conséquent à son crédit , Il faut tenir grand
compte de cette impulsion féconde, due à la simplicité de nos
lois civiles et à notre droit successoral ; impulsion tellement
puissante, qu'elle briserait sans effort Ies chatnes bureau
cratiques du systême allemand et férait crouler, d'un seul de
ses mouvements, des montagnes de papiers.

'D'un autre côté, la moyenne et la petite propriété
succomberaíent sous les frais des procédures nécessaíres pour
l'établissement, la justification et la publication du droit du
possesseur; toutes les affaires de peu d'ímportance seraiont
éternisées, et on n'arriverait aux résultats qu'apres dos len
teurs interminahles et la ruine des parties.

Enfin, la tenue des registres, facilitée en Allemagne par
l'esprit de conservation, n'est pas moins favorísée par
l'attachement des individus à la commune et au domicílc
originaire. Les juges locaux chargés de la tenue des régis
tres, connaissent les hommos et les choses, et sont peu expo
sés à des méprises , Mais en France, le déplacement dos
fortunes, les absences sont nombreuses ; on habite souvent
loin des lieux Ou 1'0n asa terre; il y a des propriotaires in
connus; d'autres dont l'état est ignoré; il y a des mutations
qui passent sans cesse inaperçues, à la favour de l'éloigne
ment des défunts et des hérítiers , Par là, les autorités
locales seraíent entrainées à des erreurs qui engageraient
leur responsabilité et óteraient au systeme la plus grande
partie de son autorité ,

Et puis, quelles autorités chargerait-on d'opérer los veri
fications dos droits de propriété, qui sont la base du crédit
allemand? Les autorités communales ? nul n'oserait le pro
poser : cal' la vie municipale manque en Franco et les
fontionnaires locaux ne domandent qu'à n'a voir pas de
responsabilité , Le juge de paix ? qui voudrait être juge de
paix à cette condition? qui voudrait engager sa fortune dans
l'acomplissemcnt de devoirs si périlleux? Les conservateurs?
Mais leurs responsabilité n'est·elle pas déjà assez grande?
Convíendrait-il de l'augmenter par l'addition de fonctions
épineuses, infinement délicates et méme de nature à tromper
la sagesse la plus vigilante?

35. Ceci posé, il est elair que la loi française, en en
trant plus avant qu'elle ne l'avait fait jusqu'á ce jour dans
les voíes de la publicíté, a dú faire un choix pour éviter
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l'abus; et qu'elle a dó se donner à la publication des seuls
actes nécessaires, en réjetant la publícité de tout ce que
n'est pas commandé par le plus impérieux besoin. Sans
doute elle veut tarir la source des erreurs inévitables; mais
elle ne veut pas non plus entraver, par des investigations
minutieuses, la Iibre circulation de la propríété , C'est
pourquoi notre loi a laíssé à l'AlIemagne le tribunal hypo
thécaire, qui est charge de constatar, à la suite d'une pro
cédure contradictoire, l'établissement de la propriété: il y a
lá une source de díffícultés que resteront toujours inex
tricables, dans un pays ou, comme en France, la propríété
snbit tant de variations. Le droít de propríété est de tres
grand príx chez nous, pour être livré à des [urisdictons
gracieuses qui en décideraient sans connaíssance de cause.

Celasepeut dans I'Allemague féodale, qui se compose
de grands domaines dont les divers degrés de mouvance sont
parfaitement connus ,

En Franco, on serait exposé à mille erreus, et il faut
laisser aux parties le soin d'examiner la regularité des titres
d'acquisition et la capacité des contractants , ElIes le peu
vent, et la loi ne doit pas substitue,' à la diligence des par
ticuliers la diligence fautive d'un tribunal environné de
pieges.

Ce n'est pas tout: et en ce qui concerne la publica
tíon des mutatíons, il y a une importante dístínction qu'on
ne peut s'empécher de méditer. Les unes s'accomplissent
par l'ouverture de la succession du propriétaíre, les autres
par des actes entre vifs.

Or, la succession a toujours été considerée, en France,
comme opérant une dévolution de plein droit; et la máxime
« le mort saisit le vif » est une des regles les plus essentielles
de notre jurisprudenco. Faudra-t-il rétrograder jusqu'au
moyon áge germanique, pour soumettre à l'investiture le
successeur ab intestato? Faudra-t-il enlever à la jurispru
dence française uno des SOS plus précieusos libertes et bríser
cet enchatnemcnt des générations qui se remplacent les
unes los autres, comme si eUes ne faísaient qu'un tout
domestique?

On ne voit pas dans quel intérêt essentiel se trouverait
l'explication d'une telle nouveauté; ce ne pourraít étre,
tout au plus, quo pour satisfaire la curiosité et dresser la
complete genéalogie des propriétés. Mais, au-dessus de
cette satisíaction assez medíocre, il y a un príncipe supé
rieur; c'est que le droit de l'heritíer ne saurait étre sus
pendu; c'est que la dévolution des biens par lo déces ne
doit pas avoir d'intervalle; et quo, pour la stahilité ot le
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bien même de la propriété, on ne doit pas arreter par des
formalités quelconques la transmission des successíons. La
succession est d'ailleurs un évenement public; elle vient á
la suite d'un déces qui a frappé l'attention; elle donne lieu
à des déclarations pour le paiement des droits. Les tiers
sont d'autant moins exposés à des erreurs préjudíciables, que
la jurísprudence a heaucoup fait pour conserver les droits
qu'íls tiennent des héritíers apparents.

Que si la succession est testamentaire, au lieu d'être
ab intestato, d'autres raisons conduisent au même résultat ,
Le légataíre peut ígnorer I'existence du testament, puisqu'il
n'y a pas été partia, l'héritier du sang peut même la lui dis
simular, un certain temps s'écoulera donc necessairement
entre Ie déces du testateur et la transcription que serait im-'
posée au legataire. Maisdans cet intervalle, qui peut être
plus ou moins long, que deviendra le droit de propriété?
Hestera-t-il suspendu?

Quelle sera la durée de cette suspensíon établie dans
un interêt inconnu, douteux, et qui, tres souvent, n'aura
pas Iieu de se produire? Comment ohviera-t-on aux íncon
véníents majeurs des intermittences dans le droit de pro
priété ? Que si on récule devant cette suspension, on don
nera donc á l'hérítier du sang le droit de dépouiller le léga
taire; et on Iivrera à la merci d'un caprice et êÍ'une animo
síté les volontés du defunt !! Ainsi donc, non seulement on
compromettrait, par l'obligation de transcrire, le droit léga
taire; mais on ébranlerait la volonté des mourants; on su
bordonnerait la validité de testaments á l'accomplissement de
la formalité posthume de la transcription. Ce respect pour
les derniéres pensées de l'homme, qui est écrit dans le coeur
de tous les peuples civilisés, on le foulerait aux pieds sans
scrupule, et on le sacrifierait à une publícite la plupart du
temps inutile! ! Je dis ínutlle, parce que ceux qui traitent
avec un héritier ou un legataire, ont toute facilite pour re
monter á la mouvance de la chose et se faíre mettre les titres
sous les yeux. Je répete d'ailleurs que la jurisprudénce
est venue á leus secours par les facilités qu'elle a donnees
aux contracts passés avec les héritiers apparents. Enfin, i!
y a une'traison cornmune aux deux poínts que nous venons
de toucher: c'est que la loi SUl' les succession se fractionne
tellement les patrimoines, que les registres seraient insuffi
sants pour recevoír les transcriptíons ou inscriptions qui
viendraient les encombrer.»

Estas considerações são de grande peso. Não é o chauvinismo;
é a incompatibilidade absoluta.
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Com isso, tem terminado o que tiuha o orador a dizer, hoje, Í\
illustrada Commissão . (Muito bem; muito bem. )

o Sr. Oliveira Figueiredo _ Sr. Presidente, permittam
V. Ex. e a honrada Commissão que eu venha apresentar algumas
modestas observações á parte em discussão do Projecto,

Depois da navegação em alto mar por tão illustres argonautas,
não será descabida uma pequena navegação costeira, que, quando
menos, trará algum descanço ao vosso espirito ,

Tratando o Projecto de dar garantias reaes a certos direitos, não
podia deixar de preoccupar-se de terceiros, tão merecedores d'ellas
como o são as próprias partes contrahentes ,

No art. 907, quando se occupa de penhor, exije que para sua
effectividade haja a tradição pelo devedor ao credor da cousa móvel
empenhada. Mas na alínea d'esse artigo admítte que essa tradição se
faça pelo constituto possessorlo, e, portanto, conservando o devedor
comsigo a cousa empenhada.

E' verdade, que, com esta disposição, o Projecto mantem o di
reito vigente e está de inteiro accórdo com a legislação des povos
cultos.

Como, porém, estamos a crear direito novo, é opportuno indagar
se convem manter no penhor essa tradição ficta.

Se me afigura que semelhante modo de operar a tradição é ex
cessivamente perigoso para terceiros.

O penhor se contrahe por meio de instrumento particular, que
á excepção do agrícola e pecuário, não está sujeito á insoripção ,

O SR. ALFREDO PINTO - Pelo que ficou vencido na Commissão
todas as escripturas particulares estão sujeitas ao registro.

O SR. OLIVEIRA FIGUEInEDO - Não é o que está no Projecto,
mas, mesmo com a ínscripção, que não fica adstricta á situação
certa, o penhor é um contracto quasi clandestino, que não põe de
sobre aviso terceiros sobre o onus que grava cousa movel, a respeito
da qual esses terceiros podem fazer novos contractos na persuasão
de que ella se acha livre e desembaraçada.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Fica sujeito o penhor a registro.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Com o registro do contracto do
penhor, o perigo diminue mas não cessa de todo. Informado de que
o registro, ficou assentado tambem para oinstrumento particular d'esse
contracto, reconheço que os inconvenientes para terceiros não são tão
grandes, como eram pelas disposições do Projecto ,

Passo a occupar-me da emenda offerecida pelo nobre deputado
o Sr. AzevedoMarques, relativa á necessidade da intimação ao credor
hypothecario da excussão do ímmovel hypothecado em execução pro
movida por outro credor hypothecarío, collocado em segundo legar,
ou por terceiro. O Sr. conselheiro Andrade Figueira considerou a
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exígencia da intimação vexatória e inutil. AS. Ex. pareceu sem
vantagem a medida, porque o credor hypothecario tem, no preço da
arrematação do immovel hypothecado, garantia sufficiente ao paga
mento do que lhe é devido.

Ponderei em aparte e venho sustentar que essa subrogação no
preço não offerece a mínima garantia.

Pelo actual precesso, o immovel hypothecado, que é excutido
por terceiro, seja segundo credor hypothecario, seja simples credor
chirographarío ...

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Esse não póde ,

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Penso que V. Ex. não tem razão:
o credor chirographario póde, tanto como o credor de 2" hypotheca,
penhorar para o seu pagamento o immovel hypothecado a outro,
desde que a divida deste outro esteja vencida. Do contrario, a posição
do credor chirographario seria impossivel.

Si, nestas condições, ou mesmo feita a penhora dentro do prazo
do contracto hypothecario, o credor de hypotheca não comparece á
execução, no 10 caso para disputar preferencia e no 2' caso para im
pedir por meio de embargos a praça do immovel penhorado, esta se
effectua, e a arrematação póde vir a realisar-se em terceira praça
por um preço irrisorio ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - A execução do credor chirogra
phario é nulla ,

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Si procede a opiniãode V. Ex. e
mesmo na hypothese de já vencida a divida hypothecaria, a execução
do credor chirographario e consequente arrematação são nullas, mais
vantagem ainda ha na sciencía dada desde o começo de execução, ao
credor hypothecario, afim de que o arrematante, de tudo innocente,
não fique sujeito a ter de restituir o immovel arrematado, depois de
haver pago o respectivo preço e dos incommodos e despesas com a ar
rematação. (Muito bem.)

Vamos á outra hypothese .. Na opinião de S. Ex. e nos termos
precisos da lei, o segundo credor hypoiheearío, vencida a 1a divida
hypothecaria, póde excutir para o seu pagamento os immoveis, su
jeitos ás duas dividas.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Eu já disse que o preço fica depo
sitado e que para elle passa o onus da hypotheca ,

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Neste caso dá-se uma garantia,
que na maior parte das vezes será ephemera. Com o processo actual,
o immovel excutido pode ser arrematado na terceira praça, por
qualquer preço. O primeiro credor hypothecarío achar-se-ha, consum
mada a execução, em face de uma quantia inííma, insufficiente talvez
para0 pagamento dos juros de sua divida, ao passo que, si tiver sido
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prevenido da execução, com o seu concurso á praça, evitará tal
prejuizo.

Diz S. Ex. que o primeiro credor deve estar sempre attento e
prevenido. Ora, isso é impossivel, a menos que o credor não monte
guarda a seu devedor. (Apoiados.)

Mais impossivel ainda é exigir essa vígilancia de particulares ou
estabelecimentos com grande numero de devedores hypothecarios,
disseminados por muitas e distantes localidades.

Nem lhes aproveitará a fiscalisação pela publicação na imprensa
dos editaes de praça, visto como em muitas localidades não ha im
prensa periódica, e em outras os periódicos são de circulação restricta
ao proprio municipio,

A intimação de penhora feita ao credor hypothecario não é um
grande onus exequente. Pelo exame no registro da Camara elle verifica
com facilidade se o immovel está hypothecado, quem seja o credor
e qual o seu domicilio. Com taes dados, nada é mais facil do que
tornar effectiva a intimação pelos meios largos que a lei processual
offerece, inclusive a intimação por edital, no caso de ausencía em
lagar desconhecido.

As despesas para a intimação Mo são excessivas, e afinal serão
pagas, em regra, de custas pelo devedor executado. Sejam, entretanto,
quaes forem osprejuizos que causam, serão muito menores do que o que
soffrerá o credor hypothecario com a surpreza da arrematação. E será
compensado pelo incremento que trará ao desenvolvimento do credito.
(Apoiados,. muito bem.)

Fui por muitos annos advogado no interior e posso offerecer tes
temunho dos grandes prejuizos que tem accarretado aos credores hy
pothecaríos a falta da providencia lembrada na emenda do nobre
deputado o Sr. Azevedo Marques. Tive ensejo para observar até ar
ranjos indecentes entre arrematante e executados por occasião da ter"
ceira praça, a do leilão, para burlar os direitos dos outros credores,
sinão do proprio exequente ,

E, com a experíencia pessoal de taes inconvenientes, eu não podia
furtar-me ao dever de sustentar a emenda, a que me tenho referido.
(Muito bem; muito bem.)

o Sr. Sá Freh-e dirá apenas algumas palavras. Apenas
offcrece á consideração da Commissão uma emenda suppressiva de toda
a secção 2', comprehendida entre os arts. 906 a 923, porque pensa
que a creacão do penhor legal contém medidas odiosas, como, por
exemplo, os ns. 3 e 4 do art. 916, que não podem deixar de ser eli
minados do Projecto.

Apresenta também algumas sub-emendas para O caso de não
conseguir a approvação da emenda que supprime toda a secção.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)



- 1084. -

o Sr. Clovis Bevilaqua - Sr. Presidente, começarei,
como é natural, fazendo ligeiras ponderações acerca do bem elaborado
parecer do Sr. Rivada via Corrêa. Como deve ter notado a Commissão,
em alguns pontos nos achamos em divergoncia, mas folgo de reco
nhecer que em muitos outros, naturalmente no maior numero, S. Ex.
me presta o favor do seu apoio.

A primeira dívergencia que entre nós se abre refere-se ás hypo
thecas Iegaes generalisadas, que o Projecto acceita e que S. Ex. con
demna.

Opina o nobre relator que o Projecto consigna um evidente
regresso, estabelecendo para certos casos a hypotheca geral ou, como
outros denominam, a hypotheca indeterminada. S. Ex. não compre
hende porque o Projecto voltou sobre uma conquista feita, um pro
gresso realizado pela legislaçãO republicana, com effeito de grande
alcance para o desenvolvimento do credito do nosso paiz ,

Vou apresentar as minhas razões. Por certo não terão valor suffl
ciente para convencer a S. Ex ., nem á Commissão, nem áquelles que
pensam do mesmo modo, seduzidos pelas vantagens da especialisação
rigorosa, entre os quaes devo destacar o illustre Sr. Barão de Loreto,
cujo parecer, incompleto ainda, já nos autoriza a julgar o trabalho
de grande valor pelo criterio das opiniões emittidas e pela somma de
erudição revelada .

. Ninguem contesta que a publicidade, tanto das transmissões da
propriedade immovelquanto das instituições de onus reaes, inclu
sive as proprias hypothecas, e a especialisaçâo destas sejam condições
essenciaes da organisação de um bom regimen hypothecario.

A publicidade estabelece a ordem da preferencia entre os cre
dores hypothecarios, ou entre estes e um adquirente do immovel ou
entre diversos adquirentes em virtude do principio de que, o que pri
meiro tiver inscripto o seu titulo terá sobre os outros primasia, não
podendo contra elle prevalecer a allegação de autoridade do con
tracto, Esta garantia resultante da publicidade é de grande ímportancía
para o desenvolvimento do credito, porque offerece uma base segura
para as suas operações.

Depois a publicidade, sendo um elemento assecuratório da so
lução das obrigações garantidas por hypotheca, os capitaes canalizar
se-hão mais facilmente para onde os solicita a actividade que delles
precisa e que tem por si a garantia de prédios valiosos, mas, sem
elles, ímproductivos, e os juros desses capitaes serão menos pesados,
porque, como é geralmente sabido, os juros se decompõem em dous
elementos: - o aluguel do dinheiro e o premio de seguro contra os
riscos que póde correr o emprestador, e quanto menores forem esses
riscos, mais baixa deve necessariamente ser a taxa dos juros.

A especialisaçâo corrobora as vantagens da publicidade, deter
minando de um modo mais preciso a garantia real que assegura o
cumprimento das obrigações. A especialisação, aliás, deve referir-se
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não somente á garantia, mas, tambem ao credito garantido, sem o que
seria incompleta a providencia.

Não ponho em duvida as conveniencias que offerece um systema
hypothecario, organisado sobre as bases da publicidade e da especia
lisação. Pondero, entretanto, que, muitas vezes se exagera uma idéa
verdadeira, fazendo com que ella vá muito além dos seus naturaes
limites, e todas as vezes que assim acontece, as vantagens desappa
recem e começam a surgir os inconvenientes, que, não estando no
principio, todavia, resultam da sua applicação immoderada ,

Tentando reagir contra os exageros dos que não comprehendem
hypothecas sem immediata e rigorosa especialisação, THEoPHlLo Huc
sustentou a idéa, que a muitos se afigurou paradoxal, de que o defeito
da lei francesa não está em tolerar hypothecas geraes, mas, ao con
trario, em admittir as especiaes, porque, si todas as hypothecas fossem
geraes, não havia difficuldade em saber si tal ou tal parcella de terra
está ou não hypothecada. (Codigo Civil italiano 1, p . 328 e segs.)

Não foi tão longe o Projecto; mas reconhecendo que alguma
cousa de justo havia nessas observações, attendendo á necessidade de
assegurar aos incapazes de uma garantia séria, O que em França tem
sido o maior obstaculo para se adoptar o principio da especialisação
geral e imrnediata, segundo se vê em BUFNOlR e PLANIOL, e prestando
attenção ao que se passa em nosso paiz onde depois da reforma de
1890, que attendeu mais aos interesses economicos do que aos inte
resses não menos dignos dos incapazees, os patrimonios dos tutelados
e dos curatelados se acham expostos a perigos visíveis ; resolveu ado
ptar um systema conciliador em que as hypothecas legaes conser
vassem, até serem especialisadas, os immoveis do tutor, do curador,
do administrador, sujeitos á garantia da conservação do patrimonio
confiado á sua guarda.

Folgo de verificar que se manifesta em apoio do Projecto, nesta
parte, a opinião do Exm , Sr. Dr. Andrade Figueira, apoio limitado e
a que se juntam observações criticas, mas que não é menos signi
ficativo em relação ao ponto em questão.

Assim penso que ou se devem eliminar todas as hypothecas que
não forem convencionaes, como fizeram os codigos argentino e al
lemão, ou se hão de manter as hypothecas legaes de modo a satisfazer
os fins a que são destinadas.

Pelo systema do Projecto esses fins são alcançados sem neces
sidade de se romper com o principio da publicidade, porque, as hypo
thecas legaes, embora indeterminadas, são ínscriptas, e, portanto, não
incorrem no vicio da clandestinidade de que fazem tão grande cabedal
os economistas e os modernos juristas, aos quaes não serei eu quem
negue razão.

O que é mais importante para a segurança dos credites e para
o desenvolvimento das relações economicas, não 6 tanto a especia
ligação dos immovois dados em garantia, quanto a determinação de
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especíalísação da responsabilidade, e esta se acha terminantemente
consignada no art. 994 n. 4 do Projecto. .

Satisfaz-se, por este modo, a um dos votos expressos por PLANIOL

(Traité n . 2.669), o qual diz que «a limitação dos creditos garan
tidos por meio de uma hypotheca li a condição primeira de um bom
funccíonamento de todo o regimen hypothecario » •

Tambem não contrariam de todo o principio da especialísação os
dispositivos do Projecto, porquanto, a generallsação da garantia é tem
poraria, para cahir de prompto sobre o patrimonio do responsavel,
devendo restringir-se pela especialisação logo que fôr possivel. .Essa
transitoriedade da generalisacão é uma concessão ao principio da es
pecialisação, que o Sr. conselheiro Andrade Figueira levou a mal,
porém, que tem a vantagem de deixar ao responsavel maior liberdade
de acção relativamente aos seus bens desobrigados e, portanto, de fa
cilitar o credito.

O ilIustre relator salienta uma deficiencia no Projecto em relação
á constituição da hypotheca convencional .

. Perdoe-me, porém, si em defeza do Projecto recordo o art. 1M,
n. 2, onde se declara que o instrumento publico é da substancia do
acto nos contractos tendentes á constituição de direitos reaes sobre
immoveis ,

Sendo a hypotheca um direito real sobre ímmovel, é claro que a
convenção tendente a estabelecel-a incide sob a disposição daquelle
artigo da Parte Geral, o que, por certo, dispensava o Projecto de voltar
sobre o assumpto ao tratar do onus hypothecario.

E si, como observou S. Ex., em relação ao contracto de emphy
teuse se faz tal declaração, posso assegurar que ella não consta do Pro.
ecto primitivo e melhor será que seja eliminada deste.

Estranha ainda o illustrado relator que o Projecto haja excluído
do penhor agrícola - osfructos armazenados em ser, ou beneficiados
e acondicionadospara se venderem, etc.

Tentarei explicar o pensamento concretísado nas disposições do
Projecto, O penhor agrícola é uma especíe de direito real que parti
cipa mais da natureza da hypotheca do que da do penhor commum,
porquanto neste a cousa empenhada se desloca do poder do devedor
e entra para a posse do credor, e na hypotheca, da mesma forma que
no penhor agricola, o objecto empenhado mantem-se na posse do
devedor.

Ora, o que impede que se effectue esse deslocamento do objecto
empenhado é, simplesmente, a natureza immovel delle, é a sua ím
mobilidade. Mas esta existindo em relação aos objectos indicados no
Projecto e faltando aos que lembra a emenda, parece-me que ha uma
razão de doutrina em favor do systema do Projecto ,

Accresce que o fim deste instituto é offerecer recursos á agri
cultura para ultimar uma plantação ou effectuar uma colheita. Si li
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colheita já está feita, o que cumpre ao productor é realizar a venda
dos fructos colhidos.

Portanto, a restricção é feita de accordo com os intuitos que jus
tificam a existencia do instituto.

Quanto ao prazo da duração do contracto, não opporei conside
rações ao pensamento do nobre relator, corroborado pela emenda do
SI'. conselheiro Correia. Direi somente que o pensamento do Projecto,
neste particular, foi tirar ensanchas ás especulações que se queiram
acobertar sob a simulação de auxilíos aos agricultores; mas, essa
preoccupação convenho que não deve ir a ponto de inutilisar o be
neficio do instituto em relação a alguns generos de cultura.

São estas as considerações que tinha a fazer sobre o parecer.
Vou agora referir-me a algumas emendas.
O Sr. Dr, Azevedo Marques fez uma censura ao Projecto, em re

lação ao conceito da antichrese, que me parece de todo infundada.
Norigor do direito, a antichrese tem por fim justamente estahecer

uma compensação entre os fructos do immovel e os juros do capital
emprestado. Assim a concebeu a noção do direito romano (o.. 20, I p. Il
§ 1) e assim a conservou desenvolvendo-a em seguida o direito mo
derno, como se póde ver no Codigo Civil Francez, art. 2.085, no Ita
taliano , 1.891, no Argentino, 3.239, e em outros.

Teria muito prazer em acceitar as ponderações de S. Ex., mas,
fundam-se ellas num equivoco. Antes de tudo convem resalvar um
erro typographico no art. 848. Alli se diz no fim : - ou do capital si
não houve juros - quando deve ser - si não houver juros - O que
altera de certo o sentido.

Foi intenção do autor do Projecto destacar em paragraphos succes
sivos diversos aspectos, pelos quaes se apresenta a antichrese.

Este instituto que passou da Grecia para Roma, a principio tinha
por intuito exclusivamente estabelecer a compensação entre os fructos
e os povos e por causa mesmo disto é que houve da parte do direito
canonico opposição ao desenvolvimento da antichrese, por se afigurar
aos canonistas que havia nesta um contracto usurario.

Como desenvolvimento do direito, entendeu-se que poderia haver
uma espécie de espoliação da parte do devedor e então completou-se o
principio, declarando-se que se os fructos excedessem á taxa dos juros,
esse excesso fosse imputado na amortisação do capital. E' a segunda
phase do instituto, que está consignada na segunda alínea do projecto
primitivo. .

Surgiu mais tarde uma reacção contra as.prevenções do direito
canonico em relação á usura e se admíttiu que ás partes fosse livre
estabelecer que quaesquer que fossem os juros podassem ser per
cebidos pelo credor, simplesmente para compensação dos juros do seu
capital emprestado. E' a terceira phase do instituto, tal como se apre
senta modernamente e está consignada na terceira alinea do projecto
primitivo.
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Isto foi condensado, mas não modificado na essencia pela Com:'
missão Revisora, e creio que, dada esta explicação, S. Ex. verá que
não houve desvirtuamento do instituto. Si quizesse appellar para outros
Codigos, encontraria no francez, no italiano, no argentino e em todos
que consignam a antichrese entre os direitos reaes, a mesma feição que
lhe deu o Projecto, quer em sua fórma primitiva quer depois da
revisão.

Apenas - insisto - no projecto primitivo os diversos matizes do
instituto estão destacados e, no Projecto revisto, se acham condensados,
systematisados numa disposição unica ,

Quanto ás outras emendas, de S. Ex., nada direi, parecendo-me
sómente necessario, para a defeza do Projecto, accrescentar que si este
nada censigna em referencia á phase da execução da hypotheca, é
porque o autor do Projecto, como os seus revisores, receiaram invadir
uma esphera que não era própria na legislação federal. Mas, a Com
missão tem criterio sufflciente para decidir melhor neste assumpto;
e demais, isto é um problema do nosso direito, que está, por a~sim
dizer, em elaboração e pode a Cornmissão dar um passo no caminho
de obter a solução melhor.

aSR. RIVADAVIA CORREIA - No relatório,deixei comointerrogação.
(Na outros apartes.)

a SR. CLOVIS BEVILAQUA - Em referencia ao illustrado Sr.'
Dr, Adolpho Gordo, ha de permittir o Sr. Presidente que apenas
dê uma explicação a um incidente occorrido hontem.

V. Ex. interpellou-me e ao illustrado relator sobre si era pos
sivel que um devedor que houvesse hypothecado o mesmo immovel a
dous credores successivos, pudesse dal-o em antichrese ao segundo
credor.

a SR. RIVADAVIA CORREIA - Ao primeiro.

a SR. CLOVIS BEVILAQUA - Si era ao primeiro, penso que não
póde haver duvida.

a SR. ANDRADE FIGUEIRA - Ao primeiro, sem o consentimento do
segundo.

a Sn , CLOVIS BEVILAQUA - Bem; si, estabelecida a alludida hy
pothese, podia o devedor dar o mesmo immovel em antichrese ao pri
meiro credor sem o consentimento do segundo. Eu tinha percebido
mal a pergunta e respondi que nada impedia que o devedor desse
em antichrese, mas creio que a minha solução ainda continúa a ser
a mesma, com uma differença, com uma restricção que se deve fazer,
e é que toda duvida se resolve justamente pela necessidade de haver
consentimento do credor posterior. Como vê V. Ex., só neste mo
mento foi que pude saber ao certo o que era que S. Ex. tinha em
vista .
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o illustrado Sr. Dr, Oliveira Figueiredo nos fez muito bem pon
deradas observações a respeito também da execução hypothecaria,
assumpto em que não me quero envolver, e notou que si não fosse a
providencia estabelecida do registro para OS penhores communs, es
tariam muitas vezes os credores sujeitos a surpresas, visto comoo Pro
jecto permitte que este se constitua, mesmo por constituto poesessorio .
E' tambem uma innovação da Commíssão, de que igualmente não
quero assumir a responsabilidade. (Apartes.)

Tenho, Sr. Presidente, algumas emendas de pouca monta a apre
sentar; mas, esqueci-me de trazel-as.

Apresental-as-heí amanhã.

o Sr. Presidente - Fica a discussão adiada pela hora.
A ordem do dia para o dia 5 é a seguinte:

l' parte: - Continuação da discussão do parecer do Sr. Riva
davia Correia sobre os arts. 889 a 1.010, da Parte Especial do Pro
jecto.

2' parte: - Discussão do parecer do Sr. Oliveira Figueiredo,
sobre os arts. 1.0f1 a 1.227, da mesma Parte Especial.

Termina a reunião ás 5 horas e 45 minutos de tarde.

ARTS. 899 A 1.010 E 1.011 A 1.227

7' REUNIÃO EXTRAORDlNARIA, EM 5 DE DEZEMBRO DE 1901

(Presidencia do Sr. Seabra)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os
Srs , Seabra, F. Tolentino, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Arthur Lemos,
Luiz Domingues, Frederico Borges, Camillo de HolIanda, Teixeira de
Sá, Araujo Góes, José Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, AI·
fredo Pinto, Azevedo Marques, Benedicto de Souza, Hermenegíldo de
Moraes, Alencar Guimarães e Rivadavia Correia (19).

Faltam com causa justificada os Srs. Tavares de Lyra e Aniziode
Abreu (2). .

Dos convidados pela Commissão comparecem os Srs , Clovis Beví
laqua, Coelho Rodrigues, Amaro Cavalcanti, Didimo da Veiga, M. F.
Correia, Fabio Leal, Gabriel Ferreira, Salvador Moniz e Solidonio
Leite (9).

E' lida e sem debate approvada a acta da reunião anterior.

O Sr. ];'. Tolentino (secretario) communíca haver rece
bido uma carta do Sr. Barão de Loreto em a qual agradece á Com
missão o convite reiterado para assistir e tomar parte nas discussões

c. c. - vcl. rn 69
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das materias contidas no Projectode Codigo Civil,especialmentenaquella
que, pelo Instituto dos Advogados, lhe foi distribuida para interpor
parecer, pedindo desculpas por não poder fazel-o em vista de justo
impedimento.

o §r. Presidente - A Commissão fica inteirada.

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do parecer do Sr. Rivadavia Correia
sobre os arts. 889 a 1.010, da Parte Especial do Projecto.

O Sr. Coelho ROdrig'ues (*) diz que, antesde tudo, deve
uma explicação ao honrado Sr. desembargador Teixeira de Sá, que
parece ter tomado á má parte o verbo pontificar, de que se serviu,
quando referiu-se á sua opinião sobre o direito dos locatários, a prazo
fixo, e invocando-o como um argumento de mais em favor da que
estava sustentando.

Podem pontificar, além do Papa, todas as dignidades ecclesias
ticas, que gozam de honras episcopaes, e, si não, por semelhança, ao
menos por analogia, considerou equivalente, na scíencía do direito, a
autoridade de S. Ex ., velho jurista e magistrado provecto, á dos
bispos na lithurgia catholíca. S. Ex. levou isto a mal; pois fique o dito
por não dito, e sirva isto de satisfacção a quem não offendeu,nem tinha
razão para o fazer, muito menos como hospede em sua casa.

Não retira, porém, o que disse sobre serem novas as idéas que
então sustentava e que S. Ex. apoiou, porque ellas o são, tanto que
ainda não entraram no nosso direito positivo, nem o orador sabe ainda
si entrarão, apesar da alta competencía daquelle illustre membro da
Commissão .

S. Ex. teria razão para rectifícar a affirmação do orador, si elle
tivesse apresentado aquellas idéas como oriqinaes, e não como novasd
porque a novidade é uma qualidade relativa, tão relativa que o orador
se considera novo para S. Ex. e um velho para O seu digno pre
sidente.

Passa agora a insistir no que sustentou sobre a inconveniencia de
ser classificada a antichrese como uma figura distincta entre os jus
in re aliena, e pede licença para lér o que disse a respeito, nas ses
sões do Senado de 31 de agosto e de 2 de setembro de 1896, e vem
publicado de paginas 169 a 172 e 174 e 175 da sua Histeria da Codigo
Civil, cujos exemplares já fez distribuir pelos membros da Com
missão. (U)

Pensa que a nossa lei de 24 de setembro de 1864 foi induzida a
introduzir aquelle jus in re no seu art. 6' pelo art. 2.072 do Codigo

n Este discurso não foi revisto pelo orador.
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de Napoleão, que já citou, reformando sem razão as Ords. do L. <',
tits , 67 e 69, que a prescreveram em relação aos gados e ás colméas ,
e somente a admittiram sobre immoveís entre o foreiro e o senhorio
directo, e entre o dotador e o dotado.

E' possivel que o legislador portuguez dispuzesse aquillo para
prevenir a usura, porque a antichrese presta-se muito a iIIudir a taxa
legal dos juros, dando-se em antichrese bens cujo rendimento excedam
li mesma taxa; mas a usura era prohibida nas Ords. de 1603 como
peccado, e muito depois da lei de 18 de agosto de 1769, que revogou
todas as disposições fundadas naquella razão, Mello Freire e Coelho da
Rocha definiram a antichrese como uma modalidade do penhor, o que
não impedia que pudesse tornar-se um contracto usurário e, como tal,
prohibido, até á lei de 2<, de outubro de 1832, que estabeleceu a
liberdade de taxa dos juros, fixando os legaes em 6 o ao anno ,

Esta taxa pela L. 26 Cod. de Usur, variava de <, a 12%'
Algumas legislações, e entre ellas a italiana, consideram a anti

chrese como um direito pessoal que não prejudica a terceiros, que
possam ter direito aos respectivos bens.

Gianturco a considera como um modo de pagamento; mas, o
orador não comprehende como se possa conceber a necessidade do jus
in re do credor sobre o penhor, de que não pode usar sem crime, e
se negue seu direito ao credor que reune li posse da causa o direito
de usufruil-a; pois, na realidade, é um usufructo tempararia .

Tambem não comprehende comose possa garantir, na pratica, o
direito do credor antichresista sem o penhor do objecto, si é movei,
ou a hypotheca, si é immovel.

Dar á antichrese uma existencia distincta, sem garantil-a, é edi
ficar na areia; e garantil-a, sem a converter em facto adjecto do penhor
ou da hypotheca, lhe parece impossivel.

Assim, em vez de assignar-Ihe um lagar proprio e distincto dos
daquelles contractos, bastará accrescentar ás.disposições geraes sobre
os Direitos reaes de ga>'antia, um ou dois artigos, em que se dis
ponha: 1°,que aos credores pignoraticios ou hypothecarios, com
antichrese, são extensivos os direitos e deveres usufructarios; 2°, que
os rendimentos dos bens, dados em garantia, representarão a taxa dos
juros estipulados, até á concurrente quantia, imputando-se o excesso
no pagamento do capital; 3°, que fique salvo sempre ao credor anti
chretico renunciar ao usufructo, optando pelos juros legaes.

Feito isto, poder-se-hia, também, com vantagem, abolir o penhor
agricola, cuja ineffícacia e cujos perigos foram expostos ez-cathedra
pelo Sr. conselheiro Andrade Figueira, e cuja incompatibilidade com
a antichrese lhe parece incontestavel , ao menos em relação aos pre
dias rusticos. Oobjecto de ambos é o mesmo, essa antichrese se [usti
fica melhor perante os principios do direito do que o penhor agrícola.

Este objecto, segundo o direito commum, só poderia ser matéria
de uma hypotbeca, nunca de um penhor e ditlicilmente sel-o-hía sepa-
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rado do immovel, de que é e não póde deixar de ser considerado um
accessorío .

E, admittido por hypothese que assim não fosse nunca O direito
commum admittiria tal penhor por mais de um anno; si tanto, porque
era um dos contractos reaes como o mutuo,. o commodato, e o deposito
(Inst. L. 3, t. 14) e mal se concebe a realidade do objecto da colheita
além do anno corrente, quando o producto está em via de formação.
lia mesmo productos que admittern mais de uma colheita por anno .. ,

A admittir-sa, pois, esta modalidade do penhor, será preciso
.limitai-o ao menos, como fez no seu projecto e fez o autor do actual,
ao anno corrente, quando muito, com a obrigação de renoval-o, me
diante simples inscripção pelos annos seguintes e nunca mais de tres.

Já é um quasi abuso do legislador extinguir a hypotheca dos
moveis e crear um penhor immovel ; mas será abuso injustificavel
admittir penhor do que não existe e direito real sobre o que é apenas
possivel. ..

Si, porém, for mantido esse penhor e o pecuário, será preciso
relaxar um pouco das suas formalidades, em favor da população rus
tica , para se tornarem taes contractosaccessiveís á mór parte do paíz,
que não conhecemos bem.

O orador procurou regular tudo isso no seu Projectopara não
índíspol-o com as classes dirigentes e cupida rerum nooarum, sobre
tudo depois de 1889 ; mas, não acredita nos artiflcics legaes para illu
ditem-se as difficuldades da nossa crise, nem nas industrias, que vi
vem do credito e mendigam protecção aos poderes publicos.

Justiça barata, prompta e Ma; applicacão ás communicações
faceis, sobretudo do nosso systema hydrographico, do que se tem des
pendido com a colonisação officia!.

Governo moralisado, economíco e intransigente com o crime, fará
mais pelo progresso do paiz do que todos os expedientes legislativos e
governamentaes.

Sabe, pelo que tem lido e ouvido; as maravilhas que tem feito o
credito; mas pede sempre a Deus que o livre da triste necessidade de
recorrer a eUe.

O credito vive da confiança do credor no devedor, e da esperança,
que tem este de tirar do que recebe mais do que tem de restituir;
mas aprendeu com Jeremias que é desgraçado o homem que
põe toda a sua confiança em outro homem; e com Benjamin Franklin,
que quem vive de esperança morre de jejum, que é um dos generos
de morte mais terríveis.

A experiencia lhe tem ensinado que o primeiro preceito para O
homem ser feliz é regular seus desejos pelos meios de os satisfazer.

Quem se habitúa a viver do credito acaba no descredito, que
começa com a ínsolvencía e acaba com o despudor, porque, como dizia
O mesmo Franklin, o devedor ínsolvavel anda sempre com a mentira
montada na garupa; com o desamor da verdade vem o de todas as
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virtudes. O homem se deixa levar mais pelos seus vícios do que pelas
suas virtudes, e aquelles são mais contagiosos do que estas.' ;'·C·· c,

O que mais urge reformar são os costumes generalisados da 'pre
guiça e do luxo, com os consectários inseparáveis: a fome de empregos
publicos e o abuso do credito ...

A lei de 2 de setembro de 1847 desmoralizou a família natural
com o privilegio do pae devasso renegar seu filho innocente e a mãe
seduzida.

A abolição do recrutamento acabou o melhor meio de policia
preventiva que temos tido. A prohibição do uso de armas armou o
máo cidadão contra o bom.
• Os crimes contra a honra e a propriedade são frouxamente pu
nidos, quando não ficam impunes. A divida só dá cuidado ao devedor;
as demandas são bilhetes de loteria; o alcance dos exactores vae
ficando uma cousa habitual, e seria curiosa a estatística dos que teem
sido punidos.

NãO é tempo de facilitar as operações de credito, mas de restrin
gil-as, sobretudo as das sociedades anonymas, isentas da fallencia e
exploradas por directorias perpetuas, graças á passividade proverbial
do animal mais domesticado desta terra, conhecido pelo nome de accio
nista,

Nas classes abastadas, si o pae é rico, O filho é nobre e o neto
pobre, e duas vezes pobre, porque tem todas as necessidades arti
fíciaes da riqueza, sem os meios de as satisfazer.

Os exemplos desses pobres invadiram os outros, e a preguiça nos
tem saturado de tal modo que a mendicidade tornou-se uma inclustria,
quasi tão rendosa como a do calota.

Dos individuos a mendicidade passou ás industrias, que, em vez
de pedirem ao Governo que não lhes tire o que não lhes póde dar, e
não lhes negue o que lhes deve, boas leis e executores fieis, pedem-lhe
auxílios, como si elle pudesse haver outros recursos, além dos que
recebe dellas e tivesse o direito de tomal-os de umas para dal-os ás
outras.

Com colonias para os vadios e cadeias para os velhacos, fariamos
melhor serviço a este paiz do que com todos quantos expedientes de
credites pudéssemos consagrar neste Codigo e no Commercial. Sunt
laerymce rerum, e é tempo de voltar á realidade que é terrível.

Ella não precisa de penhor agricola nem antichrese, como figura
distincta da hypotheca ou do penhor.

Pede desculpa destas generalidades para caminhar mais terra a
terra. O orador tinha incluido neste livro o contracto de constituição
de renda que o Projecto incluiu no Capo 15 do Tit. 5·, do livro se
guinte, das Obrigações.

Para isto incluiu no paragrapho unico do art. 1.694 uma dispo
sição que tira toda a offícacia a este contracto, comofoi votado no
respectivo parecer.
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Si assim não fóra, teria incluido na lettra fl do art. 802 - a
renda constituída sobre bens immoveis, em vez de repetir o para
grapho ultimo do art. 6' da lei hypothecaria de 1864 : - o que obriga-o
a propor mais uma emenda áquelle artigo (802). E, a propósito desta
emenda a um artigo discutido, lembrará outra que deixou de formular
sobre o art. 732, por não ter assistido á critica feita ao mesmo pelo
illustrado Sr. desembargador Paranhos Montenegro.

Ninguem é obrigado a viver em communhão; a confusão entre o
meu e o teu foi sempre causa de questões e de lutas que prejudicam
o socego dos particulares e a tranquillidade publica, e já que não se
pode restabelecer a integridade das fazendas agrícolas e das de creação
e mineração, salvemos-lhes essa integridade, quando os condomínos,
não se accordam sobre a sua exploração.
i~~ O Projecto neste ponto substituiu a liberdade do propríetario, o
despotismo illimitado de uma maioria especial, que póde ser formada
por um contra muitos, o que é injusto, anti-economico e perigoso na
pratica, á vista de varias exemplos que figura.
Ii%,'i«:Outro ponto em que lhe parece omisso o Projecto é na falta de
restricção ao numero de hypothecas a que poderá estar sujeito um
immovel ,

Limitai-o a uma, seria talvez o melhor; mas, não se póde romper .
de chofre com um costume inveterado. Entretanto, lhe parece ne
cessario prohibir mais de uma e obrigar o titular da segunda a avisar
da sua execução o titular da primeira, que não póde ser considerado
um estranho, a sua acção contra o devedor commum.

Isto previniria muitos dos inconvenientes que foram lembrados
a respeito por alguns dos preopinantes.

Devia agora offerecer e justificar algumas emendas á parte em
discussão; mas, antes de fazel-o, carece de tomar em consideração
diversas que já foram apresentadas. Dentre ellas destacará:

1'. A do Sr. deputado A. Gordo, ao art. 968. Somente cogita da
antichrese quanto ao primeiro credor hypothecario e devia cogitar
também quanto ao segundo e aos terceiros, porque a simultaneidade
de direitos concurrentes sobre os mesmos bens é sempre um perigo.

2'. A do Sr. deputado Azevedo Marques, sobre o art. 957.
Contém urna idéa pratica, porém, lhe parece preferível obrigar o
credor de hypotheca posterior a avisar os anteriores da sua execução,
para fazerem valer seus direitos.

Discute outras emendas, combatendo urnas e defendendo outras.
Sustenta longamente o penhor legal do art. 916 e conclue, pro

mettendo apresentar suas emendas na sessão seguinte. (Muito bem.)

O Sr. F. Tolentino (secretario) lé e manda a imprimir as
seguintes emendas do Sr. Coelho Rodrigues, á matéria já eucerrada:

Art. 732. No final deste artigo, em vez de - ou alugado~
diga-se: aluqada ou vendida. Si todos concordarem em que não seja
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vendida, compete á maioria resolver sobre a administraçâo Ou locação
da cousa commum.

Art. 734. A maioria será regulada pelo numero dos condominos.
- A. Coelho Rod7'igues.- P. Tolentino.

São lidas e postas em discussão as seguintes

ErJENDAS

Eliminem-se os ns , 3 e 4 do art. 916.
Eliminem-se os arts. 916 a 923.- Sá Freire. - Alfredo Pinto.

- Salvador Moniz.

O S z-, Didim.o da Veiga - Sr. Presidente, peço a
V. Ex. e á Commissão que me relevem ter correspondido tão tardia
mente ao honroso convite com que fui distinguido.

. Mas V. Ex. sabe que o cargo que exerço obriga-me a conser
var-me até muito tarde no Tribunal de Contas, sendo poucos os dias
em que posso afastar-me da minha repartição, antes das cinco horas;
é essa a razão pela qual não tenho comparecido para acompanhar os
trabalhos da Commissão, que a todos interessam e a mim especial
mente, na parte em que se trata da organisação do regimen hypothe
cario ,

Devo declarar que estou de accórdo com a generaildade das ex
posições que li e, apesar de parecer-me, para não fazer referencía
senão a um ponto, que aliás reputo capital, que a adopção da hypo
theca legal geral não passa de um alvitre de transacção, por não affi
gurar-se ao Codigo opportuno dar o passo definitivo, consagrando ex
clusivamente a hypotheca convencional no mecanismo institucional dos
direitos de garantia, a despeito de haver eu affirmado em livro, que
escrevi sobre o assumpto, que a hypotheca legal SÓ se justifica sob a
fórma da generalidade e independente do registro, desde que reconheço
na adopção da hypotheca convencional, já levada a effeito por mais de
um codigo, como o chileno, o hollandez e o moderno codígo allemão
de 1897, a satisfacção da mais justificada aspiração em prol do aperfei
çoamento do instituto da hypotheca, sob a dupla feição jurídica e eco
nomica, e a modalidade unica que se coaduna com o regimen restri
ctívo da hypotheca, não se poderá deixar de encarar a adopção da hy
potheca geral como um embaraço á final consagração da hypotheca

-convencíonal, regimen unico a adoptar na estructura do mais importante
dos institutos de garantia.

Desde, porém, que o Projecto de Codigo entendeu não dar o passo
definitivo, estabelecendo o regimen da hypotheca convencional como
uníco vigente, e manteve a hypotheca legal, dando-lhe o cunho da ge
neralidade, foi, ao menos, logica e coherente , por isso que consagrou
o principio, comquanto com restricção a casos determinados da respon- .
sabilidade de todo e não de parte do patrimonio pelas obrigações con-
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trahidas, e tem mais facil explicação do que o regimen estabelecido na
legislação de 1890, em que a especialisaçao é condição absoluta e ne
cessaria para a inscripção da hypotheca legal e para a validade da
mesma para com os terceiros.

A generalidade da hypotheca é considerada, sob o aspecto eco
nomico, uma antigualha attentadoria da funcção economica da hypo
theca ,

.Deixo de entrar na apreciação de todas as disposições do Projecto,
que regulam o regimen hypothecario, porque, como disse, acceito-as
na generalidade.

lIa, porém, dous artigos que me chamaram especialmente a atton
ção, porque envolvem questão que deve ter occorrido na pratica, sem
que haja para ellas convergido a attenção dos que teem por missão
applicar os preceitos do direito hypothecario e firmar a devida intelli
gencia dos textos.

Refiro-me aos arts. 956 e 957 do Projecto, nos qnaes regula-se a
faculdade de constituir o devedor mais de uma hypotheca sobre o mesmo
immovel e define-se a situação do primeiro credor hypothecario, sem
divida vencida, no caso de ser o immovel executado por credor hypo
thecarío posterior.

Obedecendo á errada orientação, teem entendido alguns que não
podendo, em casoalgum, ser affectadoo direito de prelação do primeiro
credor, assiste sempre a este o uso de meios para defender o seu di
reito, esteja ou não vencida a divida, contra a acção movida pelo se
gundo credor para a execução do immovel hypothecado; de outro modo
não se comprehende o pensamento do decreto n , 370 de 2 de maio de
1890, quando revogou o dispositivodo de 1886, em que a defesa do di
reito do primeiro credor hypothecario merecera uma consagração de
tão grande energia, qual a estabelecida no art. 84 daquelle acto.

Este modo de vêr, envolvendo a affirmação de importar a inseri
pção da hypotheca em primeiro logar a faculdade de oppór-se, antes
de vencida a divida, a qualquer acçãoque, visando a execução do im
móvel hypothecado, venha a affectar o direito prelaticio do primeiro
credor, é repellido pelo proprio direito mesmoe pela doutrina moderna,
que exige o vencimento da divida, condição substancial para que o
credor hypothecario possa agir em juizo, sob qualquer fundamento,
apoiando-se no seu direito de credor hypothecario.

Lafayette expõe com clareza a dífflouldade da situação do § 273
do seu livro - Direito das Cousas -, quando trata da execução promo
vida por segundo credorhypothecario, e o art. 16 do decreto n. 169 A,
de 19 de janeiro de 1890, dando ao credor por hypotheca meios de
defender o seu direito sobre o immovel hypothecado contra a alienação
deste promovida pelos credores chyrographarios deixa patente: a)
que a simples inscripção no registro não dá esse direito; b) que se faz
preciso disposição de lei, ou clausula contractual para que, quando
não accionavel a hypotheca, por não estar vencida a divida, possa o
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credor inscripto defender seu direito contra a execução e venda do im
movei hypothecado; c) que, conseguintemente, quando tal disposição
não exista, como na actualidade, á vista do art. 408 do decreto de 2 de
maio de 1890, carece o credor hypothecario inscripto em primeiro logar
de meios para impedir a execução do immovel hypothecado a credor ins
crípto em segundo lagar.

Esta noção é elementar, desde que seattendaque a hypotheca não
é um direito principal, mas sim de garantia, é um accessorio que acom
panha a obrigação principal; precisando esta, para tornar-se effectiva,
estar vencida, o direito accessorio não póde agir, proporcionando a ga
rantia, que é inherente á sua índole juridica, quando abrir-se o juizo
da acção hypothecaria, que depende, em absoluto, do vencimento da
divida.

A condição do vencimento da divida é, portanto, substancial para
effectividade do direito de garantia. Como diz Lafayette, na situação
por elle figurada, que é da actualidade do direito escripto, a annullação
do direito do primeiro credor hypotheearío é uma consequencia da falta
de meios da defesa do seu direito, quando não se achar vencida a di
vida.

De facto, desde que o segundo credor hypothecario excutir o im
movei, installa-se o juizo da prelação. Ora, neste só pódc figurar esse
credor, porque tem a sua divida vencida. O primeiro credor hypothe
cario, sem divida vencida, tem paralysado o seu direito hypothecario,
por não poder usar do factor que o movimenta - a acção - e, apesar
de ínscrípto em primeiro logar, vê tomar-lhe o passo o segundo credor
devidamente apparelhado para operar em juizo. A consequencia é que,
arrematado o immovel, passa elle livre e e desembaraçado de quaesquer
onus para o dominio do arrematante, ficando assim nullificada a pri
meira hypotheca. (Muito bem.)

O SR. AMAR.O CAVALCANTI - Eu conheço um caso de penhor íden
tico á hypotheca figurada, em que um credor chyrographario penhorou
uma lancha, objecto do penhor. Ocredor pignoratício dirigiu-se ao juiz,
e este disse-lhe: - que fazer? Junte o seu titulo.

O SR. DIDIMO DA VEIGA - O facto que acaba de referir o SI'.
DI'. Amaro Cavalcanti vem, de todo o ponto, em apoio da procedencia
da duvida que exponho e da necessidade da emenda que apresento.

Lafayette, tornando saliente que no regimen da legislação de 18t;4
a primeira hypotheca não tinha defesa, suggeriu o alvitre de adoptar-se
a disposição do Direito Romano, que parece prohihir ao credor por se
gunda hypotheca accionar antes do vencimento da primeira.

O texto a que se refere Lafayette é a constituição 8a do codigo qui
in piçnore habeantur .

O exame deste texto, isolado do regimen hypothecario creado por
outras leis do corpo do Direito Romano, não parece offerecer elemento
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seguro para a solução da duvida, mesmo sob o dominio daquella legís
lação,

De facto, no Direito Romano a essencía da hypotheca consistia no
poder de vender a cousa hypothecada, o que denuncia identidade de
objectivo no instituto romano e no moderno: Si in hoc qued juri tibe de
betur, satisfactum non fuerit, debitoribus res oblígatas tenebibur aditus
prresesprovincize, tibi distraheruii facultatem jubebil fieri. (Censt. i4 c,
de dístractione pignorum. )

A hypotheca não autorisava, porém, nenhuma manifestação de
pederes sobre a cousa hypethecada, emquanto o credor não tivesse a
faculdade de exercer esse direito de venda. Ora, o uso deste direito de
pendia do facto de ser a divida exequivel, isto é, do vencimento da di
vida que a hypotheca tinha por fim garantir. Cum solvendce pecunie
dies pactu profertur, convenisse videtur, ne prius vendendi pignoris
potestae exerceatur.» (L. 4, D. de distractione pignorum et hypothe
carum). Si paciscatur creditor, ne inira annum pecuniam pelai, in
telligitur de hypotheca quoque idem pactus esso (L. D', § 1', D. quibus
modis pignus vel hypotheca solvitur.) « Si annua bína, trina die (tri
ginta) stipulatus, acceperim pignus, pactusque sim, ui nise sua quoque
die peeunia soluta esset, vendere eom mihi liceret, placet antequam omi
num pensionem dies veniret, non posse me pignus vendere (§ 3' do
L. 8, D. de pignoratitia actione vel contra).

Ainda quando vencida a divida, o credor hypothecario não podia
vender o immovel sem intimar o devedor para pagar, ou obter uma
sentença contra o mesmo.

« Creditus hypothecas sive pignus curo proscribít, notum debitori
faceri, etc. » (L. 4, C. de distractione pígnorum) « Debitures pos
sentes prius denuncíation ibus conveniendi sunt , ,,(L. 10, C. de pi
gnoratus et hypothecis).

Si o direito romano não permittia que nenhum credor hypothe
cario pudesse vender o immovel hypothecado para pagar-se pelo preço,
sem qne a divida hypothecaria estivesse vencida e fosse exequivel, não
lhe sendo dada a faculdade de exercitar qualquer poder sobre o im
móvel, emquanto não estiver em situação de tornar effectivo o seu di
reito hypothecario, que meios proporcionava ao credor de primeira hy
potheca para defender o seu direito de prioridade, a sua prelação
contra O acto de um segundo credor hypothecario que pretendesse, no
inteiro exercicio de seu direito, provocar a venda do bem hypothecado
para pagar-se pelo preço?

Que todos os credores hypothecarios tinham; segundo a lei
romana, o poder de vender a cousa hypothecada e de vindical-a, para
tal effeito, do terceiro possuidor, é ponto de doutrina apurado (Maynz,
vol, i', § i64; Van Wetter, voI. 1', § 273, apoiados nas autoridades
de Wangerow e Windscheid), os quaes, neste sentido, teem interpretado
a lei ia do D. dedistractione pignorum, em que Papiniano reconhece a
possibilidade da acção do segundo credor, e as constituições 1a, 1}a e
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8' do codigo Qui potiores in pigno1'e habentu», que regulando, a pre
lação do primeiro credor e estabelecendo o meio de não ser o segundo
credor embaraçado pelo primeiro, não recusam áquelle o direito quer
de promover a venda do bem hypothecado, quer de vindical-o contra
o terceiro adquirente,

O segundo credor hypothecario não tinha, porém, no direito
romano, vantagem alguma em promover a venda ou a vindicação do
immovel hypothecado, quando existisse um credor hypothecario ante
rior, ainda que sem divida exigiveL De facto, segundo a estructura
da hypotheca romana, que constituia um verdadeiro desmembramento
de dominio, ao ponto de autorisar o exercício do poder o mais energico
dos comprehendidos no direito de propriedade, o de vindicar o hem
hypothecado do poder do terceiro detentor, o que era um dos objecti
vos da actio hypothecaria, por isso denominada também vindicatio
piqnoris, a constituição da primeira hypotheca importava a investidura
do primeiro credor nesse desmembramento de dominio, e conseguin
temente nas amplas faculdades reaes delle decorrentes; quando se ope
rava a segunda hypotheca, a primeira já havia conferido ao primeiro
credor o direito de vindicar o objecto hypothccado, e o conflicto não
podia abrir-se sohre as duas vindicationes dos l' e 2' credores, por
que, ambos fundando-se no mesmo titulo, dava-se com a precedencia
de tempo, em referencia ao primeiro, uma preferencia em favor da
situ ação jurídica creada ao l' credor, que tinha como expressão não
a P relação sobre o valor do bem hypothecado, corno no direito moderno,
mas a própria posse desse hem, que era o objectivo da actio hypothe-

ca ria (Van Wetter, §§ 276 e 277). .
Era esta a razão fundamental do principio romano p1'i01' in tem

pore potior in jure. Basta para convencer-se disto ler com attenção os
textos, accentuadamente as leis 2', 4', 6' e 7' do Codigo - qui potio
res in pignol'e habentur , 10' e Hi' D. de piçno» et hypothec e 12' D.
qui potiores in pignore, etc.

Por força das faculdades de que ficava investido o l' credor
hypothecario, podia elle não somente ter a preferencia para tornar
eífectivo o seu direito hypothecario, com procedencia sobre quaesquer
outros credores, vendendo o bem hypothecado, mas ainda para conse
guir tal objectivo, havei-o, por força de seu direito de sequela, que era
na realidade o exercício da vindicatio pignoris, não sómente de quaes
quer terceiros possuidores, mas ainda dos outros credores hypotheca
rios que se houvessem antecipado em entrar na posse da cousa
hypothecada (L. 12 princ. D. qui potiores in pignore; Van Wetter,
§ 273, n. 1; Maynz, vol. i', § '164).

Ora, si o primeiro credor tinha a faculdade de haver do segundo
a entrega do bem hypothecado para vendei-o, que vantagem advinha
ao segundo credor de vindicar o bem hypothecado do poder de
terceiro possuidor, para alienai-o? Nenhuma.
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Reflicta-se ainda que a venda levada a effeito por sua iniciativa
não liberava da primeira hypotheca o bem vendido (L. 10 princ. D. de
distracionepignorum), antes o primeiro credor hypothecario tinha a
evicção contra o adquirente (L. 10 cit., in fine), ao qual se reconhecia
um direito regressivo contra o segundo credor hypothecario (L. 10

,

Cod. credist. eoect. non debere), o que constituía uma feição singular
do direito hypothecario romano, que o moderno não acceítou.

O afastamento do segundo credor bypothecario provinha, por
tanto, do Direito Romano, não propriamente do facto de não poder elle
vender a cousa que lhe fôra dada em garantia, mas de que, quando o
fizesse, só actuaria em proveito do primeiro credor, que podia
aproveitar-se da venda do-bem hypothecado para pagar-se pelo preço,
porque outro não era o fim que tinha o Direito Romano, não tornando
liberatoria das hypothecas anteriores a venda do bem hypothecado,
promovida pelo segundo credor, ao passo que a venda promovida pelo
primeiro credor hypothecario era inteiramente liheratoria dos bens
vendidos que passavam aos adquirentes, livres e escoimados de quaes
quer onus reaes posteriores. O meio unico que a lei concedia ao
segundo credor para applicar ao pagamento de sua hypotheca o
producto da venda do bem hypothecado, era promover a sua sub
rogação nos direitos do primeiro credor hypothecario, o que conseguia
ou propondo-se a pagar-lhe a divida (jus offerendi), ou fornecendo
ao devedor a quantia para liberar-se.

As constituições ia, 5a e 8a do Cod. qui potiores in pignore ha
bearuur regulam os casos em que tal subrogação se dava voluntaria
mente por parte do primeiro credor, ou resultava necessariamente do
acto do segundo credor, sem que a vontade do primeiro pudesse
crear-lhe qualquer obstaculo.

No primeiro destes textos os imperadores Severo e Antonino esta
beleceram os preceitos da subrogação necessaria se o segundo credor
pignoraticio pagasse ao primeiro a importancia da divida - debitam
pecuniam soloerit-, podia ficar subrogado nos direitos do primeiro e
firmar a sua situação - ita jus sum confirmare potest-; na hypothese
de reluctar o primeiro credor em receber a quantia devida, o segundo
ficava subrogado nos direitos do primeiro, depositando-a em juizo.

Na constituição 5a O imperador Alexandre estabelece que o
segundo credor não póde obrigar O primeiro a executar o bem hypo
thecado, para ficar com o seu direito livre; mas, si pagar-lhe a divida,
firma a sua situação de credor pignoratico.

A constituição 8a , na qual se tem enxergado o recurso conferido
pelo Direito Romano ao primeiro credor para impedir que o segundo
executasse o bem hypothecado, antes de pagar a primeira hypotheca,
não parece conferir um remedio especial, singular ao caso. Esse texto
consagra, com innumeros outros do Digesto e do Codigo, as faculdades
concedidas ao primeiro credor e declara que este não póde ser privado
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pelo segundo da posse do penhor, sem que seja em primeiro logar
paga a sua divida.

Eis o texto: e Diversis temporíbus eodem re duabus jure pignores
ohligata, eum , qui prior data mutua pecunia pignus accepit, potiorem
haberi, certi ac manifesti juris est: nec alios secundum creditorem
DISTRAHENDI POTESTATEM HUJUS PIGNORlS CONSEQUJ, nisi priori creditori
debita fuerit soluta quantítas ,» Antes de tudo, o que claramente se
deduz dessa lei não é que o segundo credor não podia executar o bem
hypothecado ao primeiro sem que pagasse a hypotheca, segundo a
doutrina da sub rogação, estabelecida nos textos que já citamos; o que
a authentica previne é a hypothese da distracção do penhor do poder
do primeiro credor, sem que seja o mesmo pago da divida que tal
penhor garantia: como sancção desta disposição concedia natural
mente o direito romano uma acção ao primeiro credor pignoraticio;
ora, si se considerar que o pignus não conferia, no antigo direito
romano, nenhum direito real ao credor, e que por isso elle era immit
tido na posse do bem penhorado (Ihering, Espirito do Direito Romano,
vol. 3°, § 52, pago 206, trad, de Meulenaere), sem duvida, porque em
falta desta posse não tinha meio legal de provocar a venda de tal bem
para applicar O preço ao pagamento da divida garantida; si, por outro
lado, levar-se em linha de conta que a codificação de Justiniano se
resente em seu conjuncto do plano sob o qual foi realizada, e que se
prestou a grande utilidade, remediando a situação creada pelas revolu
ções do Baixo Imperio, na qual não se conhecia mais regra alguma de
acção e a jurisprudencia era um verdadeiro cahos, foi todavia uma
obra scientiílca imperfeita em que os textos dos jurisconsultos (Dig.),
as constituições dos Imperadores (Cod.), truncados, foram inseridos
sem ordem nem methodo, tendo Triboniano, no senti!' de Charles
Giraud, dilacerado e mutilado a mais bella obra de Roma, o seu
direito civil, demolindo Ulpiano, Paulo, Africano, Papiniano e Gaío,
para apropriar os destroços ás necessidades do imperio grego e fazel-os
servir á reconstrucção de um edificio arruinado; si, principalmente,
attender-se a que a segunda edição do codigo, publicada em 17 de
novembro de 534, e posta em vigor em 29 de dezembro do mesmoanno,
mandada organizar por Justíniano, para pôr a primeira edição de 7 de
abril de 528 de accórdo com o Digesto, publicado em 16 de dezembro
de 533, e incorporar na mesma cincoenta constituições expedidas
durante a confecção do Digesto, não offerece um criterio seguro para
avaliar-se da situação do direito, por não ser, na realidade, uma codi
ficação do direito existente em phase mais recente que a do Digesto, o
que só occorre em referencía ás Novellas - fica muito reduzida em
relação ao Codigo e o Digesto - a força de autoridade de seus textos,
como a expressão da ultima phase do Direito Romano. Ora, o Digesto,
ao passo que declara que só o primeiro credor póde usar da acção
hypothecaria (Ls. 1° e 5°, D. de distract. pign.; L. 12, D. qui potior.
in pign.) e que ninguem, nem mesmo o segundo credor hypothecario
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póde obrigar o primeiro a provocar a venda do penhor, ou do bem
hypothecado, p~ra que os subsequentes credores venham a apurar o
seu credito, €' Isto porque - tnuuum. erura credito rem coqi ven
dere, sutis inhumanum est, reconhece que, em relação aos terceiros
todos os credores hypothecarios, ainda os ultimas, teem o direito d~
vindicar O penhor e vendel-o (Maynz, § 164; L. 1°, D. de distract.
pign.): Secundas creditarpossessore interpeliare debet, diz Papiniano.

Ejulga paralysadaa acção do primeiro credor, emquanto não se
vence a divida, condição que reputa necessaria para O uso da acção
hypothecaria (L. 4°, D. de distract. pign.; L. 5'. D. quibus modis
pignus, vel hypotheca solvitur).

No nosso livro -s-Direito Hypothecario - não argumentamos com
estes textos e acceitamos sem impugnação que no Direito Romano o
segundo credor não póde secionar sem que o primeiro credor seja
pago - nisi priori creditori debita!ueri soluia quantuas, como se diz
na Const. 8'. Cod. qui potíores in pignore habeantur.

O facto, porém, é que o texto tem sido geralmente entendido
como proporcionando ao primeiro credor hypothecario o meio de an
nullar a acção do segundo credor e assegurar o pagamento do credito
preferencial (Maynz, § 164; Mackeldey, § 358; Accarias, vol. 1°,
n. 287, pago 704), solução que se applica quer á hypothese de ser o
primeiro credor detento>' do objecto penhorado, caso que, como vere
mos, o direito moderno resolveu de modo diverso do texto romauo,
quer a de achar-se o bem hypothecado sob a detenção ou sob a posse
de terceiro.

Conclue-se do exposto que no Direito Romano:
a) O primeiro credor só podia excutir o bem hypothecado e

vindicai-o do poder de terceiro, quando tivesse a sua divida exigível,
isto é, vencida. O que estabelecem Papiniano no L. 4', D. de distra
ctione pign. et hypoth., Marciano, na lei 5", § 7°, D. quib modo pign.
vel hypoth., e o imperador Alexandre na Anth. 5, C. de distr. pign.,
não deixa duvida a respeito;

b) Osegundo credor hypothecario podia vender a causa hypothe
cada, e para este effeito vindicai-a do poder do terceiro detentor
(Maynz, vol. i', § 164, e os textos citados na nota 1'; Van Wetter,
vol, 1°, § 273, nota 1');

, c) Como, porém, o primeiro credor hypothecario podia, desde
que tivesse sua divida exigível e vencida, usar contra o adquirente do
bem vendido, pelo segundo credor, do seu direito de sequela, que
tinha a fórma energica da vindicatio, L. 13, § 8', D. qui potior. :
L. 3° D. que res pignori vel hypoth., etc.; L. l' C. de his qui in
pignore; etc.), porquanto O bem vendido pelo segundo credor hypo
thecario não passava ao adquirente liberado do onus das hypothecas
anteriores (L. 1°, D. de distractione pign. et hypoth., princ.); e
como não era licito ao segundo credor excutir o bem hypothecado
quando em poder de primeiro credor hypotllecario, que o detivesse
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por qualquer titulo, sem pagar-lhe primeiro a divida (L. 15, § 5° D'
de re judieada, etc.; L. So, Cod. si antiquior eredii op piinus
vendide"et) a acção do segundo credor ficava, de facto, sem valor.
Ninguem quereria adquirir um bem sobre o qual o segundo credor
exercitasse o direito de alienação, para vér mais tarde o primeiro
credor vindical-o ,

Ao proprio segundo credor não conviria apurar O preço da venda,
pois que sobre elle a todo tempo podia o primeiro credor vir
com o seu direito prelaticio e pagar-se de sua divida, ainda que o
preço desta absorvesse o da venda do bem penhorado. (L. 15, § 2° D.
de pignorihus et hypotherís, e L. 12, § 5° D. qui potiores in
pignore, etc.);

d ) Para o segundo credor accionar hypothecariamente com
effícacia o terceiro detentor do bem hypothecado, fazia-se preciso no
Direito Romano que se subrogasse no direito do primeiro, pagando-lhe
a divida hypothecaria e tocos os accessorios (Paulo, Senl., liv , 2°,
tit.13, §So; L. 3°; 10D. qul potíorís in pígnora.ctc.j L. 22, Cod.
da pignor. et hypothec.) esta subrogação trazia ao credor a grande
vantagem de entrar na posse da cousa e impedir por este meio qual
quer alienação que lhe fosse prejudicial. (Maynz, vol. 1°, § 164
in fine; L. 5°, D. de distractione pignorum et hypothecarum;
L. 22, Cod. de pignor et hypoth., e C. 3°, Cod. si antiquior creditor
pignus, etc.)

O jus o!!e1'endi era exclusivo dos credores hypothecarios e não
podia ser exercitado pelos chirographarios (L. 10, Cod. qui potior in
pign. hab.). Dominava, porém, no Direito Romano o principio capi
tal de só !,oder accionar o credor hypothecario por divida exigível; o
que não tinha divida vencida não podia promover a venda do bem
hypethecado: e Cum solvendce pecuníce dies pacto prífertua, con
verísse videtur, ue prius vendendi pignoris potestos exerceatur. São
palavras de Papiniano na L. 4" D. de distraetione piqnorum .

Si o primeiro credor hypothecario tinha todas as faculdades que
mencionámos, dependia o exercicio das mesmas desta condição essen
cial : - DIVIDA EXIGIVEL.

A hypothese figurada na lei So, Cod. qui potiores in piqnore
habeantur, só póde comprehender o caso de haver o primeiro credor o
meio de impedir a acção do segundo credor hypothecario para vender
o bem hypothecado de que se acha de posse, sem ser pago da-divida,
ainda que não estivesse vencida.

Sómente entendido o texto como regulando a hypothese de ser o
primeiro credor hypothecario detentor do bem hypothecado, caso que
as leis modernas resolveram com perfeita orientação jurídica, respeita-se
o seu elemento grammatical e histórico, e sob esta feição encerra o
texto um meio de defesa da hypotheca do primeiro credor, ainda
quando a divida não seja exigivel; a opinião mais generalisada é
que esse texto faz referencia ao principio que garante o direito
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preferencial do primeiro credor, e torna a lei 8' citada, apenas a
confirmação das anteriores qne consagram de facto O direito preferen
cial do primeiro credor.

O direito belga e o francez, que principalmente influenciaram a
nossa legislação hypothecaria, quer em seus elementos de formação,
doutrina e jurísprudencia, quer no seu estado consolidado, textos das
leis, não se conformou com o Direito Romano no ponto que entende
com a hypothese que nos occupa .

Quando o immovel hypothecario estiver em poder do terceiro
detentor adquirente, que o não haja remido do encargo real, o art. 99
da lei belga de 16 de dezembro de 1851 concede a cada credor hypo
thecario o direito de vender o immovel , Ora, si em tal hypothese o
facto da existencia da primeira hypotheca de modo algum embaraça a
acção dos credores hypothecarios posteriores, como podel-o-ha embara
çar quando o immovol hypothecario estiver em poder do devedor?
Tambem os doutrinadores são de grande precisão, quando estudam
a hypothese, principalmente em confronto com o Direito Romano.

« Le législateur moderne s'est éloigné des traditions de la loi
romaine qui ne permetait, qu'au créancler hypothécaire le plus ancien,
c'est à dire, le premiar en rang, de faire vendre par autorité de jus
tice la chose hypothéquée, et n'accordait le méme droit aux créanciers
postérieurs, qui si, en desinteressant le créancíer qui les primaít, ils
avaíent acquís la subrogation à ses droits et actions. Tout créancier
hypothéeaire étant investi de Pimmeuhie, a aujourd'hui du pouooir
de poursuiore sur le tiers l'expropriation; le detenteur, le dernier
inscrit, comme le premier, est recéoabie à prendre l'inieiative de
cette poursuue .

Aussi la COU1' de Cassation de France a-t-olle jugé, par un
arrêt du 10 fevrier 1818, que le droit de faire vendre SUl' le tíers
detenteur l'immeuble hypothéqué n'est pas subordonné à la question
de savoir si, lors de la distribution du prix, le créancier poursuivant
sera colloque en ordre utile. Le droit de saisie immobiliêre deféré à
tout créancier hypothéeaire, çue! que soit son rang, est absolu, Ce
n'est que par le resultat de l'ordre que l'on peta s'assurer de l'utilité
de I'expropriation. pour ie poursuioaru; lequel, jusque-là, justifie par
la seule existence de son inscription d'un intérét suffisant pour que le
droit d'exproprier ne puisse lui être déníé,

II importerait peu que le créancier anterieur dont la créance
semblerait devoir absorher la totalité du prix à provenír de la vente
de I'immeuble filt le tiers détenteur iui-méme, soit qu'étant déjà
créancier inscrit il eút acquis l'immeuble affecté à sa créance, soit
qu'apres avoir acquis I'immeuble il eüt obtenu la subrogation aux
droíts de créancíers anterieurs en rang au poursuivant , La Cour de
Rouen avaít jugé le contraire le 14 décembre 1816, mais sa déeision
a été casse par {'arrêt precité du 10 février 1818 qui ne distingue
pas si le creancier anterieur est ou non en même temps detenteur de
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l'immeuble saisi par un créaneier posterieur . La réunion des deu»
qualités de créancier et de áétenteur n'a pas la verfu de préserver le
tiers acquereur des effets de l'action hypothecaire dont le fait de la
détention de l'immeuble le rend passíble. (Mertou, Des priviléges el
hypothi!ques, vol. 3m" n. i272.)

Laurent (Princ., vol. 3i, n , 265), abundando nos conceitos de
Mertou, que reforça, torna precisa a applicação da doutrina do art. 99
da lei belga de i85i ao caso em que o credor por hypotheca anterior
não fôr detentor da cousa, o que, aliás, não se fazia necessario,
porquanto o direito de hypotheca do segundo credor regula-se pelos
mesmos princípios, quer se execute contra o devedor, quer contra o
terceiro: si o segundo credor não pôde excutir o immovel hypothecado
do poder do devedor, não o pôde do terceiro risi a elle assiste a
faculdade de excutíl-o do poder deste, não ha como contestar--lh'a em
referencia áquelle ,

« Dans l'ancien droit, le tiers détenteur avait l'exception de
priorité d'hypothi!que, c'est à dire, que s'il avait lui-même, soit de son
chef, soit par subrogation, une hypotMque anterieure à celle du
créancíer poursuivant, il pouvait s'opposer aux poursuites dírígées
contre lui, par le motif que la poursuite étaitinutile et frustratoire,
au moins dans le cas ou sa créance absorhait la valeur de l'immeuble
hypothéqué, sans distinction, quel que soit le rang de son inscription:
chaque créaneier hypothéeaire, dit l'article 99 (Cod. Civil, art. 2i69),
a droit de faire vendre l'immeuble SUl' le tiers debenteur , Vainement
objecterait-on au créancier poursuivant qu'il ne sera pas eolloqué en
ordre utile, la créance du tiers déterueur absorban: la oaleur de
l'immeuble hypothéqué. C'estune objection d'équité, et l'équité ne peut
pas l'importer sur le droit, Même au point de l'équité, on peut répon
dre que le créancier postérieur en hypothequo a intérêt à provoquer
d'avance à quel prix sera porte l'immeuhle mis aux encheres publi
ques. La circonstance que c'est le tiers détenteur lui-méme qui est
créancier antérieur avait engagé la Cour de Rouen à lui accorder une
exception contre le oréancier poursuivant; l'arrét a été cassé et il
devait l'étre,

Le droit de tout créancier hypothécaire de faire vendre l'immeuble
SUl' le tiers détenteur est absolu ; la loi n'y deroge point dans le cas ou
le tiers détenteur serait créancíer lui-même et antérieur en rang; et il
ne peut pas avoir d'exception sous texte, à plus forte raíson le tiers
détenteur ne peut-íl pas se prévaloir contre le créancíer poursuivant de
ce que d'autres créancíers auraient SUl' l'immeuble une hypotheque
antéríeure ; ce serait invoquer le droit d'un tiers, et cela dans un cas
oic le tiers lui-même n'a aueun drou à oppqser au créancier pour
suivant. »

Nada mais claro, nem preciso.
Qual a condição para O exercício dos direitos decorrentes da hypo

theca quer para o primeiro credor, quer para os subsequentes ?
c. c.- ver. nr 70
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oser a divida hypothecaria exigivel.
« L'action hypothécaire est une garantie pour obtenir le payement

forcé de la dette; 01' le payement ne peut être demandé que lorsque
la dette est exigible. Cela est êlémeniaire quand le creaneier pour
suit le payement contre le débiieur personnel; OI' l'action hypothécaire
ne peut être formée contre le tiers détenteur qu'apres un commande
ment fait au dé~iteur originaire, et le commandement suppose que le
déhiteur est oblígé de payer, c'est-à-díre, que la dette est exigible. "
(Laurent, Obr. cit., vol. 2i, n . 21,5.)

« li faut que la créance soit exigible, diz Thiry (Droit Civil,
vol . 40

, n. 563), cal' on ne peut poursuivre le tiers détenteur plus
severement que le débiteur ; or le débiteu,' qui a terme ne doit pas et
ne peut étre poursuioi, "

Odireito francez está de inteira conformidade com o belga. (Cod.
civ . fran., art. 2.i69.)

A doutrina e a jurisprudencia recusam ao primeiro credor hypo..
tecario, que adquiriu o immovel hypothecado, a faculdade de oppôr
se á excussão promovida pelo segundo credor, sob o pretexto de que o
segundo não tem por si a ordem preferencial.

« Je sais bien que, par la loi I, C. Si antiq, le créancíer postérieur
qui voulait poursuívre par l'actíon hypothécaire le créancíer antérieur
devenu acquéreur du gage commum, devait offrír à ce dernier de lui
payer sa créance, sans quoi, il n'était pas écouté dans son action ,
Mais cela tient à ce que, pal' le droit romain, tous les créanciers
indistinctemeni n'avaient pas le droit de [aire oendre t'immeuble,
qu'il n'y avait que le creancier premier en rang qui put [aire procédm'
à fadjudication. Pour que le créancíer suivant put requerir la mise
en vente, i! fallait qu'i! se mit aux droits du premier, en lui payant ce
que lui est dú . Ceci n'a pas lieu en France : ore y a toujours tenu
qu'une hypothêque n'empéch« pas Pautre, et que tout créancier a
indistinctement le droi: de saisie immobiliêre. (Troplong, Prio . et
hypoth., vol. 3, n. 805.)

... des qu'íl y a dette ou portion de dette exigible, tout creancier
ínscrit, ou dont la créance est dispensée d'inscriptíon, a le droit de
faire vendre l'immeuble SUl' le tiers détenteur. Sans ce rapport, la loi
nouvelJe s'écarte des principes du droit romaín, d'aprés lequel le
créancier prcmier en rang d'hypothéque avait seul le droit de faire
vendre par autorité de justice des choses hypothéquées, les créancíers
ulterieurs ayant seulement le jus olferendi, c'est-à-dire, la faculté
d'offrir au premier créancíer de le desinteresser en lo payant, et par lã
d'acquérir leur subrogation en son Iieu et place . li n'en est plus ainsi
d'apres notre article ce droit, d'apres les termes même de la loi, est
étahli en faveur de chaque créancierhypothécaire ou privilegie: tout
créancier pellt dono I'eaercer, quelque soit son. rang,(át il ie dernier.

Et pát-on supposer qui a raison de son rang d'hypotMque le
eréancier n'obtiendra pas une eollocation· utile lors de la distribution
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du pris, te droü de poursuiore la vente n'en eaisterait pas moins . Le
contraire a été decidé par la Cour de Rouen, qui avait accueíllí une fin
de non recevoir tirée de ce que le créancier ne devant pas étre utile
ment colloqué, il était par cela même sans intérêt à poursuivre la
vente. Mais la décisíon a été justement cassée comme contraíre 11 la
loi, qui ne subordonne pas le droit qu'elle consacre à la question de
savoir si Ie créancíer qui poursuit la vente sera colloqué en rang utile,
et comme intervertis sont l'ordre des questions à juger, LE RANG des
créanciers ne devant étre flxé qu'al?res l'exproprlation.• (Pont.,
Prioiieç. et hypoth., vol. 2', n . 1.1q,3.)

« Dans notre droit aussi, un second créancier en ordre d'hypothe
que peut bien offí-ir à celui que le précéde, le payement de sa créance,
pour acquérir la subrogation à ses droits, en vertu de l'article 1.251,
l' du Code Civil, et au refus de ce dernier de recevoir, consígner la
somme; de sorte que, ces oífres equipollant à payement, la créance se
trouverait éteinte, et par conséquent l'hypothêque aussi; mais ce
second créancier n'agirait pas de la sorte par l'ellet de la méme
necessite qu'en droit romain; cal' en contraíre, ilpeut, lors méme que
le pri» de l'immeuble dcorai: évidemment étre absorbé par le premier
creancier hypothéeaire, faire reoendre l'immeuõle sur le tiers
acçuereur, conforrnément à l'article 2.169, AINSI QU'IL pOURRArr EN
EXPROPRIER LE DÉBlTEUR LUI-M1l:ME, DANS LE CAS ou CELUI-CI LE POSSÉ

DERAIT ENCORE: ce qui, répétons-le, est une notable diíference des
principes du droit rornain d'avec le nótre sur cette matiere. »

« Puis que, d'apres l'article 2. i 69, et dans le cas qui y est prévu,
chaque créancier hypothécaire peut faire vendre l'immeuble hypothé
qué, trente jours apres comrnandement an détenteur, et sommation
faite au tiers débiteur de payer la dette exigible, ou de delaisser
l'heritage, il sui; de là que, quand bien méme le tiers detenteu»
SEHAIT AV NOMBRE DRS CRÉANCIERS INSCRITS SUR L'IM:MEUBLE, QU'IL SERAIT

ANTÉRIEUR A CELUI QUI LE POURSUIT, ET QUE, DE PLUS, IL DEVRAIT ÉVI
DEMMENT ABSORBER LE PRIX DE LA REVENTE LA POURSUITE HYPOTHÉCAIRE

N'EN POURRAIT PÁS MOINS AVOIR LIEU CONTRE LUI, s'il n'avait P4-S rempli,
dans les délais de droit les formalités prescrites pour la purge , C'est
ce qu'à jugé, et avec raison, la Com de Cassaüon par arrêt de cassa
tion du 10 février 1818, application de notre article 2.169, qu'avaít
en pareil cas manifestement méconnu IaCour do Rouen, dans son arrêt
du 4 décembre 1815. D'ailleurs comme ce n'est quo par la revente de
l'immeuble qu'on peut savoir au juste si l'acquéreur, premier créancíer
hypothécaire inserir, absorbera ou non en totalité la valeur de l'im
meuble pour être payé de sa créance, CET ACQUÉREUR NE DOIT PAS
POUVOIR LE SUPPOSER D'AVANCE, puis que, dans beaucoup de cas, les
apparences pourrout tromper." (Duranton, Cours de droit civil
rançais, vol. 20, ns. 236 et 237. )

« Selon le droit romain, le droit de faire vendre l'immeuble
n'appartenait qu'au premier créancier hypothécaire, en sorte que son
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tnaetion paratysait fhypotheque des créancíers postéríeurs ; ceux-cí
n'avaient que le jus olferendi, c'est-à-dire, la faculte, lorsqu'ils
espéraient obtenir par la vente un prix superieur au montant de la
somme due au premíer créancíer, d'offrir de le payer: ils étaient alors
subrogés en son lieu et place, ce qui leur donnait le droit de faire
vendre l'immeuble et de se rembourser, SUl' le prix, et de la somme
qu'ils avaient payée au premier créancíer et de celle qui leur était due
par le débiteur ,

Ce systeme n'a pas été reproduit dans notre Code. Choque créan
cier, te dernier inscrit comme te premier, peut saisir et faire vendre
l'immeuble qui sert de gage à tous:» (Mourlon, Bepet. écrites,
vol. 3, n. 1.638.)

O codigo italiano estabelece no art. 2. Oi4 que o terceiro possui
dor não entregando o immovel ou não pagando o debito, qualquer
credor munido de hypotheea eflieaz, póde fazer vender o immovel.

« La legge non distingue qui tra creditor antecedentemente e
posteriormente inscritti e neppur si preoccupa se l'ipoteca accordi, o
no, ai credítore inscritto in grado utile, ma basta ad essa che l'iscrizíone

. sía. valida perche il credítore, quatunque nos possa sperare di ottenere
un'uttile collozione nel giudizio di graduazione, abbia il diritto di
promovere contra il terzo la vendita dello stabile ipotecato ove egli
nol relasce » . (Bicci, Corso teorico-pratico di diritto eivile, vol , 10,
n. 249.) Veja De Felippis, vol. 4, ns. 547 e õ48.

Nem se diga que em referencía ao próprio devedor prevaleçam
quaesquer outros principios, desde que não se trata da decorrencia
essencial do direito real, e sequela, que somente tem efficiencia contra
os terceiros; é uma ponderação que não colhe; no nosso direito a
acção hypothecaria intenta-se contra o devedor e executa-se contra
qualquer detentor do immovel hypothecario; no caso da não remissão,
que é o figurado no art. 2.0i4 do Codigo Italiano, a acção hypotheca
ria dirige-se contra o adquirente, considerado terceiro detentor
(Dec. n . 370, de 2<:\e maio de 1890, arts. 27i e 382).

Os denominados effeitos da hypotheca, a preferencia e a sequela,
outra cousa não são mais do que o meio de garantir a efficiencia desse
instituto, são os vehiculos de sua acção singularisadora no regimen da
apuração das dividas e de sua solução por todos os bens do devedor,
segundo o direito commum . A prelação é uma justa compensação ao
credor que primeiro procurou pela inscrípção publicar o onus 'real
contrahido sobre o immovel e o seu elfeito regula a situação dos
credores entre si mas unicamente quando após a execução do immovel
cogita-se da applicação do preço de alienação do mesmo,

A sequela habilita o credor i. realizar a venda do immovel em
poder de quem-estiver, e como o objectivo da hypotheca é a realização
do pagamento da divida pelo preço do immovel dado em garantia, a
sequela representa o proprío direito de hypotheca no estado dynamico,
como a prelação é a hypotheca no estado statico , .
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Eis a noção que os doutrinadores italianos tornam saliente (Ricci,
vol. 10, n . 228 e seg. ; De Felippis, Corso completo di diritto civile
italiano comparato, voJ. 4', ns , 333 e 334).

o Sr. Didhno da Veiga - Foi O direito romano concre
tizado no dispositivo da Constituição 8' do Cod . qui potiores, etc., e
na lei 15, § 5 D. de re judic que Lafayette, sendo omissa a legislação
de 1864, opinava dever-se applicar como subsidiario; quando, por
tanto, O segundo credor hypothecario tivesse a sua hypotheca vencida,
não podia ainda assim excutir o ímmovel hypothecado, si não estivesse
vencida a hypotheca do primeiro credor.

Em 1885 foi promulgada a lei de 5 de outubro, com o intuito de
melhor accentuar a hypotheca como instituto economico e assente do
credito real. -

Esta lei no art. 6' facultou ao credor hypothecario sem divida ven
cida os meios de defender o seu direito e privilegios contra a execução
dos credores chírographarios sobre o immovel hypothecado; o decreto
de 23 de janeiro de 1886, que regulamentou aquella lei, reproduziu o
preceito da constituição 8" do cod , qui potiores in pignore habearuur,
estatuindo que o segundo credor hypothecario não podia excutir o
immovel sem estar vencida a primeira hypotheca. Ficou sendo esta a
feição do direito escripto até que veio a legislação de 1890, isto é, o
decreto de 19 de janeiro, acto promulgado pelo Governo Provisorio,
no pensamento de reformar a legislação anterior e regulou no art. 16
a situação do credor hypothecario sómente em referencia aos chiro
grapharios, e proporcionou-lhe meios de defender o immovel hypothe
cado, quando fosse intentada acção por credor chirographario; nada
estatuiu, porém, quanto ao segundo credor hypothecario. O decreto
de 2 de maio de 1890 derogou no art. 408, do modo o mais preciso,
o decreto de 1886 na parte que continha disposição que impedia
o credor de excutir o immovel hypothecado emquanto não estivesse
vencida a hypotheca do primeiro.

Em que situação, em face de tal revogação, ficou o primeiro
credor inscripto ? Na situação em que se achava antes do decreto de
23 de janeiro de 1886, isto é, na da legislação de 1864, em que nenhum
meio de defeza se lhe concedia para defender os seus direitos e prioi
legios no caso de execução do immovel hypothecado pelos credores
por hypothecas posteriormente inscriptas,

Por occasíão de discutir-se o Projecto do Codigo Civil perante a
Commissão revisora foi lembrada esta situação e inseririam-se dous
artigos, os de ns , 956 e 957, que dispõem:

«O dono do immovel póde constituir sobre elle outra hypotheca,
em favor do mesmo ou outro credor, mediante novo titulo, em que se
declare, sob pena de nullidade, não só a importancia da divida ante
rior, como sua data e taxa de juros (art. 956).
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Na hypothese posterior não pode Ser' estipnlado prazo que termine
antes do vencimento da anterior.

Fica, porém, livre ao segundo credor executar a hypotheca inde
pendentemente da intervenção do primeiro, quando este não tenha
usado do sen direito (art. 957) ».

Em roferencia ao art. 956 nada tenho a dizer, sinão quanto ao
segundo membro sem que se declare, sob pena - de nullidade não s6
a importancia da divida anterior, como sua data e taxa d; juros.

Estas declarações são exigidas para a inscripção da hypotheca si
a inscripção é o meio de publicidade; por ella ficarão scientes quantos
qneiram contractar hypotheca sobre imrnovel, da existencía da hypo
theca anterior, já inscripta; afíguram-se-Ihe, pois, supérfluas as ex
pressões contidas na ultima parte do art. 956.

No sentido de serem elles eliminados, dando-se ao dispositivo
redaccão mais precisa, é que apresenta a primeira emenda.

aart. 957 contém defeito mais carecedor de reparo.
aseu dispositivo affecta a liberdade de contractar, quando exige

que a segunda hypotheca seja celebrada por tempo inferior ao da
primeira, prohibindo que assim se estipule, ainda contra o interesse
das partes contractantes, divida e garantia real por prazo que conve
nha aos contractantes.

Como meio de garantir o primeiro credor semelhante expediente
é violento e falha ao fim; o que se deve procurar é proporcionar ao
credor, por hypotheca inscrípta em primeiro legar, defender os direitos
e prrvílegios que lhe advêm da precedencia no registro contra a acção
legitima do credor inscripto em segundo logar, que tem sua hypotheca
inscripta quando a do primeiro não se achar em identica situação.

A faculdade de embargar a execução promovida pelo segundo
credor, impedindo, embaraçando o exercício da acção hypothecaria
desta, importa violencia ao direito do mesmo, direito de todo o ponto
igual ao do primeiro credor, por isso que seu direito hypothecario é
em sua estructura juridica identica á daquelle credor.

A prelação, unico effeíto da precedencia na escala da inscripção,
somente tem logar após a excussão do immovel, como fal-o sentir, com
grande profundidade de conceito, Paul Pont; antes da excussão só
póde se abrir discussão sobre o direito de excutir, nunca sobre o de
preferir.

a expediente do art. 957 do Projecto é, conseguintemente, vio
lento, como era o adoptado no direito romano, sem ter, porém, a
justificativa do deste, como deixamos sobejamente desenvolvido no
que dissemos anteriormente.

A medida deve apparelhar o primeiro credor inscripto dos meios
de tornar effectivo o seu direito.

A emenda que offereço á apreciação da Commissão parece-me
consultar, com as devidas cautelas, o interesse do primeiro credor
inscripto, sem affectar de qualquer modo o direito do segundo.
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Muito de plano deixa a emenda de estabelecer preceito imperativo
para todos os casos em que o segundo credor hypothecario intente sua
acção.

O praso influe em regra na celebração do contracto hypothecario,
pelos proventos que advêm, por maior espaço de tempo, do mutuo
garantido pela hypotheca.

O primeiro credor, sempre que quizer accionar o devedor hypo
thecario, poderá fazel-o, reputando-se sua divida vencida, para tal
effeito; si entender intervir apenas na phase da prelação, fica-lhe salvo
O direito, a despeito de não estar vencida sua divida.

Carece assim de fundamento a objecção que se funda em limitar o
direito do primeiro credor, O expediente da presumpção do vencimento
da divida.

Si o credor pretender secionar ou interferir no juizo da prelação
poderá fazel-o, porque, para tal effeito, sua divida reputar-se-ha ven
cida; si, julgando-se a coberto de qualquer prejuízo pela ampla
margem do valor do immovel hypothecado e preferir continuar a
perceber os juros de seu contracto, poderá conservar-se alheio á acção
até á venda do immovel, por isso que si este passa liberado ao adq.'ll
rente até a arrematação' e expedição da carta respectiva, pode agir o
credor hypothecario.

(Muito bem; muito bem.)
São lidas e postas em discussão com o parecer as seguintes

EMENDAS

O art. 956. Redija-se assim: « O dono do immovel pôde consti
tuir sobre elle outra hypotheca, em favor do mesmo ou de outro credor,
mediante novo titulo. -Didimo da Veiga.- F. Tolentino.

Art. 957. Ao segundo credor é facultado executar o immovel
hypothecado, independentemente da intervenção do primeiro. A este
é dado fazer valer o seu direito, presumindo-se, para tal effeito, vencida
a primeira hypotheca , - Didimo da Veiga. - F. Tolentino.

Additivo á emenda do Sr. Deputado Azevedo Marques, publicada
no Diario doCongresso de 4 do corrente, á fl. 3.630 e que determina
«A execução do immovelhypothecado far-se-ha POl' acçâo executioa.»

Accrescente-se :
Paragrapho unico , Não é permittida outra contestação nesta acção

executiva hypothecaria, sinão a que consistir em :
- nullidade de pleno direito da escriptura de hypotheca ;
- nullidade expressamente pronunciada por este Codigo, que affecte
substancialmente as hypothecas ;

- nullidade do processo por serem as partes, ou algumas dellas,
incompetentes e não legitimas, por ser a acção ímpropría.; .
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- nullidade do processo, porque foi preterida alguma forma ou
termo essencial;

- de declaração de quebra ou concordata ;
- de pagamento, compensação, novação, transacção e pre-

scripção.-Salvador Moniz.-F. Tolentino .

O Sr. Salvador Moniz- Sr. Presidente, desejo apresentar
uma emenda que me foi suggerida pelo additivo apresentado pelo
honrado deputado por S. Paulo, o Sr. Dr. Azevedo Marques, deter
minando a acção executiva para a execução dos immoveis hypothe
cados.

Tenho por fim evitar as graves desordens que se notam geral
mente nos processos executivos hypothecarios que se movem nos
juizos desta Capital e nos Estados.

Os tribunaes adstrictos á lettra do decreto n. 370, de 2 de maio
de f890, art. 394, que pareceu ter dirimido a contradicção apparente
do decreto n. 169 A, de 1890, entre os arts. 15 e 19 teem deci
dido que na acçãoexecutiva hypothecaria somente são permittidos ao réo
os embargos de nullidade de pleno direito, definidos no regulamento
n.737, de 25 de novembro de 1850, e os expressamente admittidos pela
legislação hypothecaria, mencionando-os, e, portanto, admittem todos
os embargos permittidos na execução da sentença em sua primeira
phase , Não me parece isto muito regular, attenta a natureza da acção
executiva hypothecaria, onde os embargos não são sinão a contestação
da mesma acção executiva.

E' evidente que ao devedor, accionado por meio de uma acção
executiva hypothecaria, se deve permittir articular defeza, consistente
em matéria relevante que deve ser aqueJla que se possa oppór ás escri
pturações de hypotheca a sua constituição, isto é, matéria .consistente
em nullidade de pleno direito definida na lei, que vicie o titulo, em
nuJlidade que, segundo a legislação hypethecaria, affecte substancial
mente a hypotheca.

E como se deve cogitar também da defesa do réo, não abstrahindo
completamente do direito de acção e do processo, o legislador deve
admittir outros embargos, ou contestações.

O direito de acção que tem o credor hypothecario certamente
resulta do titulo, revestido das solemnidades legaes, mas este titulo
pôde ter perdido toda a sua força, si existe um outro, em virtude do
qual o anterior ou o primeiro perdeu a sua razão de ser. Assim, por
exemplo, os titulos de pagamento de novação, de prescripção de divida
hypothecaria, são provas de se ter extinguido o direito de acção do
credor.

Outrosim, no caso de falleneia do devedor hypothecario, si o
credor transigiu, e concedeu concordata, não pode mais o credor
accíonar o devedor porque a concordata ajustada ou cumprida
importa em novação ou em quitação.
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Portanto, a escriptura de hypotheca, ainda que revestida de
formalidades legaes, não basta, por si só, para legitimar a acção
executiva do credor hypothecario contra O devedor, desde que aquelle
tenha perdido o seu direito de acção contra este. Tolher ao devedor
a defeza consistente em embargos de pagamento, compensação, no
vação, concordata, etc. seria uma iniquidade perante a moral e um
absurdo perante a lei.

Quanto ao processo, isto é, a forma pela qual se realiza o direito
de acção, este tem regras e formulas substanciaes prescriptas pelas leis
do processo, decretadas pela União, para o Districto Federal e pelos
Estados, as quaes não devem nem podem ser preteridas sob pena de
nullidade.

São nullos os processos, quando as partes são illegitimas e incom
petentes, ou quando a acção intentada é imprópria, ou quando houver
preterição de alguma formula ou de algum termo essencial, como a
primeira citação pessoal na causa, a exhibição dos instrumentos do con
tracto, quando a lei considera essencial, para a admissão da acção em
juizo, etc.

Todas estas excepções devem ser permittidas oppor ao devedor
hypothecario, como embargos na acção executiva hypothecaria.

Não se trata de estabelecer formulas processuaes de competencia
dos Estados, mas sómente de definir qual a materia relevante de di
reito perrnittida para contestar o direito de acção e do processo hypo
thecarío ; portanto, penso que a Commissão e o Congresso teem com
petencia para estabelecer estas regras de direito a bem da defeza
dos interesses das partes. .

A matéria exposta é de direito substantivo, porque entende
com a garantia do direito de acção e do processo, e não importa em
materia de direito formal,

OCodigo do Commercio que é lei geral da União regulou a ma
teria na acção de exhibição de livros e outras especiaes; e a lei de fal
lencia, que também é lei geral, decretada na época do novo regimem
por sua vez determinou que se pode oppor, para excluir a fallencia
do devedor, que incide em estado de fallencia.

Conseguintemente, seja-me licito lembrar á illustrada commissão
perante a qual tenho a honra de fallar, que admittído o additivodo
honrado deputado por S. Paulo, o Sr. Dr. Azevedo Marques, O seu
consectarío 6 a definição das razões relevantes do direito que póde oppor
como defeza o 1'60, accionado por uma acção executiva hypothecaria.

Não 6 fora de proposito o additivo, que peço venia para su
bmetter á illustrada apreciação da honrada Commissão, que o tomará
na consideração que lhe merecer. (Muito bem; muito bem.)

Sr. Rivadavia Corrêa-Sr. Presidente, seja-me permit
tido, ao iniciar as breves consideraçõesem defesado relatorio que tive
a honra de apresentar ao estudo da Commíssão, dirigir algumas pa-
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lavras de agradecimento, pela maneira generosa por qne receberam o
meu trabalho os Srs. Drs. Clovis Bevilaqua, illustrado autor do Projecto,
cujas palavras tanto me desvaneceram, e o conselheiro Andrade
Figueira, que hontem teve occasião de impugnar o ponto principal
do meu parecer.

Sr. Presidente, como eu disse, no relatório, a matería que foi
sujeita ao meu estudo merecia e mereceu o meu applauso e apenas
em um ponto ou em outro tive occasião de divergir do iIlustrado
autor do Projecto.

Exactamente a parte principal, aquella que se refere ás hypo
thecas legaes, encontrou, no correr desta discussão, a manifestação a
mais positiva, a mais franca e, para mim, com grande pezar, a mais
autorizada contra o meu modo de pensar.

Não sómente o iIlustrado autor do Projecto, sustentando as idéas
nelle contidas, desenvolveu hontem argumentação cerrada em defeza
do seu modo de pensar e contrariamente áquillo que expendi, mas
tambem o illustrado Sr. Conselheiro Andrade Figueira vindo, no
assumpto, em apoio da opinião do iIlustrado autor do Projecto, ex
pendeu razões do mais alto valor em contrario ao meu modo de pensar.

Mas, Sr. Presidente, não era de estranhar, e eu devia esperar a
contestação intelligente, brilhante, do illustre autor do Projecto; eu
não deveria estranhar, como não estranhei, a opinião emittida pelo
iIlustrado Sr. Conselheiro Andrade Figueira.

Uma desillusão, ou antes um golpe, mais serio e mais terrível
estava reservado ao despretencioso trabalho do relator da Commissãoe
foi o desferido pelo iIlustrado Sr. Dr. Didimo da Veiga, em cujo notável
livro sobre o direito hypothecario fui buscar inspiração, fui buscar a
responsabilidade do seu talento e da sua competencía, para escudar
as considerações que apresentei contra as hypothecas legaes geraes,

OSR. DIDIMO DA VEIGA - Muito obrigado; mas lá V. Ex. acha a
confirmação do que eu disse aqui.

O SR. RIVADAVIA CORRÊA - S. Ex. , no seu notavel trabalho, fez
um voto, que concretiza uma aspiração e que no discurso, neste mo
mento proferido, S. Ex. tornou a formular; essa aspiração é a de ver o
regimen hypothecario restrícto ao campo tão sómente das hypothecas
convencionaes.

S. Ex. , na introduoção do seu excellente livro, manifesta esta opi
nião e diz que o regimen hypothecario "OU vae desapparecer, como
todas as creações jurídicas apoiadas no predominio da propriedade im
mobiliaria, ou será unicamente o vehiculo para a circulação dessa pro
priedade por meio das lettras hypothecarias », já realizado no seu
maior progresso, no seu passo mais adeantado, pelo Codigo Civil AI
lemão, de que S. Ex. se mostra admirador e fervoroso partidario.

E S. Ex. vae ao ponto, e muito bem, de se mostrar de perfeito
accordo e bater palmas ao assignalar que o Codigo Civil Allemão
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destruiu por completo. O principio dominante até agora, de que a hy
potheca é um accessorio da obrigação principal, porque, como disse
S. Ex., no Codigo Allemão é admittida a hypotheca do proprietario
valendo contra o direito dos outros credores hypothecarios, quer dizer,
a hypotheca deixando de ser um direito accessorio, para ser um di.
reito independente da obrigação principal.

O SR. DIDII\lO DA VEIGA -Não ha duvida.

O SR. RIVADAVIA CORRÊA - No regimen do Codigo Allemão, em
certos casos em que, segundo os princípios sobre as obrigações,
o credito garantido pela hypotheca se extingue, a hypotheca continua
a subsistir em favor do proprietario do immovel.

Isto acontece quando esse proprietario é, ao mesmo tempo, o de
vedor pessoal e paga ao credor ou si elle tornou-se ao mesmo tempo
devedor e credor. Esta hypotheca vae lhe servir, desse momento em
deante, de instrumento de credito.

A garantia que offerece o immovel a cada um dos credores in
scriptos depende principalmente de sua collocação.

Cada um delles não tem o direito de contar sinão sobre a garantia
que lhe resulta de sua respectiva collocação.

Si uma hypotheca anterior se extingue, seja por pagamento, seja
por confusão, a hypotheca seguinte não toma o logar que se tornou
livre; istq seria conferir-lhe uma vantagem não prevista na occasião
da constituição do seu direito, e, de outro lado, o proprietario que não
poderia offerecer ao credito como garantia sinão uma hypotheca já pre
ferida por todos os outros já existentes, soffreria um prejuize que não
se justifica.

A equidade quer que se lhe permitta aproveitar, em bem de um
novo credor, da garantia que offerecia a hypothrca anterior.

Tal é o objecto da hypotheca do proprietario, e a logica quer não
somente que ella lhe seja conservada em todos os casos em que o
credito garantido se extingue, mas tambem que se rompam todos os
laços de dependencia entre a hypotheca e o credito.

Esta é a doutrina do Codigo Civil AlIemão que S. Ex. deseja, como
uma aspiração.

Ora, Sr. Presidente, como quem não póde o mais deve se con
tentar com o menos, pensei, não só baseado no que vou dizendo, em
relação ás primeiras paginas do notavel livro do Sr. DIDIMO da VEIGA,
como em phrases mais suggestívas, mais claras, mais positivas,
que interpretava bem o pensar de S. Ex., considerando-o con
trario ás hypothecas legaes e, principalmente, ás generalizadas ou
indeterminadas.

O SR. DIDIMO DA VEIGA - dá um aparte. ,

O SR. RIVADAVIA CORRílA - Vou ler as palavras de V. Ex. No
meu parecer, depois de ter citado O illustre civilista belga Thiry,
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em defeza do meu modo de pensar e, o Sr. conselheiro Lafayette,
reproduzi as palavras do DI'. Didimo da Veiga, que passo a ler:

" Desappareceram do nosso systema de direito as hypo
thecas geraes ; foi, sem duvida, um grande passo em hem do
fim economico que se propõe alcançar um hom regimen hy
pothecario, elevando o credito territorial, pela certeza da
valorização da propriedade ímmovel, valorização intima
mente ligada á publicidade do seu estado, em referencia aos
onus reaes, que a possam gravar e especialmente aos en
cargos hypothecarios. - Didimo da Veiga - Direito hypo-
thecario,» .,

Fallandó das hypothecas geraes, ainda consignadas na lei de 24,
de setembro de 18M, diz Didimo da Veiga:

"O defeito era capital, pois difficultava a publicação
sobre o estado dos bens do responsável, ao passo que illudia
a garantia creada pela lei, porquanto, não sendo gravados
bens especialmente, as transferencias successivas operadas
no patrimonio geralmente hypothecado tornavam illusoria a
responsabilidade do tutor e do marido."

Ora, Sr. Presidente, pensando, como eu pensava e como penso,
que o direito hypothecario, pela sua origem, -pela sua razão de exis
tencia, em uma legislação civil, vem attender antes a interesses de cre
dito, interesses economícos, do que servrr ás.funcções jurídicas, julguei
como elle era excepção ao principio de que todo bem do devedor
responde por suas dividas; que todas as garantias, todas as restricções,
todos os meios de tornar publica, certa, a situação do devedor era bene
ficio para o credito e para o objecto que a lei hypothecaria tem em vista.

O Sr. conselheiro Andrade Figueira, fallando hontem, disse que
deixaria de lado o credito, para cuidar antes do interesse da familia ;
mas, Sr. Presidente, acho que S. Ex. parte de um ponto de vista
falso, porque, como disse, a hypotheca é creação de necessidade eco
nomica , Assim, no direito romano apparece debaixo de uma phase
rudimentar, urgida pela necessidade de fazer dinheiro, e, não exis
tindo ainda a hypotheca, porque não se. podia conceber um direito
real sem a posse da cousa, ella appareceu s sob a figura de uma
cessão ou alienação de objecto com a clausula (fiducia) do credor
lh'a restituir depois do pagamento do devido.

Depoiso penhor com a entrega do objecto, mas sem os recursos
do interdlcto possessorío, sem os recursos que dá o direito real.

Nada disto satisfazia, porque em ambos os casos se pri vava o de
vedor da posse do objecto, e por isto ella appareceu com os interdictos
possessorios e constituiu-se um direito real.
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Mas não preciso fazer a história desse instituto para a illustrada
Commissão .

Ora, quando a hypotheca assim surgia, impellida por necessi
dades d)/Ordem economica, não se pensou em proteger a mulher
casada, o filho menor ou o interdicto ; não se cogitou dos interesses
da família, mas do credito, dos interesses economícos, Neste sen
tido e crente de que o interesse da família, póde ser attendido de
outra fórma, mesmo com a hypotheca, achei mais conveniente, de
accordo com a lei de 1890 e com os princípios de quasi todas as le
gislações, restringir a hypotheca a simplesmente legal, especializada e
inscripta .

Iria até eliminal-a completamente e a límítal-a no direito de fa
milia á parte da tutela, corno faz o Codigo Allemão, que só a exige do
tutor em casos ~articulares.

Mas não qUIZ ser radical e restringi-me ao que já existia.
S. Ex. disse que a lei de M não teve experimentação porque

veio a de 85, que lhe perturbou a marcha, e depois a de 90, que
estava em vigor.

Si aquella não teve experimentação, a solucao de continuidadejá
se deu. O que não ha duvida é que o mal da hypotheca geral em re
lação aos interesses praticos, positivos que necessitam proteção da
lei é manifesto. .

Em relação aos "menores, quem se prestará a ser tutor, para ter
os seus bens geralmente hypothecados ?

Em relação á mulher casada, o marido não fica em melhor si
tuação ; e tanto isto é assim que na legislação francesa, onde a hy
potheca é geral, houve necessidade, urgida pelos interesses eco
nomicos e pela defeza do próprio patrimonio da família, de abrir exce
pçao: e esta excepção é constituída pela subrogaçãoadmittidada mulher
em relação á hypotheca do marido.

Vou citar as palavras de Baudry-Lacantinerie :
« A hypotheca da mulher casada, em sua generalidade, e a po

sição de favor que a lei lhe dá, produzem um grave attentado ao cre
dito do marido. Quer elle tomar dinheiro sobre' hypotheca? O capi
talista não deixará de object~r que a hypotheca que se lhe oíferece
constitue urna garantia insuftíclente, preferida corno ella será muitas
vezes pela hypotheca legal da mulher. O marido quer vender um
dos seus immoveis ? Difflcilmente realizará esta operação : aqui ainda
a hypotheca legal da mulher apparece ameaçadora; o adquirente
vê nella, não sem razão, uma causa possivel de evicção"

Na lei belga de 51 as mesmas considerações influiram e a Com
missão de redacção da lei vem dizer:

"Tem-se pensado que não se devia interdizer á mulher a facul
dade de se obrigar conjuntamente com O marido, ou de intervir nas
obrigações deste para renunciar á sua hypotheca, porque ha actos que
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são exigidos pelo interesse, bem intendido, da família ; a honra do
marido, o seu futuro, o dos filhos podem depender de um sacrifício
feito a propósito pela mulher »

Ora, Sr. Presidente, é o principio geral que se quer hoje resta
belecer, que veio da legislação romana, que continuou na legislação
antiga franceza, tendo seu momento de interregno com a lei de 9
messídor do anno 3', que extinguiu a hypotheca da mulher casada
e depois pela lei do 11 brumário do anno 7', foi restabelecida a hy
potheca para a mulher casada, mas especializada, e só valendo depois
da inseripção.

Esta doutrina, que, como se vê, é antiga, foi repudiada no Codigo
Civil Frances, mas tantos inconvenientes dahi resultaram que o legis
lador se sentiu obrigado a procurar uma válvula de segurança e creou
a subrogação da mulher, em relação aos bens do marido, legalmente
hypothecados ,

Esta matéria, Sr. Presidente, é importante e por demais grave
para que a Commissão não a estude e pondere com a devida con
veniencía, porque vem influir muitissimo sobre interesses de grande
valor.

Talvez que o Projecto, querendo defender os interesses dessas
pessoas que veem enumeradas no art. 971, venha antes prejudicai-as,
tornando mais difficil e precarla, comobem disse,» iJlustre Sr. Dr. Di
dimo no seu livro, a sua situação.

Hontem, Sr. Presidente, o iJlustrado autor do Projecto, discor
rendo sobre este assumpto, disse, citando as palavras de Theophilo
Huc, que a especialisação não era um bem e podia ser um mal.

E S. Ex. disse:
« Tentando reagir contra os exageros dos que não comprehendem

hypothecas sem immediata e rigorosa especialisação, THEOPHILO Huc
sustentou a idéa, que a muitos se afigurou paradoxal, de que o
defeito da lei francesa não está em tolerar hypothecas geraes, mas,
ao contrario, em admittir as especiaes, porque, si todas as hypothecas
fossem geraes, não haveria difficuldade em saber si tal ou tal parcella
de terra est; ou não hypothecada.»

Ora, Theophilo Huc, nessas palavras colloca-se num ponto de
vista errado, ou antes nnm ponto de vista restricto, no ponto de
vista dos interesses do credor e não no ponto de vista dos interesses
de ambas as partes, credor e devedor.

Nãosóo credor tem direito de conhecer a situação real daqueUe a
quem vae entregar o seu capital, mas o devedor tambem tem
necessidade de um freio para restringir a ganancía ou o desejo de
excesso de garantia exigido por parte do prestamista.

E para assentar a minha opinião numa autoridade de tanto valor,
como Theophilo Huc, vou me utilisar das palavras de Pont, no
seu livro « Privilegios e hypothecas )': « A especialidade visa objecto
differente do interesse dos terceiros: ella toma em mãos o credito
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do devedor que ella acautela, obrigando o credor a contentar-se com
um penhor restricto, porém sufliciente ; ella tem em vista em sellundo
logar a segurança do credor, porque, substituindo-se á generalidade,
fal-a ganhar em certeza o que perde em extensão: tal é precisamente
o seu objecto.»

Estas palavras, a cuja autoridade eu me acoberto, parece que
respondem cabalmente aos desejos de Theophilo Huc. Sr. Presidente,
ê muito constrangido, é para obedecer ás ordens terminantes de
V. Ex. que eu me vou calar, pois desejava defender o meu parecer
em relação ao penhor agrícola e tratar das emendas que a este
assumpto apresentei e que foram combatidas pelo illustre autor do
Projecto e pelos Srs. conselheiros Andrade Figueira e Coelho Ro
drigues; mas V. Ex. não me permitte e eu vejo-me na obrigação de
deixar de tratar do assumpto, que muito desejava, correspondendo
assim á gentileza daquelles que tomaram parte nesse debate,

OSR. PRESIDENTE - V. Ex. poderá fazel-o no parecer.
O RIVADAVIA CORRftA - Reservo-me para no meu parecer me

occupar dessas emendas. (Muito bem, muito bem. O orador é cum
primentado. )

o €lr. Presldente - Está encerrada a discussão do parecer
do Sr. Rivadavia Corrêa, sendo dado ao relator um prazo de cinco
dias para apresentar o seu parecer sobre as emendas.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

Discussão do parecer do Sr. Oliveira Figueiredo sobre os
arts. 1011 a 1227 da Parte Especial do Projecto.

E' lida e posta em discussão a seguinte

EMENDA

Art. 1 .118 - Substitua-se o final- Ou cumprir obrigação
natural - pelo seguinte - Ou cumprir um dever moral. - Cunha
Vasconcellos. - F. Tolentino.

o €lr. Am.,.ro C,.v,.lc,.ntl -Sr. Presidente, começo por
agradecer a V. Ex. e á Commissão a honra que me deram, convi
dando-me para tomar parte na presente discussão e tambem não
devo deixar de especialmente testemunhar o meu reconhecimento
ao illustrado Sr. relator, desembargador Oliveira Figueiredo, pelas
referendas constantes que entendeu fazer ao pequeno trabalho que
eu havia a respeito publicado - trabalho que foi escripto sem o
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intuito de divulgação, é preciso que se saiba, - mas simples notas
ou apontamentos que deviam servir na discussão que havíamos
encetado no Instituto dos Advogados acerca do Projecto do Codigo
Civil.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Não fiz mais do que render a
devida homenagem ao mérito de V. Ex.

O SR. AMARO CALVALCANTI- ... Mas,já que a digna Commissão
entendeu dever publicai-o no Diario O/licial (sahindo aliás com
numerosos erros) ...

SR. PRESIDENTE - V. Ex. terá occasíão de fazer as devidas cor
recções.

O SR. AMARO CAVALCANTI -. . . e o muito digno relator a
elle referiu-se constantemente no seu bem elaborado parecer, senti-me
no imprescindivel dever de aqui comparecer, - não para discursar,
mas para dar razões por que, em alguns pontos, ousei discordar do
trabalho magistralmente feito pelo illustrado mestre, autor do Pro
jecto, ora sujeito á discussão.

Antes de tudo, me seja permittido dizer que o Projecto apresenta,
nesta parte, segundo a minha humilde opinião, dous defeitos: um de
classificação, outro de omissão nas materias.

O defeito de classificação estará, talvez, apenas em relação ao
ponto de vista em que me colloco; não fugindo mesmo ao dever de
confessar que si o autor do Projecto precisasse justificar o seu trabalho
como está, bastaria declarar que a classificação adoptada não destoa
daquella que tem sido geralmente seguida na mór parte dos differentes
codigos, no tocante á matéria das obrigações e contractos ,

Com effeito, differentes códigos tratam das obrigações, que não
são convencionaes, em secções distinctas e debaixo de titulos diversos
daquelles que se occopam das obrigações in çenere, ou para usar a
linguagem classíca dos romanistas - elles tratam das obrigações re
sultantes do quasi-contracto, do delicto e do quasí-delicto, - quasi
sempre, em parte posterior, depois de haverem articulado a matéria
dos contractos particulares. E se comprehende mesmo o porque da
classificação alludida. . .

A obrigação tira a sua razão de ser principal do contracto. Logo
parecer a mais natural- tratar deste instituto, nas suas differentes
especies, em primeiro logar, para então depois abrir-se espaço aos
outros institutos, que não tinham igual importancia, a saber: o quasi
contracto e os actos illicitos, que, como se sabe, são tambem fontes de
obrigações.

Adoptadas pelos expositores do direito romano, também esta tem
sido a classificação seguida pelo nosso direito civil até o presente.

Nem tão pouco ínnovaram nesta parte os dois projectos de co
digo civil anteriores, dos jurisconsultos Teixeira de Freitas e Coelho
Rodrigues.
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Tal é a verdade de factos, que não contesto.
Entretanto, embora sem autoridade para dizel-o, eu estou con

vencido de que o Projecto actual podia ter seguido uma classificação
melhor da materia do que esta a que se deu preferencia.

Direi o meu modo de ver a respeito. Desde que o autor do Co
digo começava o direito das obrigações, estabelecendo num titulo ge
rai - modalidades das obrigações - (in qenere), afigura-se-me que
o mesmo teria procedido com inteiro methodo na deducção lógica da
materia, collocando sob o alludido titulo todas e quaesquer disposições
geraes, relativas ás obrigações, fossem estas convencionaes, isto é, re
sultantes de contracto, ou originadas dos quasi-contractos e actos
illicitos, ditas obrigações não convencionaes mas que, encaradas de
baixo de seu aspecto geral, apresentam a mesma figura jurídica das
primeiras.

Si o titulo I do livro -:- «Direito das obrigações" - se denomi
nasse no Projecto : " Dasmodalidades das obrigações conoencionaes »,
- comprehende-se que seria descabido o meu reparo ou observação,
de ahi não se encontrar disposição alguma acerca das outras obri
gações.

Assim, porem, não é : a inscripção do titulo annuncia que de
baixo delle se deve achar tudo quanto ha de geral sobre as modalidades
das obrigações, isto é, tanto das convencionaes, como das não conven
cionaes.

E, ao meu vêr, o titulo está correcto, quanto á sua inscripção ;
o que lhe falta é parte da materia que se acha destacada pa ra outro
lagar, mas que em verdade devia achar-se nelle,

O que insinuo não é mera pretenção individual, caso me houvera
cabido a tarefa de redigir o Projecto nesta parte.

Eu poderia invocar, como exemplo de classificação analoga, o sys
tema do Codigo Civil Italiano ('), o qual, debaixo do capitulo intitu
lado « causas das obrigações» - não só faz dellas enumeração com
pleta, mas tambem consigna desde logo as disposições geraes mais im
portantes, quer concernentes ás obrigações convencionaes, quer ás
obrigações provenientes das outras origens.

Consequencia, sem duvida, da distribuição das matérias, ado
ptada pelo Projecto, vê-se, que os capitules do titulo II (Ef!eitos das
obrigações) que se intitulam - «Consequencias da inexecução das
obrigações" e "Das perdas e damnos », ~ não contem disposições
completas sobre os casos occurrentes,

Desde que o Projecto não havia tratado, no titulo anterior, nem
por simples referencias, das obrigações não convencionaes, - era
natural, logico mesmo, que não se occupasse também no presente ti
tulo, nem da liquidação destas obrigações, nem dos damnos a que as
mesmas podem dar causa ou origem.

(") O Codigo Civil do Uruguay tem o mesmo systema.
c. C.- Vol. ITr 71
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Mas, o que dahi fica manifesto é que os dizeres dos capítulos
alludídos do Projecto não correspondem ao conteúdo das proprias
disposições, de maneira satísfactoría ou completa.

Basta, com effeito, attender para a materia articulada nos arts.
1829 e sego do Projecto, para cada um convencer-se, sem mais argu
mento, de que ella é simplesmente complementar da que se acha
articulada nos arts. 1204 e 1210, de que ora nos occupamos.

Dadas, porém, como ficam, as razões por que me parecera haver
defeitona classificação das materias, não insistirei mais sobre este ponto.

Deum lado, não ignoro que o systema do Projecto já foi adoptado,
como satisfactorio, para a discussão da sua materia ; e de outro,
lambem reconheço, por minha vez, quanto é difficil, em matéria
scientifica, fazer classificações, nas quaes a critica e a logiea individual
não descubram sempre inconvenientes e defeitos. E', ás vezes, uma
questão do ponto de vista do observador, em relação ao assumpto.

Passarei agora ao segundo ponto; omissões que encontro
acerca da materia em discussão.

Por emquanto não me occuparei dos additivos , que me parece
neeessario fazer ao que se acha articulado no Projecto.

NãO; vou referir-me, de modoespecial, a uma parte da materia,
que deixou de ser articulada; foi omittida.

Não ignoro que, com relação a certas figuras de direito, o autor do
Projecto assim fez mui conscientemente, obedecendo ao proposito de
que, em um codigo de leis, não ha espaço para tudo que seja definição
ou doutrina.

Sim, a regra geral é esta: a doutrina ensina-se na escola e não
nos preceitos da legislação.

Mas, dada ás vezes a grande difflculdade de reconhecer o que é
pura doutrina e o que seja simplesmente objecto de legislação, a pru
dencia e a experiencia aconselham que se siga na matéria um justo
meioindispensável, mesmo para a clareza, intelligencia e boaapplicação
dos textos.

Por mais que se reclame contra as definições nos códigos, como
sendo somente do escopo da doutrina, a verdade é que não conheço
um só delles em que só se encontrem disposições permissivas, prece
ptivas ou prohibitivas, - por serem estas as unicas admissíveis no
dominio da legislação.

O proprio Codigo Civil Allemão , que é o de data mais recente, e
que, por isto, se diz inteiramente escoiniado do doutrmismo, contém
disposições numerosas que outros qualificariam de improprias para
um codígo de lei.

Dispensando-me de fazer a respeito uma analyse mais completa,
eu chamaria a attençao da digna Commissão para os artgs. 7, 91,
92, 94, 96, 99, 100, 133, 157, 276, e 293, e muitos outros, em que
se conteem, como indispensaveis, as definições de diversos institutos
do direito.
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Nem pode ser de outro modo, sob pena de as próprias dispo
sições da lei tornarem-se obscuras, ou mesmo inintelligiveis.

De accordo com este modo de ver no assumpto, é que eu ouso con
siderar uma verdadeira omissão da matéria que se discute, tanto a
falta de dispositivos expressos sobre certas figuras do direito das
obrigações, taes como-o objecto, a causa, a interpretação, a condição
e o praso , das obrigações convencionaes , comoainda a não definição
de outros que, como o dolo, II culpa, o caso fortuito, são de tamanha
importancia, que podem decidir por si só da validade, ou não das
referidas obrigações.

Na Parte Geral do Projecto, é certo, se encontra uma disposição,
declarando nullo o acto juridico, quando for illicito ou impossivel o
seu objecto (M); entretanto, esta disposição, a meu ver, ficaria
incompleta, se não fosse tambem acompanhada de outra, definindo o
que se deve entender por objecto illicito ou impossivel em direito.

Daqui a razão do reparo, que faço, quanto a este ponto.
Do mesmo modo vejo que a causa não foi contemplada entre os

requisitos necessários á validade dos actos juridicos (art. 98 do
Projecto ). Porque? Declarada ou não na lei, ella é e continuará a ser
indispensavel á validade dos contractos e obrigações.

A causa é a razão, por que alguma coisa se dá ou se faz- propter
quam aliquid datur aia fito

Não se ignora, que, nos contractos onerosos e bilateraes, a causa
se confunde com o proprio objecto da obrigação. E estamos tambem
de accordo que ella não precisa ser expressa para a validade da
obrigação, por ser uma presumpção de direito.

Mas de semelhantes considerações não se segue que o Codigo
Civil deva excluil-a dos seus textos.

O Codigo Civil Allemão tambem não mencionou, em disposição
geral, que a causa da obrigação era requisito essencial á validade
desta; entretanto, em numerosos de seus artigos, declara-se que a
falta de causa torna o acto jurídico ineffícaz, e, taxativamente, no
seu art. 821, assim dispõe (lê): « Aquel1e que, sem ca"sa [uridica,
contrahiu uma obrigação, pode recusar-se ao seu cumprimento,
mesmo quando o seu direito de pedir a isenção da obrigação se ache
prescripto ,

Conforme ao direito inglez, o contracto ou a obrigação, a que
falta a causa é como se não existisse cThe contract or obligation,
for which there is no consideration, cannot be enforced at laur»:

Pode-se affirmar que é uma regra commum de direito civil dos
vários povos.

E o antigo direito allemão era, nesta espécie, tão exigente que,
segundo Rossel, c. o próprio reconbccímento de uma divida que não
declarasse a causa da obrigação, era considerado invalido »,
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A necessidade da causa licita nas obrigaçõesfoi sempre a nossa
lei e jurisprudencia; e o próprio Projecto não o desconhece, esta
tuindo ao contrario, em seu art. 107, sobre os effeitos da [alsa causa
nos actos juridicos...

A' vista, pois, do exposto, parecia-me de toda razão, que em
.relação á causa das obrigações se adoptasse, em logar conveniente,
a seguinte disposição: u. A causa presume-se de direito; provada,
porém, a sua inexistencia ou que fôra illic.ita, o acto torna-se annul
lavei». Attenda-se bem: eu não exijo que o acto seja considerado
nullo ; apenas, annullavel, ..

Com relação ás regras de interpretação das obrigações, como
dispositivos da lei, - sou o primeiro a reconhecer que oillustre auctor
do Projecto, excluindo-as, quiz ficar de accôrdocom o pensamento,
ora dominante, de que taes regras não podem entrar em um Codigo,
por serem simples preceitos doutrinarios,· e nada mais do que isto.
Entretanto, sem querer contestar a procedencia, que possa ter seme
lhante asserção, é preciso não esquecer tambem que, assim consi
derando ou não, ha códigos modernos dos mais importantes, como
sejam os da França, da Italia, do Chile, do Uruguay e da Hespanha, que
continuam a incluir nos seus textos as regras geraes, até agora consa
gradas comoimprescindíveis á boa interpretação das obrigaçõescon
vencionaes. E muito embora, de modo parcial, se encontram regras da
mesma natureza e fim nos demais códigos conhecidos, como os de Por
tugal, Argentina, e o proprio Codigo Civil Allemão (deste, os arts. 133
a 157.).

A objecção máxima que se tem feito contra a adopção legislativa
de taes regras na especie, é: « que ellasseriam prejudíciaes, desde que
a vontade das partes é a unica regra ou lei das obrigações contrahidas »...

O argumento não me parece decisivo; porquanto, como é sabido,
o que se tem em vista ao estatuir regras de interpretação, é justa
mente dirigir o critério do juiz para que este não d~ á obrigação um
valor ou sentido differente do que tiveram as partes, contrahindo-a ,

Seja, porém, como fôr, não insistirei sobre a materia; até mesmo
porque, encerrada como está, a parte do Projecto, em que se tratou
dos actosjuridicos em geral, não posso apresentar os additivos que
porventura parecessem convenientes a respeito da interpretação 1.

Cabe-me, porém, a vez de occupar-me de uma omissão no Pro
jecto, para a qual peço toda a attenção da digna Commissão e bem
assim a benevolencia do íllustre auctor do mesmo Projecto, no intuito
de ser ella remediada. Refiro-me á falta de dispositivos especiaes, mais
completos, sobre a obrigaçãocondicional e a obrigação a prazo.

Como ninguem ignora, o nosso direito civil actual é assás defi-

i Si a idéa fosse acceitavel, podia-se ainda, no Capitulo das Disposições
Geraes sobre os Coutruotos, incluir dispositivos tanto a respeito da causa como
da intel'pretp,ção das obrigações convencíonaes.
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ciente neste ponto; são muito poucas as suas regras, e estas mesmas
nem sempre incentroversas 2. O Projecto, é certo, consigna, na Sua
Parte Geral (arts. 134 e seg.), algumas disposições sobre taes materias ;
mas é de vér que ellas não bastam : (lé)... Entendo, portanto, que
.convém articular outras disposições complementares, de baixo do
Titulo « Modalidades das obrigações " até porque, segundo ensinam os
mestres de direito, a condição e o prazo formam rigorosamente, com a
clausula penal, as tres modalidades que se podem dar ás obrigações
convencionaes 3.

Não basta saber-se que a condição contractual pode ser suspen
siva ou resolutiva; o que com certeza mais importa é saber qual o
direito, quaes os effeitos juridicos, que concernem ao devedor e ao
credor, na pendencia de uma ou de outra dessas condições, ou na sua
verificação, positiva ou negativa, segundo fôr a hypothese conven-
cionada. 11

E' preciso que a lei o diga - que, pendente a condição suspensiva,
a obrigação carece ainda de existencia real; mas que isto.mão obstante, o
devedor fica sujeito a responder ao credor por indemnisação ou perdas
e damnos, se a cousa deteriorar-se ou vier a perder-se por culpa do
devedor. E reciprocamente, se, por culpa do credor, a condição não
puder verificar-se, o direito do devedor considera-se perfeito em re
lação á obrigação do primeiro'. Este e outros effeitos resultam da
situação jurídica, que a condição suspensiva crêa para as partes con
tractantes; quero dizer: Se a obrigação ainda não tem uma existencia
efficaz, ella lhes proporciona, todavia, um direito eventual ou em ex
pectativa,' com as consequencias delle decorrentes.

Capaz de effeitosainda mais importantes é a condição resolutiva
nas suas espécies de tacita e expressa. A primeira entende-se como
clausula subentendida nos contrac tos bilateraes, para os casos em que
uma das partes não satisfaz áquillo por que se obrigou 5. Mas por
isto mesmo, que se trata de clausula não expressa, ella não póde pro
duzir effeito por si mesma; é mister que, verificado o caso, a parte in
teressada reclame a resolução da obrigação ao juiz competente, e este
decidirá, segundo a verdade dos factos e a justiça

A segunda, porém, isto é, a condição resolutiva, expressa, con
forme vemol-a consagrada nos codigos mais modernos, é capaz de
produzir todo o effeito, de pleno direito - ipso jure; e dahi a su
grande importancía na materia das convenções e contractos.

Esta força juridica, que ora se reconhece á condição resolutiva

2 O que ternos está nas Ords, do livro 3°, t. 35; lív. 4°, tlt, 4 pro 'I tiv.4°,
tit , 5°, §§ 2° e 3°, e Alv. de 4 de setembro de 1810.

3 Mazzoni, Inst. di diritto cívile italiano, n . IV.
4 Esta segunda hypothese já está prevista no art. 139 do Prcjecto ,
5 Código Civil Frances, art. ii8~.
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expressa, não precisa ser justificada. Desde que é licito ás partes in
cluirem nas suas convenções todas e quaesquer clausulas, não pro
hibidas nas leis, claro está que nada impede que as mesmas estipulem
expressamente a resolução da obrigação, - verificada esta ou aquella
condição. E se o fizerem, semelhante estipulação deve ser respeitada,
como se f6ra a lei entre as partes.

Nada mais licito, nem mais admissivel ou procedente, em direito.
O que precisa, no emtanto, é que o Codigo Civil assim o diga; isto é,
que, estatúa os effeitos juridicos da condição resolutiva expressa, quer
pendente ella, quer depois de verificada, na forma estabelecida.

Crentes, sem duvida, de que a condição resolutiva expressa deve
produzir effeito, - i1'80 jure, - é que os governos do paiz inserem-na
sempre nos seus contractos. Mas ou devido á falta de disposições posi
tivas do nosso direito a respeito, ou ao entender diverso dos juizes, o
que todos sabemos é que a caducidade 'de contratos, ex-vi dessa con
dição, tem trazido enormes encargos para os cofres publicos! Até em
attenção a estas circumstancias, convem definir na lei, de modo perem
ptorio, qual o valor ou efficacia da condição resolutiva.

Não é de menor importancia a necessidade de legislar sobre as
obrigações a prazo, de maneira mais completa, do que o faz o Projecto,
nos arts. i 42 e seguintes.

Oprazo, como se sabe, se distingue igualmente em suspensivo
( inicial) e resolutivo ( final), tendo cada um delles effeitos proprios;
mas apezar da analogia dos vocabulos qualificativos, é elle differente da
condição. Esta refere-se a um acontecimento futuro e incerto, emquanto
o prazo refere-se a um facto tambem futuro, mas certo. Differe ainda; 1)
porque no prazo suspensivo, a obrigação existe perfeita, apenas retar
dada no seu comprimento, ao passo que na condição suspensiva é a
própria existencia da obrigação que se acha adiada; 2 ) porque no prazo
resolutivo, decorrido este, a obrigação cessa ou extingue-se, só para o
futuro, emquanto que na condição resolutiva a sua verificação importa
- ipso facto - completa retroação ao estado anterior, em que a obri
gação foi ccntrahida. E', pois, só destas razões e das consequencias que
dellas podem decorrer e evidencia-se a necessidade de bem definir na
lei os effeitos da obrigação a prazo.

Será mais uma cautela cont.ra futuras demandas, levantadas
talvez a pretexto da omissão ou silencio do direito escrípto ...

Vou concluir, Sr. Presidente. Nas poucas indicações, que fiz, não
veja a illustre Commissão outra cousa mais do que o sincero empenho
de concorrer para que a obra das nossas leis seja a melhor e mais
completa possível. ..

O SR. PRESIDENTE - A Commissão agradece muito a V. Ex.

O SR. AMARO CALVACANTl - ... e .tendo dito quanto me parece1l
bastante, tomada a materia sob uma vista geral, reservo-me o direito
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(se me é permittido ) de, fazendo leitura dos artigos do próprio Pro
jecto, ir apresentando então as emendas, que tenho em mente.

O SR. PRESIDEl'!TE - V. Ex. póde ficar com a palavra para
amanhã.

O SR. AMARO CAVALCAl'!TI - Agradeço a V. Ex.
(Muito bem, muito bem).

o 8r. Pre"idente - Fica adiada a discussão pela hora.
V. Ex. terá a palavra amanhã, para continuar.

A ordem do dia para a reunião seguinte é esta:
Continuação da discussão do parecer do Sr. Oliveira Figueiredo

sobre os arts. '1011 a '1227 da Parte Especial.
Termina a reunião ás 5 horas e 45 minutos da tarde.

34- REUNIÃO ORDlNARIA EM 6 DE DEZEMBRO DE '190'1

(Presidencia do Sr. Seabm)

A.s 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os
Srs. Seabra, F. Tolentino, Sylvio Homero, Sá Peixoto, Arthur Lemos,
Luiz Domingues, Frederico Borges, Camillo de Hollanda, Teixeira de
Sá, Araujo Góes, José Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo,
Alfredo Pinto, Azevedo Marques, Hermenegildo de Moraes, Benedicto
Souza, Alencar Guimarães e Rivadavia Corrêa ('19).

Faltam, com causa participada, os Srs. Anizio de Abreu e
Tavares de Lyra (2).

Dos convidados pela Commissão, comparecem os Srs. Clovis
Bevilaqua, Amaro Cavalcanti, 1\1. F. Correia, Fabio Leal, Cunha
Vasconcellos, Salvador Moníz e Andrade Figueira.

É lida e sem debate approvada aacta da reunião anterior.

ORDEM DO DIA

Discussão do parecer do Sr. Oliveira Figueiredo sobre os
arts. 'IOH a '1227 da Parte Especial.

É lida e posta em discussão, com o parecer, a segllinte

EMENDA

Arts. 998 a '1000. - Supprimam-se. Sobre o assumpto é suffi
ciente o disposto no art. 904, n. 6. - Clovis Bevilaqua.
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o Sr. Am.aro Cavalcanti - Para fazer um trabalho util
e pratico, dará á presente discussão caracter de conversa, pedindo aos
illustrados senhores, autor do Projecto e relator da parte em debate,
explicações sobre alguns artigos e, si reconhecer que ellas são pro
cedentes, que as disposiçõesdo Projecto são superiores ás suas opiniões,
dispensar-se-há de apresentar emendas.

A matéria das obrigações de dar cousa certa está articulada de
modo conciso, e as disposições consignadas nesta parte do Projecto são
as que têm sido adoptadas nos codigos de diversos paizes e sustentadas
por escriptores modernos.

Fará uma observação relativa ao art. 1016
Diz este artigo: « Até á tradição, pertencem ao devedor os accres

cimos e melhoramentos da cousa, assim como os fructos separados,
pelos quaes poderá exigir augmento de preço. Se o credor não
annuir a esse augmento, póde o devedor resolver a obrigação. Os
fructos pendentes pertencem ao credor.»

Parece-lhe que a expressão « fructos separados» antes do rela
tivo indica que ao receber a cousa, se o credor não quizer indemnizar
osfructos separados, poderá o devedor resolver a obrigação.

Pela critica, porém, do Sr. Torres Netto e pelo relatório do Sr.
Oliveira Figueiredo, parece-lhe haver um equivoco, referindo-se á
exigeneia dos accrescirnos.

"Si é assim, a redacção do artigo deve ser modificada, suppri
mindo-se as alludidas palavras.

O nobre relator propoz a suppressão do ultimo período do artigo,
porque o art. 601 já havia providenciado a respeito.

Mas este artigo trata de matéria inteiramente diversa das obri
gações contraotuaes, e a lei não perde por ser clara,

Precisa saber o que é a tradição de que falla o art. 1016, porque
lhe parece que ha antinomia entre o que se exigiu anteriormente para
a transferencia do domínio e o que se estabelece aqui.

Mandará emendas sobre este caso.
Com relação ao art. 1017, não sabe bem qual o sentido destas

ultimas expressões «- ficam, porém, salvos os direitos até o dia da
perda". Quaes são estes direitos?

Dá-se por satisfeito com a explicação dada pelo Sr. Clovis Be
viJaqua de que no artigo se trata de obrigação de restituir alugueis,
por exemplo, cujos direitos ficam salvos até o dia da perda.

O art. 1191 trata da deterioração sem culpa; parece se devia
tratar tambem da deterioração com culpa, e apresentará emenda.

Em relação ás obrigações de dar causa incerta - arts. 1022 a
1025 - não tem emendas a .offerecer, mas o relator no seu parecer,
referindo-se á critica do orador, diz que, apezar de achar incompleto,
o Projecto não indica as lacunas.

Sabe o Sr. relator que estas disposições foram tiradas dos aponta
mentos de Teixeira de Freitas e do Codigo Argentino, mas acha S. Ex.
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que nessas disposições estão incluidas todas as especies, que deixaram
de ser contempladas as sommas de dinheiro, por exemplo?

Parece que não se deve deixar de legislar neste assumpto Com
particularidades, mas acceita a explicação do autor do Projecto,

Passando a tratar das obrigações de fazer e de não fazer - arts.
1026 a 1031, diz que apresentou uma emenda additiva, que mereceu
reparo do Sr. relator, por ser original, e é relativa ao art. 1031.

E' preciso estabelecer um prazo dentro do qual o credor deve
exercer o seu direito, para que possam ser respeitadas e attendidas as
relações de direito a que muitas vezes dão causa os factos já consum
mados, Póde esta medida não estar consignada em nenhum Codigo,
mas é necessaria.

O art. 1033 precisa de um aecrescímo, Depois da palavra
obrigação- «ou vier a perecer ou tornar-se impossioel», Assim
como no fim do mesmo artigo: si a escolha fôr do devedor, este poderá
solver a obrigação, offerecendo o preço da cousa, que pereceu ou se
tornou impossível em vez de dar a causa.

E' a doutrina do direito romano do Codigo Allemão.
Passa a tratar das obrigações divisiveis e indivisíveis, arts. 1037

e 104,2.
Apresentou aos arts. 1039 e 104,1 emendas, que tiveram

parecer contrario, com o qual concorda, depois das explicações que
ouviu.

Da mesma fórma concorda com a redacção dada pelo illustre
relator ao seu additivo, assim concebido:

« Si um dos credores receber a prestação, os outros terão o direito
de rehaver do mesmoas partes, que respectivamente lhes devam caber.
Neste caso, a obrigação será considerada divisível, dando-se ás partes
dos credores um valor pecuniarío , »

Ha, porém, outro additivo que apresentou á matéria e diz assim:
"No casode ser accíonado um só dosdevedores pela prestação indi

vísivel, elle tem o direito de chamar os seus co-obrigados para respon
derem juntamente com elle em juizo."

Apezar do parecer contrario do illustre relator, continua a sus
tentar a necessidade dessa disposição, que não é uma novidade, e per
tence ao direito romano.

Tratando das obrigações solidarlas, felicita o autor do Projecto
por não ter admittido a pretensa solidariedade correal, e nada teria a
dizer sobre o assumpto si não eutendesse necessario incluir um artigo
com a definição da solidariedade entre credores e a solidariedade entre
devedores, o que fez em um artigo additivo, que teve parecer favo
ravel do relator.

Sobre a matéria da causa penal apresentou tres emendas que
tiveram parecer contrario.



- H30-

A primeira manda accrescentar ao artigo t 066 as seguintes
palavras:

« Nesta hypothese, pode todavia o devedor evitar a pena, cum
prindo a clausula especial antes da contestação da lide .»

Esta faculdade dada ao credor não é uma innovação, e sobre o
assumpto lê um trecho do livro 2' do Diqestus,

Pensa que a emenda deve ser approvada, assim como as outras
duas.

A outra emenda manda accrescentar as palavras: de pleno
direito, depois da palavra penal, no art. 1068, que diz:

« Incorre o devedor na clausula penal vencido o prazo dentro do
qual deveria executar a obrigação, ou si não tiver havido prazo,
desde que fór constituído em móra »

Parece-lhe que a clausula penal deve impor-se, vencido o prazo,
e parece-lhe que a sua emenda torna clara a disposição do artigo.

O additivo que apresentou diz assim:
« 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.»

Não é tambem innovação; é apenas a reproducção do art . 677
do Codigo Portuguez.

São estas as observações que lhe occorreram relativamente ás
disposições do Projecto, inscriptas sob o titulo - modalidades das
obrigações.

Não passará, porém, ao exame do titulo seguinte sem fazer
sentir novamente á iIlustrada Commissão a necessidade de se abrir um
capitulo especial para os pontos omissos, a que hontem se referiu, isto
é, o objecto, a causa e o prazo da obrigação, as condições suspensivas
ou resolutivas, tacitas ou expressas em seus effeitos.

Entra agora no estudo do capitulo -- effeitos das obrigações.
Mandou uma emenda ao art. 107.5, dando-lhe melhor redacção ,

Conforme notou uo seu parecer, o Projecto não fez menção das
pessoas incapazes de fazer o pagamento; entretanto, reconhece credor
incapaz de recebei-o (art. 1084,), e não sabe si tem muita razão o Sr.
relator na sua explicação.

O art . 1080 não parece bastante claro. Não entende bem aquellas
palavras finaes «até onde chegar o seu beneficio no pagamento» .

Uma vez, porém, que assim diz o autor do Projecto, que beneficio
quer dizerproveito não dirá nada mais.

Passando'a tratar da mÓM, diz que o Projecto considera neces
saria a interpellação judicial para móra, quando não houver prazo
certo no contracto para o cumprimento da obrigação.
, Confere esta disposição com o Codigo Allemão, si bem que para

este não é necessario que a interpelação seja judicial.
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Acha que se deve deixar esta materia bastante clara. O nossoDi.
reito Civil não tem disposições minuciosas.

Acha necessario accrescentar onde convier, ao art. fi09, por
exemplo: de pleno direito, para evitar que na omissão do nosso di
reito se venha levantar a doutrina do direito romano, segundo a qual
não havia móra sem culpa.

Chama para esta matéria toda a attenção da Commissão,
Com relação ao pagamento indevido, entende que o art. fi Ui,

para os fins que tem em vista, devia estender suas referencias até o
art. 1H9.

Com relação ao art. 1H6, acha que a disposição do Projecto não
satisfaz. E preciso distinguir os dous casos, a que se refere a sua
emenda, da Ma e má fé.

A pergunta que fez sobre a doação tem apenas por fim chamar
a attenção da Commissão para o caso. E' uma figura que apparece e á
qual se devia dar solução.

A emenda que propõeao art. 1118 - ou a prazo - é uma as
piração, e refere-se aos seus additivos sobre os prazos das obrigações.

O art. 1119 parece que fica mais completo com a sua emenda.
OProjecto refere-se áquelles que deu alguma cousa com o fim de
obter fim illicito ou immoral.

A sua emenda vae mais longe; abrange o caso de satisfazer
obrigação prooenierue de acto immoral e illicito .

Pensa que será hom suprimir o art. 1122, porque o artigo ante
rior previu todos os casos de consignação, e chama a attenção da
Commissão para o caso de não tratar o Projecto da reconvenção, tra
tando da compensação.

Pareceu-lhe que não estava completaa parte do Projecto refe
rente ás consequenciasda inexecução das obrigações e por isto apre
sentou as seguintes emendas additivas :

« 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 prejudicar a
ordem.

Art. Dá-se caso fortuito ou de força maior quando a inexecução
da obrigação resulta de um acto ou facto necessario , cujos effeitos lhe
foi impossível impedir »,

Neste ponto julga que ao art. 1213 deviam seguir-se os
arts. 1829 e 1833 do Projecto, que são continuação lógica.

O Projecto parece-lhe deficiente quanto á parte de perdas e
damnos; e o art. 1210 é antagonico com os arts. 1113 e H17.

Ha tambem algumas observações sobre juros legaes, dizendo qUE
o art. 1209 não lhe parece claro sobre os juros não só para as preso
tações em dinheiro, ou tambem para as prestações em outra especie
desde que seja computada.
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Dirigindo-se ao autor do Projecto, pergunta si nelle se acceita a
capitalisação, e declara-se satisfeito com a resposta de que a capitali
sação convencional nelle não é prohibida.

Termina agradecendo a attenção com que foi ouvido, decla
rando que na próxima segunda feira trará as suas emendas. (Muito
bem; muito bem.)

o Sr. Presidente.~Fica addiada a discusão por estar dada
a hora. A ordem do dia para a reunião de manhã, 7, é a seguinte :

Continuação da discussão do parecer do Sr. Oliveira Figueiredo
sobre os arts. i Oi1 a 1227, da Parte Especial do Projecto,

Termina a reunião ás 6 horas da tarde.

s- REUNIÃO EX TRAORDINARIA, EM 7 DE DEZEMBRO DE 1901

(Presidencia do Sr. Seabl'a)

A' 3 horas da tarde, presentes os Srs , Seabra, F. Tolentino, Sá
Peixoto, Alfredo Pinto, Benedicto de Souza e Oliveira Figueiredo (6),
o Sr. Presidente declara que deixa de funccionar a Commissão , por
falta de numero, tendo faltado os Srs. Arthur Lemos, Luiz Domingues,
Anisio de Abreu, Frederico Borges, Tavares de Lyra, Camillo de
Hollanda, Teixeira de Sá, Araujo Góes, Sylvio Romero, Monjardim,
Sá Freire, Azevedo Marques, Hermenegildo de Moraes, Alencar Guí
marães e Rivadavia Corrêa (15).

A ordem do dia para a reunião de segunda-feira, 9, é a mesma:
Continuação da discussão do parecer do Sr. Oliveira Figueiredo

sobre os arts. 1011 a 1227, da Parte Especial.

35a REUNIÃO ORDINARIA, EM 9 DE DEZEMBRO DE 1901

iPresidencia do ;Sr. Seabra)

A's 3 horas da tarde começa a reunião, estando presentes os
Srs , Seahra, F. Tolentino, Sá Peixoto, Arthur Lemos,Luiz Domingues,
Anisio de Abreu, Frederico Borges, Camillo de Ilollanda, Teixeira de
Sá, Araujo Góes, José Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo,
Alfredo Pinto, Hermenegildo de Moraes, Benedicto de Souza, Alencar
Guimarães e Rivadavia Corrêa (18).

Faltam, com causa participada, os Srs. Tavares de Lyra, Sylvio
Romero e Azevedo Marques (3).
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Dos convidados pela Commíssão, comparecem os Srs. Clovis
Bevilaqua, Andrade Figueira, ~l. F. Corrêa, Amaro Cavalcanti
Torres Netto, Solidonio Leite, Fabio Leal, Salvador Moniz e Cunh~
Vasconcellos,

São lidas e sem debate approvadas a acta da 34a reunião e a da
8° extraordínaría, na qual a Commissão não trabalhou, por falta de
numero.

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do parecer do SI', Oliveira Figueiredo
sobre os arts. 1011 a 1227, da Parte Especial do Projecto,

O Sr. M. F. 'Ooz-s-ete, - Os principios que professo leva
ram-me a propor uma emenda ao artigo do Projecto que concede ao
possuidor de má fé indernnização pelas bemfeitorias neccessarias.
Sustentei que da má fé não resultam direitos. De accôrdo com a dou
trina, que então expendi, tenho de apresentar hoje uma emenda ao
art. 1212, que diz:

• Será de fi o a taxa dos juros devidos por determinação da lei,
ou quando as partes tiverem convencionado juros sem estipular a
taxa .»

Infere-se deste artigo que, tratando-se de convenção, o juro é
livremente privado, isto é, pelo Projecto do Codigo não ha limite ao juro
convencional. É o mesmo principio do Codigo Civil Francez, que no
art. 1907 deixa inteira liberdade á estipulação do juro. A legislação
francesa, porém, como sabe a illustrada Commissão, soffreu modifi
caõçes neste ponto, e a lei de 3 de setembro de 1807, que fixou o
juro que podia ser estipulado nas convenções, levou o seu espírito mais
longe, reprimindo a usura habitual.

O direito canonico, que não vou desenvolver, estabeleceu, depois
de o haver longo tempo combatido, o juro moderado, pela Encyclica
do Papa BenedictoXIV; em caso algum excedente ao juro da lei do
paiz .

A minha emenda tem por fim não reprimir a usura, porém,
contel-a dentro de razoaveis limites.

Pela nossa lei o juro é de fi %, o Estado cobra 9 o dos respon
saveis para com elle ; e eu julguei elevar o juro convencional até
12°/., que nada tem de modíco, antes é altamente remunerador senão
excessivo.

Em nosso paiz ha muitos contractos com juro superior; mas, se é
justo cobrar juro da quantia que se empresta, e nem outra cousa se
póde sustentar em presença da economia política, não devemos deixar
de regulal-o, de modo que, indemnizando, largamente, mesmo ao
emprestador , não sacrifiquemos victimas ás garras vorazes dos usu
rarios.
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A doutrina que acabo de expender perante a Commissão não é
sinão uma das modalidades das que sustentei por occasião da in
demnização ao possuidor, de má fé, das bemfeitoriasneccéssarias,

O principio da liberdade dos contractos está, sem duvida, firmado
na sociedade moderna, mas, todo o principio soffre testricção quando
assim exige attender o interesse social.

A illustrada Commissão resolverá o que mais convier.
É lida e posta em discussão a seguinte.

EMENDA

Ao art. 1212, accrescente-se :
Paragrapho unico. A estipulação convencional de juros não

póde exceder de 12 -r.. -M. F. Correia>« F. Tolentino.

o Sr. Torres Netto - Sr. Presidente, a minha ausencia
de muitos dias fez que eu não pudesse acompanhar, como pretendia,
a discussão de uma parte do Projecto. '

Teria muito a dizer sobre a posse, onde se nota logo uma disso
nancia entre os arts.' 576 e 577, porquanto, no art. 576 se considera
possuidor aquelle que, estando em uma situação de facto, tem comtudo
o exercicio pleno ou limitado de alguns dospoderes inherenies ao do
minio; vindo, porém, no art. 577 a se collocar o locador comopos
suidor, ao lado do usufrucmario, do credor pignoraticio e de outros.

Sobre a propriedade eu teria tambem de fazer observações e
lembraria que a usucapião, que continuo a chamar prescripção
acquisitiva, não devia andar disso minada; devia ser regulada em um
capitulo onde estivessem todas as regras sobre o assumpto.

Como V. Ex., Sr. Presidente, deve estar lembrado, oppuz-me
até que, na Parte Geral, se tratasse de prescripção extinctiva, lembrei
que se deveria tratar de uma e outra prescripção na Parte Especial
e em um titulo só.

Como fui, porém, vencido, nesta parte, cumpria agora que na
Parte Especial, quando se tratasse de prescripção acquisitiva, não se
semeassem as disposições a respeito.

Quanto aos direitos reaes sobre cousas alheias, salientaria logo
que quem diz- direitos roaes sobre cousas alheias, suppõe - di
reitos reaes sobre cousas próprias.

Mas, no Projecto não se empregou a expressão-- direitos reaes
sobre cousas proprias, emprega-se só a expressão - direito das
cousas,

E, entretanto, é tambem certo que, na Parte Geral, em vez desta
expressão - cousas - se diz - bens.

Direito real sobre cousa própria seria o dominio e o condominio.
Noto mesmo certo descuido, no Projecto, por isso que, no

art. S05, ora falla-se em direitos reaes, ora em onus reses.
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Esse artigo é tirado da nossa legislação hypothecaria, onde não
existe a expressão - direitos reaes.

Assim, a cópia foi mal feita.
O paragrapho unico do artigo também é cópia da legislação hy

pothecaria. Mas em lagar de dizer-se « os impostos que recahem
sobre predios transmittem, aos adquirentes» seria melhor que se
dissesse, guardada a nova technología, como se diz na mesma lei hy
pothecaria : « Ficam salvos, independente de transcripção e inseri
pção e considerados onus reaes, a decima (hoje imposto predial) e ou
tros impostos respectivos aos immoveis. »

Quanto á emphyteuse, eu notaria que a definição desse instituto
não está completa; não é Ma.

Porque não dizer - transferir?
No art. 809 se lê que é da substancia do contracto de emphy

teuse a escriptura publica.
A razão por que se diz « contracto de emphyteuse » é porque o

art . 809 foi tirado do Codigo Civil Portuguez , onde a emphyteuse
está collocada entre os contractos.

Mas, resultando a emphyteuse de actos, não só iruer-oioos,
como de ultima vontade, pergunto como esses actos de ultima vontade
hão de se verificar por escriptura publica?

Teixeira de Freitas previne o caso.
Pretendia appõr também que se equiparasse a doação á troca.
Uma causa é doar e outra é trocar.
A troca equivale a duas vendas e, na Ordenação do livro 4·, ti

tulo 38, principio, a troca está íncluida ou collocada ao lado da venda.
Não vejo razão, pois, para que se pague na venda laudemio e

na troca tal não se faça.
Quanto á hyphotheca e ao penhor, ha muita desordem no Pro

jecto,
O Projecto começa por dizer - direitos reaes de garantia.
Quaes são, porém, os direitos reses de garantia? Serão penhor,

antichrese e hypotheca ?
E noto que, pelo Projecto, as disposições que estão sob a epigra

phe de direitos reaes de garantia, se devem applicar a essas tres fi
guras de direito, quando quem ler com attenção verá, entretanto, que
a maior parte dessas disposições dizem respeito á hypotheca.

Além disso, o Projecto, nesta parte, é cópia da lei hyphothecaria,
o que se verifica, por exemplo, quando -falla sobre o vencimento da
divida antes do prazo.

E' uma cópia dessa lei, porém mal feita.
A copiar-se, fizesse-se como se devia; porque não ha duvida, a

citada lei é uma lei que muito nos honra.
Falla-se também em taxa de juros, em questão de antichrese, e

mais-se dispõe que a antichrese se extingue 30 annos depois da data
do contracto ,
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A hypotheca não se extingne tambem no fim desse prazo? O
penhor tambem não se extingue ?

Além de que quanto ao prazo fixado para o pagamento da dí
vida garantida por antichrese , não se póde dizer que « a taxa de juro
será, etc. » ; porque pode a antichrese ser constituída para paga
mento de juro, som se estipular taxa; isto é, pode ser constituída para
recebimento de alugueis á conta de juros.

Portanto, O art. 895 vae além do que devia ir.
Regula-se também um chamado penhor legal que até agora es

tamos acostumados a chamar privilegio.
E nesta refere-se até ao conductor que trouxer placa e que pode

então emittir o seu numero na nota que der a outra parte, etc.
Ora, isto irá bem com attribuições das Camaras Municipaes ;

são ellas que teem de regular o assumpto, que devem obrigar os con
ductores a trazer ou não trazer placa.

Refere-se também a criados que teem fiador.
E' muito difflcil encontrar-se criados com fiador.
Trata-se mais de caução de titulos de credito em secção especial.
Caução de títulos de credito não é outra cousa sinão o penhor,

é penhor de titulo.
O Codigo Commercial não se refere á caução que é um ver

dadeiro penhor.
E não sei que haja vantagem em se estabelecer para uma e

mesma figura de direito denominações differentes.
Quanto ás hypothecas, andamos para traz; porque vejo a hy

potheca legal, geral e sobre bens futuros, quando já estaríamos
acostumados ao regimen das hypothecas actualmente estabelecido.

Em matéria de hypotheca, não havia outra cousa mais do que,
com alguma alteração, copiar-se a lei de 1864.

Seriam estas as observações que eu poderia fazer, além de.
outras sobre a parte que não pude discutir. Agora entro no assumpto
propriamente em discussão - as obrigações.

Quanto ás obrigações a epigraphe é esta « Modalidades das
obrigações" .

A epigraphe não está exacta.
Dever-se-hia antes dizer « obrigações em relação ao seu objecto »

e, entraudo nas obrigações, cumpria ao Projecto trazer disposições
geraes e não entrar logo nas obrigações de dar e ainda menos corno
fez.

O Projecto regula apenas dous casos: o de transferir direito real
e o de restituir a cousa a seu dono. Mas, é preciso muita attenção
na leitura do Projecto, para se saber onde acabam as obrigações que
teem por fim transferir direito real, e onde começam as obrigações
que teem por fim restituir o seu a seu dono.

Os arts. 1013 a 1017 exclusive regulam a transferencia do di
reito real, e outros artigos, 1017 e seguintes, regulam a transferencia
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a seu dono, mas, noto desde já que o art. 1.012, justamente com o
qual se começa a tratar da transferencia do direito real, é um artigo de
applicação geral; refere-se a qualquer obrigação de dar cousa certa
e os seus acceasorios. E' disposição geral; e isso Teixeira de Freitas
deixa ver perfeitamente; mas o Projecto collocou o art. 1.012 de tal
modo, que parece que essa disposição só se refere ao caso de
transferir direito real.

Noto mais que o Projecto tem um systema bom ou mau, é o sys
tema da transcripção ou, como se diz no Projecto, da inscripção para
transferir o dominio. Não ha dominio sem transcripção ou inscripção,
na phrase do Projecto.

O Projecto só falla, porém, em transcripção ; de modo que vae
nos deixar em serias difficuldades.

Agora, devo dizer, o Projecto, sobre obrigações, seguiu, mais
ou menos, Teixeira de Freitas, com o veso de alterar a redacção, o
que é um inconveniente, quando a redacção é boa. Teixeira de Freitas
não prescindia da transcrípção, mas o effeito desta ia á publicidade,
que interessa a terceiro; mas o Projecto, depois de ter adoptado
a transcrípção, como unico meio de se transferir o domínio, tendo
copiado Teixeira de Freitas, nas obrigações de dar, veiu a se con
tradizer. Eis como se explica que se refere á tradição, segundo
Teixeira de Freitas, tendo antes, porém, disposto que não ha trans
missão de dominio sem a inscripção . Além disso, o art. 1.016,
falla em fructos separados; referir-se-há a fructos naturaes e fructos
civis? Os fructos pendentes pertencem, continua o artigo, ao credor.

Este artigo está, porém, mal redigido, porque, ligado como está,
sendo uma alinea do art. 1. 016, poder-se-hia dizer que os fructos
pendentes pertencem ao credor, até a tradição, quando não é o que se
quer dizer. Os fructos pendentes pertencem ao credor da tradição.

Tambem no art. 1.013 usa-se das palavras - antes da tradição.
São palavras superfluas; porque se a cousa se perder depois da tra
dição, necessariamente a perda não é mais por culpa do devedor.
Para O caso de não se dar culpa do devedor, é preciso que seja antes
da transcripção, O mesmo se dá no art. 1.017, que trata da entrega
da cousa a seu dono; temos tambem - antes da transcripção
paravras supérfluas, porque se a cousa se perder depois da tradição,
perde-se por conta do dono.• No caso do art. 1.017" -lê-se no
art. 1.020. Pois se o art. 1.020 está regulando a obrigação de restituir
a cousa a seu dono, a que vem invocar-se o citado art. 1.017? Ha
disposição ligada ao art. 1.017, porque se refere tambem á obrigação
de restituir; portanto, estas palavras - no caso do art. 1.017 - são
palavras demais.

Obrigação de restituir a cousa a seu dono: se a cousa tiver
melhoramento ou augmento, lucrará o credor (art. 1.020). Emfim,
parece-me que boa exposição haveria, se distinguissem bem os
casos, e que, ao menos, já que se seguiu a Freitas, tambem fosse elle

c. C.- VoI. UI 72
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acompanhado Pflri yasm, distinguindo ? .effeito necessario, para
uma e outra obrigação, a de transferir domínio e a de dar cousa certa
compre~ende a cousa e os accessoríos. Regulado este effeíto, passa:
aos effeitos accidentados da obrigação de dar a cousa para trausferir
dominio: arts. 1.013, 1.014, 1.015 e 1.016; para depois regular
os effeitos accidentaes, quando se tem de dar a cousa a seu dono
que são comprehendidos nos art. 1. Oi7 a i .021. Ficaria tudo clar~
e não poria O interprete em tormento.

Nas obrigações de dar cousa incerta, noto logo no art. 1. 022
o emprego de uma expressão má - qenero, Não é genero, é
especie.

No art. 1.023 encontro uma phrase que não é propria de um
codígo- pagar a peior,

Porque não dizer- escolher?
Além disso, accrescenta o artigo, quando lhe (ao credor) couber

o direito de escolha. Quando cabe ao credor o direito de escolha? Nas
obrigações de dar cousa incerta não se regula o caso e nem se diz a
quem compete a escolha. A escolha, em regra, deve competir ao de
vedor. Masquando é que não lhe compete?

O Projecto nada diz.
OProjecto não fallou sobre obrigação sobre quantidade e merecia

regular alguma cousa, principalmente sobre a perda; e nem tratou
das obrigações de somma de dinheiro.

Nas obrigaçõesde não fazer, nota no Projecto que elle diz que,
realizado por culpa do devedor o facto, póde O credor exigir que elIe o
desfaça, sob pena de ser desfeito á sua custa. Observa, porém, que
nem sempre póde o devedor desfazer o que fizera.

E quid juris : a indemnisação de perdas e damnos, e indem
nisação completa.

Nas obrigações divisiveis e indívisiveis noto logo o art. 1.037, que
quer se referir ás prestações divisíveis, quando ha um só devedor e
um só credor; mas a redacção do artigo póde dar logar a duvidas.
Desde que ha um só devedor e um só credor, pouco importa saber si a
obrigação é ou não divisível. .

Reputa-se até indivisível. Oart. 1.041 está mal redigido. Diz elle:
« Se um devedor remittir a divida ella subsiste inteira»,

. Não é isto que se quer dizer, e tanto não é que adiante se diz: ...
« mas os 'outros (credores) poderão exigir a prestação, descontando a
quota do credor remittente.»

Portanto, não subsiste, inteira, só se não extingue para com os
outros.

No art. 1.044, nas obrigaçõessolidarias, noto uma redacção pouco
própria de um codigo. Diz' O artigo:

" A obrigação solidaria p6de ser modificada por condição ao
prazo em relação a um ou alguns de seus sujeitó,."
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o que se quer dizer é que a obrigação solidaria pode ser modi
ficada em relação ao credor; mas, porque não se ha de dizer as
cousas como ellas são ?

Na solidariedade passiva o Projecto tratou do caso de ter sido
feito o pagamento por um co-devedor; mas se esqueceu do recebi
mento por parte de um dos co-credores.

Si o co-credor receber, o caso está mal regulado. Póde acontecer
que no caso de co-credor, se dê o caso do art. 1.060 ou 1.062. O Pro
jecto; porém, apenas estabelece uma regra.

O titulo 11 escreve-se - Effeito das obrigações - mas eu diria
Extincção das obrigações. Não posso comprehender o valor desta pa
lavra - effeítos,

Quanto aos pagamentos indevidos, de que trata o art. l.H9,
precisa ser completado com a phrase : - ou prohibido por lei.

Quanto ao art. 1. 021, devo dizer com franqueza que não posso
apprehender bem o que se quer dizer no seu § 6°.

O art. 1.125 falla em contestar' lide. Eu diria impugnar, suppri
mindo a expressão contestar lide, que suppõe processo.

O art. 1.139 está muito mal redigido.
" Offerecer pagamentos" é uma expressão vaga, que não exprime

o que se quer dizer.
Deixo muitos pontos que poderia criticar; mas não posso deixar

sem censura as chamadas - consequencias da inexecução das obri
gações.

Primeiramente me parece que, si no Projecto houvesse a dispo
sição geral a que me referi, ahi se poderia logo tratar do que se chama
consequencia da inexecução das obrigações.

Estas consequencias comprehendem a culpa, o dolo, os casos
fortuitos; mas, basta reflectir para se ver que culpa é causa. As
perdas de interesse é que seriam as consequencias; e desde que se
tinha de tratar de perdas e damnos, não eram precisos os dous capí
tulos, si se houvesse, como devia ter sido feito, tratado das perdas e
damnos nas disposições geraes que deviam preceder ás chamadas
modalidades das obrigações. Antes de tratar das obrigações, deveria ter
tratado, nas disposições geraes, disto que o Projecto trata sob a epi
graphe - Perdas e damnos.

Além disso, também vae ser uma tormenta para o interprete essa
questão de culpa e de dolo.

Ainda não pude bem apprehender a economia do Projecto, quanto
á culpa e ao dolo; porque vejo aqui, por exemplo, no art. 1.210, que;
quando a obrigação deixar de ser cumprida ou não for devidamente
cumprida, sem que tenha havido culpa do devedor, « limitar-se-hão as
perdas e damnos ao valor eífectivo da prestação."

Sem que tenha havido culpa do devedor, diz o Projecto.
Mas, culpa como deve ser entendida?



- 1140

E' culpa tomada no sentido de dolo? Nós não temos tambem a
culpa leve? OProjecto se refere a esta?

Si não se refere á culpa leve nem ao dolo, é um caso fortuito e
então não poderá baver responsabilidade alguma.

Sr. Presidente, vou terminar, promettendo trazer as emendas a
esta parte do Projecto, no sentido das observações que acabo de fazer
(Multo bem ; muito bem.)

O Sr. Andrade Figueira (*) diz que, uma vez que a
questão de methodo foi considerada fechada, nada póde dizer a respeito
do conteudo do livro 3', que se inscreve .0 direito das obrigações".

Todavia, como a distribuição das materias deste titulo parece
não ter sido igualmente fechada, aventará ligeiras observações, que
serão precisas para a intelligencia de muitos artigos da parte que se
acha em discussão.

Sem entrar na indagação do objecto que devia comprehender
todo o livro 3', « Do direito das obrigações ", segundo a doutrina, pon
derará que se entra ez-abrnpto em modalidades de obrigações, sem
dar-se uma noção prévia do que sejam as obrigações, de que se vae
tratar, das suas causas geradoras, do seu objecto, do circulo, emfim,
da sua acção.

Em vista do art. 1.828, que fecha o livro, relativo ás obrigações
e que diz" este livro não comprehende as obrigações relativas ao di
reito da familia, á POSSf, aos direitos reaes, ao direito hereditario,
nem as que procederem dos principies do direito publico", parece, em
vista deste texto expresso, que as obrigações de que trata o livro 3',
na parte em discussão, são as obrigações que derivam do contracto
do quasi-eontracto, do delicto e do quasi-delicto e das disposições de
lei, porque, fóra das exclusões decretadas pelo art. 1.828, não ha outras
obrigações em direito.

Sendo assim, parece ao orador que o art. 1.8118, que está no fim
do livro, devia estar no principio, para se saber quaes as obrigações
de que se vae tratar e assim não nos occuparmos com todas as obri
gações possiveis e imaginaveis, sem sabermos quaes as causas
geradoras dessas obrigações, quaes os seus effeitos, seus meios de
extincção, seu circulo de influencia, etc.

Desta falta de methodo, que não é puramente escolastico, resulta,
como consequencia immediata, que é ditlicil entender a parte do
Codigo que está em discussão, por não se saber exactamente quaes
são os limites das suas disposições,

Assim, com relação ás obrigações de dar cousa certa, ou de
restituir ao seu dono, com relação ás obrigações de dar cousa incerta,
ás obrigações de fazer e de não fazer, ás obrigações alternativas, divi
siveis e indivisíveis, solidarias, etc., não sabe o orador si isto se refere

(*; Estediscurso não foi revisto pelo orador.
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somente aos moveis, em que a tradição opéra, consumma o dominio
ou si se refere tambem aos immoveis. '

A tomar ao pé da lettra a disposição do art. 1.828, excluem-se
os immoveis, por isso mesmo que o titulo em discussão relativo ás
obrigações em geral não comprehende as obrigações relativas á posse.
aos direitos reaes, ao direito hereditário.

Ora, na parte relativa á posse e aos direitos reaes, de que a
Commissão já se occupou em reuniões anteriores, ficou assentado que
a tradição não seria meio para consummar o dominio, pois que o
direito relativo aos immoveis se consideraria consummado depois da
inscripção do titulo acquisitivo no registro predial.

Por consequencia, tudo quanto se diz a respeito das obrigações
não se refere aos immoveis, nem aos direitos reaes sobre elles, nem ao
direito hereditário.

Daqui resulta que as obrigações, que se originam mesmo de
contractos com relação a taes objectos, não estão reguladas pela parte
ora em discussão.

Assim, as obrigações com relação ao direito hereditario ; assim,
as obrigações com relação aos direitos reaes, com relação ao próprio
dominio, á entrega de um immovel; assim, com relação á posse.
Nada disso está regulado pelo titulo em discussão, ou por outra - o
titulo em discussão só trata das obrigações pessoaes ou das obrigações
relativas a bens moveis.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ dá uma aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - il'Ias o art. 1.828 diz:

« Este livro não comprehende as obrigações relativas ao
direito da familia, á posse, aos direitos reaes, ao direito
hereditario, nem as que procederem dos principias de direito
publico." (Apartes).

Ouviu em aparte que as conclusões que tirou não se conteem
nas premissas; porque, referindo-se o Projecto á tradição, refere-se á
dos moveis, como á dos immoveis, que, pelo Projecto, se opera pela
transcripção no registro predial.

Responderá, em primeiro lagar, que, si assim é, deveria ter
declarado que, quanto aos moveis, regularia a tradição, e, quanto aos
immoveis contentar-se-hia com a tradição, que a formalidade da tra
dição consistiria na transcripção.

Em segundo lagar, responderá que esta intelligencia não colhe,
porque o Codigo muito expressamente exclue em direito as obrigações
relativas á posse, aos direitos reaes, portanto, sobre os immoveís e
os direitos hereditários . .

Responderá em terceiro lagar que, si assim fosse, a parte em
discussão queria eliminar definitivamente porque não traz uma palavra
sobre obrigações relativas a este assumpto.
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Temos, pois, diz o orador, por assentado que o Projecto só trato,
das obrigações pessoaes resultantes de contractos, quasi-contractos,
delictos, quasi-delictos ou da disposição das leis, com exclusão, por
tanto, das obrigações relativas aos immoveis e aos direitos reaes ,

Ora, sendo conhecido por todos aquelles que leram o Projecto que
a parte que se acha em discussão não trata das obrigações relativas á
parte excluída - perguntará: em que parte do Projecto as obrigações
relativas a taes bens terão cabimento?

Em que parte do Projecto as obrigações relativas á posse, aos
direitos reaes, ao direito hereditário hão de ter essesmeiosde extincção
pelo pagamento, pela confusão, pela compensação, esses effeitos de
mora, perdas e damnos e todos esses que se dispoem a respeito dos
direitos pessoaes?

Tudo quanto aqui se dispõe é relativo a uma parte de obrigações
e não a todas, isto é, haverá obrigações que não terão os meios de ex
tincção, que pertencem ás obrigações pessoaes de que se trata ou ás
obrigações em relação aos moveis.

Parece que isso constituirá um defeito do Codigo. Deste defeito
capital, descendo ás falhas parciaes, de que se resente a parte em dis
cussão, em relação ás modalidades das obrigações, não ha duvida que
os capítulos que tratam deste assumpto referem-se a certa especie de
modalidades, mas não a todas; referem-se á modalidade do objectodas
obrigações,

Feita esta ligeira critica sobre o methodo, vae considerar a materia
segundo o seu estylo, isto é, por meio de considerações geraes que, no
seu conceito, lançam mais luz sobre o conteudo dos artigos do que por
uma analyse minuciosa dos seus artigos.

O capitulo 1', que se inscreve "Das obrigações de dar,» está
claro que só se refere á obrigação de dar cousa movel . Os artigos con
sagrados a essa obrigação de dar cousa certa e incerta são em geral
de doutrina sã. Ha, porém, um defeito, muito commum neste Pro
jecto, que é afogar as idéas sãs em um oceano de palavras escusadas.
Esta parte está redigida em uns f4 artigos, que, com muita vantagem
da clareza e da precisão das idéas, podiam ser reduzidos á metade.

A respeito da obrigação de dar ou de restituir cousa certa, de
dar a quem não seja dono ou de restituir a quem já seja dono, obedece
a regras communs, a muitos respeitos e tem apenas uma ou outra singu..
laridade , Bastaria accumular tudo quanto é commum a essas obri
gações sob um titulo. O artigo envereda pelo caminho de particula
ridades, distinguindo os casos de culpa na entrega e os casos de culpa
na restituição, quando uma só disposição podia abranger as duas obri
gações. Continua ainda na mesma vereda, .distinguindo ás conse
quencias da mora quanto ao augmento que a cousa tenha ou quanto ás
suas deteriorações em relação á entrega, onde as mesmas regras pre
sidem aos dous factos, e, portanto, poderiam ter sido consignadas em
um mesmo artigo. Daqui se segue que todas essas disposições poderiam
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ter sido accumuladas em cinco ou seis artigos, com vantagem da
clareza e precisão das idéas.

Ouviu ou leu nos pareceres dados sobre esta parte uma critica
sobre o art. 1.017, em que, se tratando da restituição de cousa certa que
se vinha a perder antes da tradição, se.accrescenta que ficam, porém,
ao dono, salvos os direitos até o dia da perda.

Entendeu-se que este artigo não devia ficar aqui; mas julga-o
indispensavel onde está collocado para caracterizar exactamente a
posição do dono da cousa de que já é proprierario . Ella desapparece
por conta delle ; mas devem-se salvar os direitos do possuidor até o dia
da perda.

O SR. A>lARO CAVALCANTI - Ficou convenientemente collocado ,
O SR. ANDRADE FIGUEIRA-No art. 1.013 ha uma incorrecção

evidente. Diz elle: "Si, no caso do artigo antecedente, a cousa se
perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, fica resolvida a obrí
gação para ambas as partes» .

Ora, o caso do artigo antecedente é o de dar cousa certa, com
prehendendo os accessorios.

Parece que se queria dizer: si a cousa se perder com ou sem
accessorios, sem culpa do devedor, fica resalvada a obrigação para
ambas as partes. (Apartes.)

Esta critica mesmo já fez. Tres emendas foram apresentadas, as
quaes definem certas noções que não acharam guarida no Codigo até
agora, assim como a respeito de regras especiaes sobre interpretação
dos contractos , Estas duas idéas foram recebidas com fortuna vária.

Quanto á primeira, o illustre relator, em seu douto parecer,
accolheu as emendas na parte em que ellas articulavam sobre culpa,
de que o Projecto não tratou, e provavelmente não teria outra occa
sião mais azada de tratar; acceítou também a parte relativa a defi
nições de bemfeitorias , quanto ás condições de que o Projecto tratou
na sua Parte Geral de modo incompleto, destinando esta parte da
emenda a completar e até com a clausula de ser transportada para a
Parte Geral.

O SR. A>lARO CAVALCANTI - Si fosse possivel.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Quanto á parte das definições e das
regras de interpretação, a emenda em questão não achou guarida na
Commissão.

Approva o procedimento da Commissão, não pelas razões que dá,
mas por outras que vae apresentar;

O iIlustre relator declarou que definições e regras de interpretação
eram inuteis para as partes, porque ellas tinham consciencia para
dizer os direitos e obrigações que tinham contrahido, e perigosas para
os juizes, a cujo bom arbítrio na decisão das causas seria um estorvo.
(Ha diversos apartes).
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Diverge completamente.
Com relação ás partes, estas noções que as definições conteem

e que as regras de interpretação consignam, podem ser muito uteis,
porque mesmo para o contratante de boa fé é que convem saber como
as clasulas duvidosas dos seus contractos devem ser entendidas para
bem comprehender a extensão de seus direitos e obrigações. Para o
juiz, não vê que seja despotismo impor-se-lhe regras para a applicação
do direito.

Pelo contrario, nada mais tranquillisador para a conscienciado
juiz do que apoiar seu juizo sobre regras sanccionadas pelo legislador, e
ainda assim ficaria para as luzes e para sua conscíencia uma larga
esphera para applicação aos factos, porque a missão do juiz é applicar
as regras de direito aos factos.

Todavia, não concordando com as razões da Commissão, dirá que
ella fez bem não acceitando essas ideias, que são definições, são até o
que ha de mais apurado na sciencia da legislação.

Primeiro que tudo, acha escusado, porque todas as disposições
imperativas da lei conteem ao mesmo tempo uma definição e uma
regra de interpretação. Feita a separação que, sobretudo nos tempos
que correm, é indispensavel fazer entre a lei e a doutrina, segue-se que
a lei não póde conter materia do dominio da doutrina e a esta cabe
desenvolver os principies que o legislador restabeleceu. Ora, feita esta
delimitação, a lei não deve conter tudo quanto mais pertence á dou
trina, do que ao seu preceito coercitivo.

Não ha nisto prejuizo, porque este preceito coercitivo é dominado
pela doutrina. Ninguem hoje faz Codigo sem imbuir-se de uma
doutrina, seja ella boa ou má; de maneira que todos os textos legaes
são dominados pela doutrina de que o legislador está possuido.

Neste mesmo assumpto ahi está o exemplo: o illustre autor do
Projecto imbuiu-se da ideia de que o dominio do immovel não se
transfere pela simples tradição, pela escriptura, nem pela prova;
mas que é preciso a trancripção no registro predial.

A consequencia desta doutrina, boa ou má, é que elle, tratando
das obrigações, eliminou tudo quanto respeita á entrega de immoveis;
e, tratando da extincção das obrigações, eliminou tudo quanto res
peita á tal distincção destas obrigações relativas a bens, porque não é
assumpto de seu tratado de obrigações.

Eis ahi a influencia da doutrina.
Qualquer que seja esse texto em que repouse a vossa vista, diz o

orador, elle está sujeito á uma doutrina.
A doutrina tem adquirido um imperio tal que nenhum legislador

tem o direito de escrever duas linhas, sem ser dominado por ella,
Mas, além disso, o preceito da lei, ainda sob a forma mais

abstracta , sob a forma de regras ou de interpretação, contém de facto
doutrina a respeito da mesma interpretação, qualquer que seja a lei.
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Tomemos, para exemplo, diz o orador, essa disposição constante dos
arts. f' e 2° do Projecto, em qne se diz qne as lei e actos não podem
deixar de respeitar os direitos adquiridos, não podem atacar actos
consummados. Eis ahi a questão toda do effeito retroactivo em scena ,

O art. 2' diz que as leis posteriores revogarão as anteriores, que
as leis geraes não revogam leis especiaes, etc.

Tudo isto são ao mesmo tempo preceitos legislativos e regras de
interpretação, de que nenhum juiz póde prescindir, quando tenha de
interpretar as leis applicaveis aos actos que elle tem de julgar.

Por consequencia, acha que é escusado occupar-se espaço, no
Codigo, com regras de interpretação.

O SR. AMARO CAVALCANTI dá um aparte.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que esse precedente não serve.
Tem a presumpção, e isto é natural, porque todo o brasileiro é

presumpçoso (riso), tem a presumpção de que a legislação que po
suimos nada tem que invejar ás legislação estrangeiras.

O Sr. AMARO CAVALCANTI - embora incompleta, não conheço
melhor.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. disse na ultima reunião
desta Commissão que a legislação patria era incompleta quanto ás
condições e prazos nas obrigações.

. Não conhece nenhuma mais completa, visto que comprehende
desde o direito romano até o ultimo codigo votado.

E' verdade que as Ordenações não abrem titulos especiaes sobre o
assumpto ; mas dizem a cada passo que, sobre taes e taes assumptos,
em que ellas não dispõem, vigorará o direito commum.

Ora, esse direito commum qual é ? E' o direito romano; temos a
lei da boa razão ...

O SR. AMARO CAVALCANTI - Não basta, meu caro conselheiro.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Como não basta?
Tudo quanto os codigos das nações civilisadas dispuserem a se

melhante respeito vigorará, como lei, entre nós, desde que se con
forme com a boa razão.

O SR. AMARO CAVALCANTI - Isto prova demais.
Desenvolvido o principio, não precisamos de Codigo.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O homem é, antes de tudo, um

animal maníaco (riso). Temos a mania de fazer um Codigo; é, das
manias, uma das mais innocentes; mas que o Codigo não é neces
sario, não ha duvida nenhuma.

O SR. AMARO CAVALCANTI - Si V. Ex. pensa assim, bem.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - dirá mais ao nobre preopinante que

o Codigo tem um defeito; esta observação já foi feita por Savigny 
que é o de retardar os estudos de direito.
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Votado o Codigo, todos se limitarão a Iel-o, sem mais investi
gações, abandonarão o Digesto, o Direito Romano, esses innumeros
volumes, que encerram a nossa legislação.

Ningnem poderá contestar que esse trabalho de ir a esses vo
lumes da legislação, ao Digesto, é de grande vantagem.

Vai contar aos Srs. membros da Commissão o que lhe aconteceu,
nesta consulta ao Direito Romano.

Na ultima viagem, que fez á Europa, trouxe uma edição nova,
uma collecção nova das leis romanas - corpus juris annotado - a
que ligava muito apreço. Poucas vezes recorre a elle, porque, a fallar
a verdade, nos tribunaes aqui, o Direito Romano é um contra
bando ... (Riso.)

O SR. SUVAOOR MONIZ - E' o contrario.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. é excepção ,
Depois, está fallando em geral, e quando assim falia, exclue

sempre os presentes. (Riso.)
Declara acceitar as emendas relativas ás condições (as dispo

sições do Projecto, na Parte Geral, não são completas) e sobre a culpa,
dólo, a que o Codigo tem tido mil occasiões de referir-se sem ter tido
occasião de definir uma só vez.

Vai, agora, considerar alguns artigos do Projecto ,
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - V. Ex. não explicou porque

não acceita as regras de interpretação.
O SR. AMARO CAVALCANTI - Já deu a razão: como materia dou

trinaria.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Está nas definições da lei. Este as

sumpto de definição e regras de interpretação depende muito do ta
lento de redacção do legislador.

Si o legislador tem esse talento de saber fazer as coisas e tambem
o talento de saber dizel-as, desde que elle disponha desses dous talentos
necessarios ao legislador, desde que elle disponha dos contractos por
forma conveniente, terá mil occasiões de dar as regras de interpre
tação a respeito. .

O talento do legislador suppre muito essa deficiencia notada de
definições e regras de interpretação; porque, quando elle sabe fazer
e, sobretudo, escrever o Codigo, elle introduz as regras e a doutrina
nas entrelinhas dos seus artigos.

Vai apresentar um exemplo memorável dessa sciencia de saber
fazer e saber escrever. E' o Codigo Penal Brasileiro de 1830, feito até
em epoca atrasada da sciencia criminal moderna. Nesse tempo só
eram conhecidos os escriptos de Jeremias Bentham com a sua escola
autoritaria.e os escriptos de Rossi, que procurou fazer uma fusão entre
a escola autoritária e a escola espiritualista, de que foi representante
em todas as manifestações do pensamento. Além desses,'.tudo mais
era pobreza, era a Ordenação do livro 50 e, na Europa; as proprias
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idéas de Rossi eram reputadas novidades e as de Jeremias Bentham ,
pela sua originalidade, por exprimir uma escola philosophica mal re"
putada nessa occasião, porque a escola ficou muito desacreditada de"
pOIS da revolução franceza, pelos actos de força e violencia que dis
tinguiram os primeiros annos do seculo XIX. Entretanto, O legislador
brasileiro procedeu com uma habilidade extraordinaria. Nesse Codigo
Criminal de 1830 não ha um artigo que não contenha uma definição
e uma regra de interpretação, com uma precisão extraordinaria, desde
a primeira palavra até á ultima. O delicio alli está definindo toda
a acção ou omissão voluntaria contraria á lei penal:

Ninguem definiu melhor.
A parte da incriminação toda alli vem ; é raro o artigo que não

contenha definições e regras de interpretação.
O nosso Codigo Commercial, feito aos trambolhões por uma Com

missão de commerciantes , de juristas e de senadores, tambem tem dis
posições boas, não só quantos aos contractos, como também sobre o
direito maritimo ,

E' uma obra digna do nosso legislador, porque consagrou as con
quistas do direito maritimo moderno. Salvo pequenos defeitos, quanto
á doutrina e exposições de exegetica , é exccllente, /Apartes.)

Expõe estes dous exemplos.
A nossa lei de hypotheca é admiravel quanto ás definições e re

gras de interpretação ; e o regulamento, ain da melhor.
Traz isto para mostrar que a lei bem feita traz doutrina e inter

pretação.
Vem depois o commentario , que é o que tem faltado a essas leis,

e esclarece. Isto tem faltado por completo.
Parece Incrível que o Codigo Penal de 1830, que por tanto tempo

esteve em execução, não tivesse outro commentador que não fosse
Thomaz Alves, que era lente em S. Paulo.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ dá um aparte.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - De Cunha Gomes não teve a honra
. de-ser alumno.

. Elle escreveu sobre o.Codigo Penal uns commentarios ligeiros.
Isto que leu quando estudante, não adianta grande cousa.
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Oculpado é V. Ex., que, illustrado

como é, nunca quiz escrever cousa alguma.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. sabe que nunca tive quéda

paraiescrsver.
Ultimamente escreveu ahi qualquer cousa obrigado. Em reclusão

forçada, precisava fazer qualquer cousa e deu para escrever; mas
absolutamente nunca teve quéda para isso.

UM SR. DEPUTADO - E o Dr. Tobias Barreto?
O SR ANDRADE EIGUEIRA - Leu também.
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Este, além de um grande talento, mostrava desejo; mas não es
tudou o nosso direito; estudou a theoria allemã.

Acredita que elle nunca leu Bentham, porque então encontraria
lá o nosso Codigo copiado inteiro, Bernardo de Vasconcellos aproveitou
o arcabouço da Ord. liv. 5" e teve a habilidade de introduzir nesse
arcabouço as theorias de Bentham e as de Rossi. Eram, porém, pre
cisos longos commentarios, e esses escriptores limitaram-se a licções.
Braz fez brilhantes prelecções, e, mais que todos, Francisco Bernardino,
que falleceu muito moço, aos 23 annos.

Formou-se aos 20 annos, foi lente aos 22, e, nesse anno , em que
foi nomeado lente encarregou-se de preleccionar direito penal e fez
prelecções brilhantes, algumas publicadas na Minen»: Brasiliense, um
jornal de então, que ainda hoje existe na Typographia Nacional.

Todos eram talentos extraordinarios , que emprehenderam, mas
que deixaram lições esparsas e não tratados completos,

Estas cousas, porém, não desviam o orador do assumpto, que é
vasto, e está reclamando toda a attenção.

O Projecto occupa-se com as obrigações divisiveis e indivisiveis e
com as obrigações solidárias.

Faz a mesma critica que já tem feito em relação a outras partes
do Projecto : todo este assumpto poderia ser muito reduzido.

Viu ahi consignadas duas ou tres emendas que não lhe parecem
acceitaveis, nos termos em que estão. Uma refere-se á definição, que
se pretende dar, de obrigações indivisivel e solidaria. Si as definições
não são necessarias em direito, segundo o seu modo de entender,
está claro que, para se ter a pretenção de dal-as, ellas devem ser per
feitas, porque o que é superfluo, só pela perfeição se póde recom-
mendar. .

Ora, essas definições não são perfeitas. O que vê é que se define
obrigação conjunta, porque ahi se diz: quando duas ou mais pes
soas se compromettem a pagar a mesma cousa ou quando dous ou mais
credores tiverem direito á mesma cousa, etc.

O SR. AMARO CAVALCANTI - Leia o resto: « . . . de modo
tal . . . »

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - De modo que o pedido feito a um
exonere os outros.

Pois bem, isto se dá na obrigação commum.
Si duas ou tres pessoas compromettem-se a entregar a F . . .

um objecto, F . . . ,recebendo de um, não póde mais reclamar dos
outros. (Apartes.) E' uma obrigação conjunta.

S. Ex.-e ahi seus dous companheiros se compromettem a dar ao
orador este livro - tem o direito de reclamal-o de qualquer um, e si
um dos tres lh'o entrega, é claro que não póde reclamal-o dos outros.

V. Ex. chama isto obrigação solidaria, e o orador chama commum.
Não é solidaria, porque nesta o que, sobretudo, preoccupa o legislador
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é o laço de união entre os obrigados por causa dos direitos que vai
exercer.

Este laço de união é o que extingue, é o que regula.
UMA Voz - E' consequencia ; não é definição.
O SR ANDRADE FIGUEIRA - E' a base do direito solidario; não é

a consequencia.
O SR AMARO CAVALCANTI - Não sei cemo se poderia definir o

que é solidariedade de outro modo.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - V. Ex. tem um laço de união entre

devedores e credores, e sem esse laço de união não explica a causa;
dará uma definição muito boa de obrigação commum, de obrigação
conjunta, mas não dá o característico de obrigação solidaria, que
é o laço de união que prende a co-credores e co-devedores so
lidarios.

O tempo urge, e tem de fazer ainda algumas observações sobre
algumas disposições do Projecto, em particular; deixa, por isso, de
adduzir considerações contra algumas das emendas do nobre preo
pínante.

Vai notar dous ou tres pontos, que lhe parecem carecedores de
attenção.

O primeiro delles refere-se á subrogação, O art. 1.033 não consigna
entre as prorogações de pleno direito todas as subrogações possiveis,
que as leis possam decretar. Além dos casos regulares, é conveniente
accrescentar um outro, estendendo a suhrogação de pleno direito para
todos os casos decretados pelas leis. Além dos casos previstos, ha outros
que ahi não estão, são os legaes. E' isso um defeito das leis taxativas; por
maior cuidado que se tenha, ficam prejudicados alguns casos.

Quanto á subrogação convencional, não contempla o artigo um caso
muito interessante e muito commum, que é quando um herdeiro paga
as dividas de um casal depois de reconhecidas e confessadas, subro
gando-se ainda nos direitos e obrigações dos credores do casal, a qnem
elle fica representando. Si os bens chegam, elle é pago precipuamente e
entra como herdeiro na partilha.

Poder-se-ia entender que no § 2' está a especie prevista, quando
um terceiro empresta ao devedor; mas a expressão terceiro já está in
dicando que se trata de uma pessoa estranha ao espolio devedor, como
ao contracto. Com effeito, é o caso, é um terceiro qualquer que em
presta ao devedor uma quantia para pagar a divida. Mas o caso do
herdeiro não está ahi previsto.

UMA Voz - Do herdeiro ou terceiro.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Herdeiro não é um terceiro.
Acha o caso interessante, por ser frequente.
Agora, quanto á prescripção do § 2', o caso de subrogação lhe pa

rece que não está ahi disposto com as cautelas necessarias. E' um caso
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este de suhrogação que costuma dar muita fraude. Este caso tem
um símile, diz o orador, em nossa legislação actual: no Alvará de 20
junho de 1874. E' o mesmo caso daquelle que empresta dinheiro para
a construcção do edificio ; tinha a hypotheca legal e hoje tem pri
vilegio em concurso com outros credores sobre o preço do edificio. A
lei subordinou O privilegio a duas condições: primeira, que constasse
da escriptura de emprestimo o fim do mesmo; e segunda, que se veri
ficasseo emprego da quantia áquelle fim. Ficou, pois,subordinado a estes
dous casos, e si, pela mesma escriptura, se devem os mesmosrequi
sitos, ella fará prova dos dous factos.

Ora, o caso de que se trata é semelhante, tanto faz adiantar di
nheiro para construir uma casa em que se conservou um privilegio,
como emprestar dinheiro para pagar uma divida. E' preciso que este
direito extraordinario que a lei dá a este terceiro, que se subroga, seja
garantia, e a garantia não póde ser sinão esta. E' combinar assim as
duas disposições da lei. Estas subrogações dão occasião a muitas
fraudes em relação a terceiros e muitas legislações estrangeiras tomam
estas cautelas, que todas reunidas nem sempre são sufficientes.

Ao art. 1.137 se accrescenta, como consequencia da theoria, de
que a subrogação é mais benéfica em relação ao devedor, do que a
cessão, que é operação lucrativa, o principio de que o subrogado não
poderá exercer os direitos e acçõesdo credor, sinão até á somna que real
mente desembolsar para desobrigar O devedor.

Primeiro que tudo, esta theoria deveria ser restricta á subrogação
convencional, que é aquella em que se da o supposto espirito bene
ficente em relação ao devedor, e não com a subrogação legal, que, se
póde dizer, é uma operação forçada; em segundo logar, esta disposição
não póde prevalecer combinada com o art. 1.135, em que se diz: .

« Na hypothese do n. 1 do artigo antecedente, applica-se
o disposto sobre a cessão de credito. »

•
Acha que seria melhor supprimir o artigo 1.137.

. O principal fim do legislador é evitar o vicio da usura, qUe as le
gislações de então tinham em vista e que a legislação franceza contém,
porque só ella não comprehendeu a liberdade de pagar juros sem li
mitação.

Ora, em consequencia do vicio da usura, tinha-se por assentado
que o terceiro que se subrogava em uma divida, supponha-so de 20
contos, pagando apenas 10, não tinha o direito de cobrar sinão10 contos,
porque tudo que excedesse era usura. Isto, porém, é incompativeI com
a nossa legislação, uma das primeiras que estabeleceu a liberdade da
estipulação de juros, desde 1832. Todas estas medidas, que tinham
por motivo o vicio da usura, caducaram, como deve ter caducado este
caso de que o Projecto se occupa, e foi assim que a lei hypothecaria
n. 1.237, de 24 de setembro de i 864, não limitou e disse:
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,iArt. 13. O cessionário de credito hypothecario ou a
pessoa validamente subrogada no dito credito exercerá sobre
o imrnovel os mesmos direitos que competem ao cedente ou
subrogante, etc. ».

Este principio está consubstanciado no art. 1.136 do Projecto de
Codigo. Proporia a sua suppressão: (Apartes.) A subrogação neste caso
perderá todos os effeitos da cessão.

O artigo seguinte é uma consequencia desta doutrina e consagra
uma injustiça clamorosa.

«Quando o subrogado pagar somente parte da divida,
o credor originario preferir-lhe-á no pagamento do restante,
si os bens do devedor forem insufficientes para saldar por
inteiro O que fór devido a um e outro. ))

Era a consequencia daquella intuição benefica e havia uma regra
que naturalmente foi inventada por algum credor subrogante, e era
que ninguem subrogava contra si.

Isto era consequencia do vicio da usura; mas hoje não ha razão
para isto: si a sub rogação se fizer, como póde acontecer, sem trans
ferencia da garantia hypothecaria, o credor subrogante, pela garantia
que ficou, preferir-lhe-á; mas, si ella se fizer com subrogação
tambem na garantia, tão credor hypothecario é um pela parte que
ficou, como o outro pela parte que pagou.

A consequencia immediata da disposição seria uma injustiça fla
grante: suppór que um credor subroga uma parte do seu credito, e
faz transferencia da outra parte e, dado o concurso, este cessionario
teria a prcforencia.

UM SR. DEPurADo-Aqui diz: "credor oriqinario »,

O SR. ANDRADE F,GUEIRA - Mas o cessionário representa-o, re
presenta o cedente; si o cedente tinha este privilegio, o cessionarío
tambem o tem. .

Aqui no Projecto não se faz restricção , nesta parte.
Assim, aquelle que contractou uma cessão, por uma especulação,

vem a ter melhor direito do que aquelle que fez uma operação com
intuitos beneficos, O que é uma injustiça clamorosa.

O SR. AMARO CAvALcANrr dá outro aparte.
O SR. ANDRADE F,GUEIRA - Quanto às legaes, não diz nada.

Note V. Ex. que a suhrogação póde até ser effectuada pelo proprio
devedor da obrigação; elle póde ir buscar um terceiro que lhe pague
aquillo,

Não pôde tambem comprehender como o individuo, que fez o sa
crificio de adiantar o seu capital, não possa exercer os direitos e accões
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do credor, sinão até á somma que realmente desembolsou, para des
obrigar o devedor, quando, entretanto, qualquer adquirente de um
credito vai com vantagem ou com plena liberdade estipular os juros
que quizer e concorrer, na massa solvente, com esta estipulação, com
este excesso.

Outro artigo, que ao orador parece dever ser alterado, refere-se
aos effeítos da cessão.

Pela idéa capital, que teve a honra de submetter á apreciação
da Commissão , a cessão de credites, por titulo particular, deve ser,
para garantia de terceiros, levada ao registro publico.

Esta emenda foi approvada e veio evitar muitas disposições do
Projecto e, entre outras, esta, a que allude, da necessidade da inter
pellação que o credor faz do seu direito creditório a um terceiro.

Diz o art. 1.216.

{( A transferencia de um credito não póde ser opposta a
terceiro, si não constar de instrumento publico ou particular,
na fórma do art. 156. »

Isto está aqui deslocado e não se trata de cessão de direitos hypo
thecarios,

A disposição do artigo parece não se applicar á transferencia de
credito operada em virtude de lei ou sentença.

O art. 1.218 diz:

« A cessão de credito não produz effeitos, em relação ao
devedor e a terceiro, sinão depois de notificada, mas terá
igual effeito a declaração do devedor, feita por escrípto publico
ou particular, de que teve sciencia da cessão realizada. »

De maneira que esta interpellação é necessária ao devedor, para
que eUe fique sabendo dahi em diante quem é o credor, para que não
faça pagamentos indevidos e, em relação a terceiros, para que não
appareça como credor um que não o é.

Entende que o registro basta para estes dous fins.
A interpellação poderia bastar para advertir o devedor, mas não

para. advertir a terceiros.
Os terceiros podem ser muito directamente interessados na trans

acção de uma cessão; por exemplo, quanda se trata de titulas dados
em penhor. Sem constar a cessão do registro publico, o credor pigno
raticio póde estar muito confiado de que tem a garantia que lhe foi
dada em caução e entretanto não tem; os titulas pertencem a outro.

Acha, portanto, que este artigo devia ser retocado, no sentidO
do .vencido; deve-se substituir esta int erpellação pela medida radical
da inscripção no registro publico.
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o Projecto 'trata tambem, nos arts. 1.185 e seguintes, do compra:
misso, que é um contracto especial, pelo qual pessoas capazes de
contractar louvam-se, mediante compromisso cscripto e em qualquer
tempo, em arbitres de suas contestações judiciaes ou extrajudiciaes,

Suppõe que o compromisso, como está aqui imaginado, não
devia ter logar neste titulo" Das obriçações », porque o art. 1. 828
nos adverte de que as obrigações de que trata este livro não são
relativas ao direito da família, á posse, aos direitos reaes, ao direito
hereditario, nem ás que procederam dos principias de direito publico.

O compromisso está neste caso.
O compromisso, segundo as noções que nos veem do direito ro

mano, era um contracto sui çeneris, que tanto interessava o direito
privado, que tinha de ser seguido pelo arbitro, como o direito publico,
porque, por esse compromisso, as partes convertiam o arbitro em
juiz, isto é, davam-lhe a faculdade de representar o poder publico,
de exercer o jus dicere, a jurisdicção sobre o intoresse privado.

A nossa Ordenação manteve a esse instituto o mesmo caracter.
Assim é que trata dos arbitras no livro 1II, titulo XVI, que trata
do processo; parece tratar dos arbitros como funccionarios do juiz.
Ha esse caracter do juizo compromissorío ter um papel duplo:
representar um contracto celebrado entre as partes para nomear juiz
para seus pleitos, e deslocar os pleitos dos juizes, instituidos pelo
poder publico, a quem a lei deu a faculdade de julgar os pleitos, para
particulares, a quem se dá essa jurisdicção. Tem, portanto, um
caracter de direito publico.

O fim do compromisso pode ser decidir um pleito entre as partes,
tratando-se do direito privado; mas quanto ao contracto, em que
não é propriamente de ordem privada, tem um caracter de direito
administrativo.

O SR. AMARO CAVALCANTl- Entretanto, a nossa legislação havia
instituído o juiz arbitral e deixou como resultante da vontade das
partes.

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA - No tempo em que se estabeleceu
essa legislação, não havia duvida que o Corpo Legislativo Geral tinha
a plenitude das funcções para legislar sobre o direito substantivo,
sobre o direito publico, sobre o direito administrativo e sobre o
processo. Veio, porém, depois uma novidade, que V. Ex. ha de
conhecer, sob o titulo de Constituição de 24 de Fevereiro, e esta
beleceu que o direito substantivo ficaria pertencendo á União e que o
processo passaria para os Estados. Disse mais, que as instituições de
direito publico, que se contivessem dentro dos limites dessa meia
soberania, seriam executadas por elles, tão soberanamente como a
parte da soberania que ficou pertencendo ao Poder Legislativo
Federal. Estabelecidas estas duas theses, este compromisso não póde
ser conservado na Codigo.

c, c. - v ol , IH 73
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Primeiro, pelo seu caracter de ordem privada, como de ordem
publica. Administração da justiça tem de ser feita pelos Estados:
está claro que os compromissos, pelos quaes se erigem juizes, para
substituir os juizes togados, é matéria de organização judiciaria.

Supponha-se que um dos nossos Estados, armados da faculdade
de constituir a sua organização judiciaria, por motivo de economia,
para não gastar com o Poder Judiciario, estabelece que fica abolido o
Poder Judiciarío togado e que os pleitos dos seus concidadãos sejam de
cididos pelo juiz arbitral. Eis o Poder Judiciario convertido em juiz
arbitral e as partes, fazendo o seu compromisso, erigem ao poder
[udiciario do Estado.

O SR. AMARO CAVALCANTI-Seria o juiz arbitral obrigatorio e
de direito publico c aqui é voluntario, é um contracto.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Supponha que se deixasse a liberdade
de fazer esses contractos, isso exclue ou não a organização judiciária.
do Estado, é ou não exercitar direito publico, dando a essas sentenças
dos árbitros a mesma força das sentenças [udiciarias 'I

O compromisso póde ser particular, mas aquolles que são
investidos do direito de julgar exercem uma funcção publica tão
extensa como a dos juizes togados.

E, uma vez que a Constituição passou a organização judiciária
para os Estados, o juiz compromissorio, estabelecido pelo Projecto,
é uma inversão ás attribuíções dos Estados.

Agora, como lei de processo, toda a disposição relativa a
instituto que cabia ao Poder Legislativo Geral, continúa a pertencer
ao Poder Legislativo Geral, mas tudo quanto respeita ao modo de
exercitar essa acção não póde pertencer sinão aos Estados, a que foi
passado o processo.

Ora, o compromisso o que é 'I
Pelo lado da organização judiciaría , é uma lei dos Estados. Como

lei de processo, o que é 'I
E' o modo de proferir sentenças, de applícar o direito votado

pelo poder publico, é um meio processual.
Como tal vem considerado na nossa Ordenação que trata do pro

cesso e como tal foi considerado sempre pelo nosso direito.
Um artigo que parece não deve ser conservado é o art. 1.085,

que diz:

« E' valido igualmente o pagamento feito ao credor
do credor, e autoriza a consignação judicial, no caso de
recusa.i

Não póde adoptar semelhante doutrina, porque vem consagrar
a fraude. .

Porque cargas d'agua, um devedor que contracta com o seu
credor uma obrigação, que tem de lhe pagar em dia certo, poderá ir
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procurar um outro, que suppõe ser credor desse credor, mas que póde
não ser, afim de fazer-lhe o pagamento e com tal força, que até no
caso de recusa possa ter lagar a consignação judicial? !

Parece que o illustrado relator repelliu essa idéa.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Sim, senhor; mas tambem não es
tava no projecto do Sr. Clovis, foi da Commissão Revisora.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - A disposição do art. 1.086 deve ser
adaptada. Esta quitação extinctiva de divida para produzir effeitos em
relação a terceiros, carece ser lançada em registro. Assim como a
cessão deve ser, a quitação também deve, porque as fraudes que se
podem dar com uma, podem dar-se com a outra, e na pratica do
fôro sabe-se que ellas silo usuaes. E' preciso acautelar isto. Nilo vai
ao ponto de negar á quitação o modo de solver a divida. Si a divida
for por oscriptura publica, ella será por escriptura publica; si por es
criptura particular, será por escriptura particular. Admitte a qui
tação ; mas, uma vez que ella tem este effeito extinctivo, não só
quanto ás partes, mas quanto a terceiros, desejaria que se additasse
o artigo.

Os SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Veja que isto obriga até quanto a
vendas de armazem.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Para estas basta recibo; mas, si for
credito sobre os quaes os terceiros podem obter direitos, é preciso o
registro. (Apattes.)

Estas contas não silo objecto de direito de terceiros, mas os cre
ditas silo, nelles é que se dão as fraudes. Em relação a terceiros, é
mesmo indispensavel; é consequencía dos principias. (Apa1"tes.) A
cessão também transfere direitos e se inclue no registro.

UM SR. DEPUTADO - Ha cessão, ba outras partes interessadas.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA - Mas também no outro caso. Emfim,

em relação a terceiros acha necessaria essa garantia.
O art. 1.092 diz:

« Quando o pagamento se fizer periodicamente ou por
prestações, a quitação correspondente ao ultimo periodo faz
presumir que foram solvidas as prestações anteriores, salvo
para casos em contrario.»

Duas observações a fazer: primeiramente, que é preciso dizer
« salvo o imposto em leis fiscaes », porque em relação ao fisco, o pa
gamento da ultima prestação não faz presumir o pagamento das ante
riores.

A segunda observação é que o artigo diz: « quando o pagamento
se fizer por prestaçilo ou periodicamente». Deve-se dizer « por pres
tação periódica »; porque, si alguem passar letras a prazo de dous, tres
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e seis mezes não deixa. de ser por prestações periodicas ; mas este
artigo não está concebido para este caso. Póde ser paga uma letra, e
não a outra. Oartigo é para prestações periodicas. Faz esta observação,
porque, sobre pl'escripção, apresentou uma emenda identica, que não
passou, donde resulta que o que passou não é o que se tem em vista.
Quando são varias letras, a prazo de 6, 12, 24 mezes, não deixa de ser
pagamento por prestações e periodicas, mas O artigo não trata disto.

Nas prestações, por exemplo, de casa, juros, renda, etc., ahi, sim,
o pagamento ultimo faz presumir os pagamentos anteriores.

Quanto a juros, não lhe parece que o Projecto fosse feliz ínno
vando a disposição da lei antiga.

Elle suppõeahi a liberdade convencional quanto a juros estipu
lados; mas o orador preferiria repetir o texto da lei, não só o art. 1',
como o 2' e 3', quanto á prova. Já se estabeleceu que a prova teste
munhal é para os contractos até um conto de réis, e a prova por
escríptura publica para os casos em que a lei exigir.

Pois bem, esta estipulação de juros entende que deve ser exce
ptuada da regra e pedir para olla a prova litteral, como fez a lei de
1832. E' uma estipulação importante, póde trazer graves consequencias
em relação aos devedores, e entende qne não póde ficar subordinada
á regra geral de prova. Deve ser por escripto.

Assim também, entende que se deve manter a liberdade da trans
acção ao ponto de autorizar juros de juros ou anatocismo. Esta legis
lação, além de ser muito de accórdo com O estado actual do nosso
direito, é a que consulta melhor os interesses da classe que se pre
tende proteger.

Em primeiro lugar, se justifica ao proprietário, ao alugador da
casa, pedir o que quízer, e assim não vó razão para limitar ao capita
lista a taxa de juros.

Emquanto á protecção que se pretende dar ao devedor, esta
medida coercitiva da liberdade da estipulação de juros, longe de ir
aproveitar-lhe, vai, ao contrario, prejudical-o, porque °que acontecerá
é que os homens honestos que se queiram conformar com os preceitos
da lei, tendo capital, não farão emprestimos e então ficam esses espe
culadores, esses usurarios, assim chamados, os quaes exigem muito
maior taxa de juros, não só porque correm muito maior risco, exigem
um verdadeiro premiode seguro e, emprestando i 00,°fazem por titulo
de maior quantia, para ficarem a coberto do que dispõe a lei.

Comprehende-se bem qne é de difficil prova. a existencía da si
mulação.

Uma vez, diz o orador, que o nosso direito já consagra a ver
dade [urídica, no tocante ao assumpto, vamos mantel-o em sua inte
gridade.

Quanto ao pagamento por consignação, a objecção que tem a
apresentar já foi aqui adduzida,
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Reproduzirá a objecção : isto respeita mais .ao processo, do que
propriamente ao Codigo. . ...

O Codigo trata, - vai usar da phraseologia moderna, - do paga
mento, em suas diversas modalidades; mas não pôde descer ao
processo, ao modo pratico de effectuar o pagamento em juizo, ou da
consignação em juro. .

Quanto ao pagamento indevido, está em completo desaccordo com
as disposições que se verificam nos arts. 1 .117 e 1.119.

Oart. 1.117 dispõe:

o: Fica insento de restituir o pagamento indevido
aquelle que, recebendo-o por conta da divida verdadeira,
inutilizou o titulo, deixou prescrever a acção ou abriu mão
das garantias que asseguravam seu direito; mas o que
pagou terá acção regressiva contra o verdadeiro devedor e
contra seu fiador ..»

Esta disposição é copiada do Codigo Civil Francez; mas foi mal
copiada, porque o Codigo Civil Francez não diz precisamente isto; elle
affirma, ao contrario, o direito de repetição, que compete ao devedor
que, por erro, paga D.. uma pessoa, que não é o seu credor, uma
divida real que elle tem para com outro, paga, supponha-so, a Pedro
aquillo que eUe deve a Paulo. Oartigo, porém, accresconta que esta
repetição cessará, si o supposto credor a que foi feito o pagamento in
devido, considerando-se pago, inutilisa o seu titulo verdadeiro, que
tinha contra o seu verdadeiro devedor, deixa prescrever a acção ou
abre mão das garantias que asseguravam seu direito.

Este assumpto foi discutido nos trabalhos preparatoríos do Co
digo Civil Francez ; foi uma discussão curiosa e então entendeu-se que
esta disposição não era de rigoroso direito; mas fundava-se na equi
dado. Desde que o supposto credor recebeu o pagamento e, suppondo-se
pago, inutilisou o titulo, deixou proscrever sua acçao ou abriu
mão das garantias, ficava elle prejudicado e então aquelle que com
metteu o erro de fazer o pagamento indevido é que devia carregar com
as consequencias desse erro e apenas com acção contra o devedor de
outro.

É uma questão complicada.
Ora, uma vez que se trata da noção da equidade, dirá que muitas

vezes esta supposta equidado é uma grande iniquidade para com
a outra parte; pôde ser uma equeidade para um ; mas é também
uma .grande iniquidade para o outro.

E o caso.
Não ha duvida que aquelle que foz pagamento indevido a quem

não é credor, commetteu um erro; mas tambem não deixa de ser erro
de Pedro receber de um individuo, que elle sabe ou deve saber que
não é seu devedor.
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Portanto, no caso vertente, temos erro contra erro.
Nestas condições, não vê razão para a isenção, de que cogita

o art. 1.117.
Diz-se: não; mas elle inutilisou o seu titulo, deixou prescrever

a acção, abriu mão das garantias.
Mas isso aggrava a sua situação.
Si elle sabia que este que lhe pagou não era seu devedor, que

só pagou por erro, como é que elle vai. deixar prescrever a acção,
abrir mão de garantias, etc. !?

Já se vê que aqui ha fraude, ha má fé.
Depois, um iudividuo que tem certeza de que o seu devedor real,

mesmo com essas garantias, não lhe poderá pagar, desde que lhe seja
feito um pagamento indevido, inutilizará immediatamente o seu titulo,
deixará prescrever a acção, abrirá mão das garantias que asseguravam
seu direito, para ficar isento de restituir o pagamento indevido, para
considerar-se pago!

Em vista do exposto, esta lei é até uma lei immoral ; aconselha
um individuo, nestas condições, a inutilisar um titulo, a deixar
prescrever sua acção, etc. , para não responder pela restituição do
indebito, (Apoiados).

Agora vai considerar a supposta equidade.
Neste assumpto de restituição do indebito, o instituto mesmo é

fundado sobre a equidade,
Aquelle que commette o erro de fazer um pagamento indevido, em

rigor de direito, em excesso, o que recebeu não tinha nada a
restituir; mas, emfím, o legislador entendeu que nínguem deve
approveitar-se da jactura alheia e determinou a restituição.

Assim o fundamento do condilio indebita já é a equídade.
Supposta esta equidade, porque razão o legislador ha de negar

seu effeito áquelle que tinha razão para o seu erro? Elle devia, sabia
que tinha dois credores, Pedro e Paulo; em vez de fazer o pa
gamento a Pedro, fal-o a Panlo. É um erro, até certo ponto escusado.

Mas este, ao contrario, que tem tilulos, que tem garantias, que
tem prescripção a evitar, é um homem de negocios, é um capí
talista, acostumado a emprestar dinheiro, sabe quaes são os seus
devedores, quaes as suas garantias..

Assim sendo, porque razão aquelle que commette um erro
escusavel ha de ser sacrificado a este que commette um erro pouco
escusavel?

Para o orador, aquelle que acceita o pagamento indevido, procede
com fraude.

Desde que o instituto se funda na equidade, esta manda que se
mantenha ao supposto credor, embora tenha commettido erro, a obri
gação de restituir o que recebeu indevidamente.

Pelo Projecto, a consequencia será que o devedor, de quem o
credor inutilisou um titulo e abriu mão das garantias dadas, isto é,
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esse insolvavel, na opinião do próprio credor, esse é quem vai res
ponder para com o pobre devedor que commetteu o erro de pagar
indevidamente!

Por todas essas considerações, acha que o art. i. i i 7 deve ser
eliminado, tanto mais quanto elle não reproduz o texto da lei francesa,
segundo o qual a restituição é garantida, sómente cessa em relação ao
supposto credor, si elle se acha nestas condições.

O art. i .us dispõe:

« Não terá direito á repetição aquelle que deu alguma
cousa com o fim de obter fim illicito ou,immoral."

A doutrina é acceitavel ; mas está incompleta. Um sujeito póde
não ter direito á repetição por muitos outros casos condemnados e
prohibidos por lei, que não sejam somente com esse fim de conseguir
fim illicito ou immoral.

Seria preferível formular a these em termos geraes: «Não terá
direito á repetição aquelle que satisfizer alguma prestação por motivo
prohibido por lei, contrario aos bons costumes ou á ordem publica."

O artigo só suppõe o caso de receber previamente a quantia com
o fim de obter fim illieito ou immoral; entretanto, pôde ser para um
fim já conseguido. Supponha-se que o juiz deu uma seutença parcial
e a parte favorecida paga o voto que elle deu. Ahi não é para con
seguir fim, porque este já está conseguido; mas, a transacção é illieita
e immoral, e o artigo não a comprehende,

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - V. Ex. não leu o parecer do Sr.
Conselheiro Duarte de Azevedo?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA - O conselheiro Duarte de Azevedo
está de accordo com O orador, mas enganou-se.

De accordo com o direito romano, começa o orador por negar a
acção. Si o acto para que os dous concorreram foi prohibido por lei,
é ímmoral, delle ninguem pôde derivar acção nem excepção, nem
ataque nem defeza; é uma cousa condemnada, é inexistente. Esse
meio é efflcaz para impedir essas trampolinagens.

Dizia Bentham que o legislador não deve fazer leis provocadoras
da fraude. E' o caso occurrente; o conselheiro Duarte de Azevedo
parte do supposto de que deixar o sujeito que infringe a lei, o sujeito
que recebe o pagamento com esse pagamento é sanccionar a fraude, é
não respeitar o acto da prohlbição da lei, é deixai-o no gozo dessa
vantagem illicita e, por isso, propoz O conselheiro Duarte de Azevedo
aquella restricção no artigo anterior. Mas o orador, no ponto de vista
do direito romano, acha melhor que o legistador negue esse direito de
reclamar a restituição do indébito, porque são mais frequentes os
casos do sujeito ter de pagar, do que os casos do sujeito ter de repetir;
aquelle que sabe que a acção de repetição lhe é negada, não fará com
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facilidade o pagamento, porque sabe que fazendo-o não tem meio de
repetir. O conselheiro Duarte de Azevedo oollocou-se no ponto de vista
da jurísprudencia francesa e o orador, para conservar o imperio da
lei, nega a acção de repetição.

Ambos são patifes, ambos infringiram a lei, ambos praticaram um
acto illicíto, nenhum tem acção, nem um para pedir, nem outro para
repsllir. Aquelle que tem o dinheiro, como está na posse, tem as van
tagens desta, conforme o principio do direito romano -- melior est
possidentis conditio. .

Quer isso dizer que a lei legitima isso?
Não, a lei vae ao ponto de não admittir acção, nem de repetição,

para se pôr em juizo uma semelhante questão.
. Isso é mais moral, mais equitativo e mais util e, conforme a lin-
guagem de Bentham, provoca menos a fraude,

Acha o orador (fue nem a emenda do Sr. conselheiro Duarte de
Azevedo deve ser acceita, nem o artigo ficar como está.

Estando finda a hora, não quer perturbar a ordem dos trabalhos,
e abstem-se de mais considerações.

(Muito bem; muito bem.)

o Sr. Presidente - Fica adiada a discussão, pela hora.
A ordem do dia para a reunião extraordinaria de amanhã, 10, é

a seguinte :
Continuação da discussão do parecer do Sr. Oliveira Figueiredo

sohre os arts. 1.011 a 1.227 da Parte Especial do Projecto.
Termina a reunião ás 6 horas e 20 minutos da tarde.

9" REUNIÃO EXTRAORDINARIA EM 10 DE DEZEMBRO DE 1901

( Presidencia do 8,'. Seabra)

A's 3 horas da tarde começa a reunião , estando presentes os Srs.
Seabra, F. Tolentino, Sylvio Romero, Sá Peixoto, Arthur Lemos,
Luíz Domíngucs, Anizio de Abreu, Frederico Borges, Teixeira de Sá,
Araujo Góes, José Monjardim, Sá Freire, Oliveira Figueiredo, Azevedo
Marques, Alfredo Pinto, Benedicto de Souza, Hermeuegildo de Moraes,
Alencar Guimarães e Rivadavia Corrêa ( 19 ).

Faltam, com causa partícipada , os Srs , Tavares de Lyra e
Camillo de Hollanda (2).

Dos convidados pela Commissão comparecem os Srs , Clovis
Bevilaqua, Amaro Calvalcanti, Fabio Leal, M. F. Correia, Solidonio
Leite, Salvador Moniz, Torres Neto e Cunha Vasconcellos.

E' lida e sem debate approvada a acta da sessão anterior.
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o Sn, F. TOLENTINO ( secretario) communíca que o Sr. conse
lheiro Andrade Figueira participou deixar de comparecer á reunião
de hoje por motivo de força maior.

O Sn, PRESIDENTE - A Commissão fica inteirada.

ORDEM DO mA

Continuação da discussão do parecer do SI'. Oliveira Figueiredo
sobre os arts. 1.011 a 1.227 da Parte Especial do Projecto,

São lidas e postas em discussão com o parecer as seguintes:

EMENDAS

Substitutiva do additivo feito ás disposições geraes das obrigações
solidarias :

« Dá-se solidariedade quando em uma mesma obrigação concorrem
diversos devedores ou diversos credores, cada um delles pela totali
dade della. - Amaro Cavalcanti. - F. Toleniino,»

Das obrigações de dar

Art , 1.011. Supprima-se por ser inutil; e substitua-se pela
seguinte. disposição:

u A obrigação de dar é a que tem por objecto a entrega de uma
cousa, moveI, ou immovel com o fim de, ou constituir sobre ella di
reitos reaes; ou de transferir somente o uso ou a detenção; ou de res
tituil-a a seu dono"

Art. 1. 012. Substitua-se pelo seguinte:

« A obrigação de dar causa certa, ou seja para constituir sobre ella
direitos reaes, ou para transferir uso ou detenção, ou para restituil-a
a seu dono, comprehendo todos os accessorios destas, ainda que não
mencionados nos titulas respectivos; ainda que momentaneamente
tenham sido separados. »

Ar!. 1.013. Redija-se assim:

« Si a obrigação de dar cousa certa é para transferir direitos reaes
e a cousa se perde sem culpa do devedor, a obrigação dissolve-se para
ambas as partes.

Si se perde, porém, por culpa do devedor, responde este pelo
equivalente com a indemnisação de perdas e damnos. »

Art. 1.014. Redija-se assim:
« Si a cousa se deteriorar sem culpa do devedor, a deterioração

será pOI' conta delle; e o credor terá direito, ou ,pI1ra resolver a obrí-
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gação ou para receber a causa no estado em que se achar, com dimi
nuição proporcional do preço, si o houver. »

Art. 1.015. Redija-se assim:
« Si a causa se deteriorar por culpa do devedor, terá o credor o

direito, ou para exigir o equivalente com indemnisação de perdas e
interesses, ou para receber a causa no estado em que se achar com
indemnisação das perdas e interesses. »

Art. 1016. Redija-se assim:
« Os fructos naturaes percebidos e os civis também percebidos, ou

que ainda possam ser devidos dia por dia, pertencerão, antes da tra
díção ou do registro, como no caso couber, ao devedor. Os pendentes,
porém, pertencerão no dia da tradição ou do registro ao credor.

Art. « Si a causa tiver melhoramento ou augmento, ainda que sem
despeza por parte do devedor, poderá este exigir do credor um preço
maior; e si o credor não annuir, a obrigação se resolverá. »

Art. 1. 0f7. Redija-se assim:
« Si a obrigação for de dar causa para o fim de restituil-a a seu

dono, e a causa se perder sem culpa do devedor, perder-se-á para seu
dono; e, salvo os direitos destes até o dia da perda, a obrigação se re
solverá. »

Art. 1. 019 - accrescente-se - « Si se deteriorar por culpa do
devedor restituinte, tem applicação o disposto no art. 1015.»

Art. 1.020 - Supprimam-se as palavras « no caso do art. 1 . 017. »

Das obrigações de dar causa incerta

Art. 1.022 - Em vez de «'genero » diga-se « especie ».
Art. 1.023. - Em vez de « pagar a peior » diga-se « escolher a

pelor» ; e em vez de « genero » diga-se" especie » e accrescentc-se:
« A escolha compete ao credor quando assim houver sido deter

minado ".
Art. 1.025. Substituam-se as palavras - « não vale" por estas

- « não poderá o devedor".
Art. 1.030. Substituam-se as palavras "7' « fica extincta » por

estas outras - « se resolverá para ambas as partes".
Art. 1.031. Redija-se assim - « si o facto for executado por

culpa do devedor, o credor terá direito para exigir que o devedor des
trua o que tiver feito em contravenção, sendo isso possivel, com a
comminação de ser o mesmo credor autorizado para essa destruição á
custa do devedor, e com indemnisação de perdas e interesses.

Paragrapho unico. Si a destruição não for possivel, O credor terá
direito á indemnisação de todas as perdas e interesses.
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Art. 1.037. Redija-se assim- " a obrigação divisivel do que tiver
um sócredor e um sódevedordeve se cumprir comose fosse indivisivel ;
não podendo o credor ser obrigado a receber por parcellas O que for
devido por inteiro».

Art. 1.04'1. Substituam-se as palavras-c-« esta subsiste por
inteiro» por estas outras «não ficará a obrigação extincta para com
os outros».

Art... accrescente-sedepois doart. 1.042 o seguinte art ... : «As
relações dos credores conjunctos entre si ou dos devedores também
conjunctos entre si, serão, depois que cada um delles tiver cumprido
a obrigação indivisivel ou divisão, reguladas do seguinte modo:

1.' Cada um dos credores conjunctos deve receber ou cada um
dos devedorespagar a quota igualou desigual designada nos titulas de
obrigação ou em contractos que tenham entre si celebrado.

2.' O concredor que tiver recebido a divida por inteiro ou o
codevedor que a tiver pago por inteiro nada restituirá aos outros
concredores, ou nada terá de haver dos outros codevedores se
houverem titulos, donde conste que o credito ou debito só farão
conjunctos em apparencia.

3.' Si não houver titulas ou nelles nada se tiver prevenido sobre a
divisão do credito ou debito entre os credores ou devedores conjunctos,
se attenderá á causa da obrigação conjuncta, relação ou interessados
entre si e ás circumstancias de cada um dos casos.

4.' Si ainda assim não for possivel regular as relaçõesdoscredores
e devedores, entender-se-há que são interessados em partes iguaes :
cada pessoaconstitue um credor ou um devedor. ))

Art. 1.044 Redija-se assim: c A obrigação solidaria póde ser pura
e simples para um dos concredores ou para um dos codevedores ; e
condicionalou a prazo para outros. »

Art. 1.050. Redija-se assim:
"As relações dos credores solídarios entre si, depois que um

delles tiver recebido o pagamento por inteiro, serão reguladas com o
que está disposto no art. .. sobre as relações dos credores e deve
dores conjunctos.

Arts. 1.060 a 1.062-Supprimam-se e substituam-se pelos se
guintes artigos:

As relações dos codevedores solidarios entre si, depois que um
delles "houver pago a divida por inteiro, serão reguladas como está
disposto no art ... sobre as relações dos credores e devedores.

Paragrapho unico, Si um dos devedores solidariosnão contribuir
com a sua quota em razão de sua insolvabilidade, o desfalque será ra
teiado entre os outros codevedores, e oque pagou a divida por inteiro. ))

Art. 1.119. Accrescente-se "ou probibidopor lei».
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Art. 1.121. Accrescente-se ao § 3' - « ou incapaz de receber o
pagamento »,

Supprima-se Ó § 6'.
. Art. 1.125. Em vez de - « não contestar a lide, » diga-se - " não
Impugnar. »

Art. 1.139. Em vez de « espécie » diga-se - « natureza»- e em
vez de «offerece » diga-se « deve ser imputado».

Capo XIII. Substitua-se a epigraphe pela seguinte - « Inexecução
das .obrigações» - Substituam-se os arts. 1.204, a 1.206 pelos
seguintes :

Art. As faltas do devedor serão, não havendo disposição em con
trario na lei ou nos actos [uridicos, graduadas do seguinte modo:

1c si a obrigação for de proveito reciproco para O devedor e o
credor ou só de proveito para o devedor, responderá este por toda
culpa;

2', si a obrigação for de proveito só para o credor, responderá
unicamente o devedor pela culpa grave,

Art. Nãohaverá falta p"ra que o credor pOSSi! demandar o devedor
pelo cumprimento de obrigaçã'o ou pela indemnlzação de perdas e inter
esses ou pela prestação da pena, que a representar, sinão desde o dia
em que o devedor fica constituido em mora.

Art. Não será o devedor responsavel para O credor quando as
perdas e interesses resultarem de caso fortuito ou força maior, excepto:

. 1', si o devedor houver tomado a seu cargo as consequencias do
caso fortuito;

2', si O caso fortuito houver occorrldo par culpa do proprio
devedor;

3°, si houver o occorrido estando ja o devedor em mora; não
tendo sido esta tambem motivada por caso fortuito.- Antonio José
Rodrigues 1'o1"'e8 Netto. - F. Telentino. »

O €Ir. Torre'" Netto (pela ol'dem)-Sr. Presidente, para
cumprir as ordens de V. Es., formulei as emendas sobre as obrigações
de dar causa certa.

Comecei por mandar supprimir o art. 10B, por me parecer des
necessário, e em substituição defini o que seja obrigação de dar.

Não pude cumprir as ordens de V. Ex. de modo completo...
O SR. PRESIDENTE - Foi um pedido que a Comrnissão fez a

V. Ex., não foi ordem.
O SR. TORRES NETro. .. porque encontrei, na parte referente ás

obrigações, alguma desordem.
O Projecto, nesta parte, é todo ello tirado de Teixeira de Freitas

e, ou porque não se queria que se soubesse ou percebesse isto, ou
por qualquer outro motivo, deu-se outro caracter ás disposições que
eram communs a qualquer obrigação de dar,
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Não propuz emendas sobre toda a parte em discussão, porque
isto seria um trabalho muito longo.

Fiz uma alteração no ponto relativo á remissão da divida.
Quanto á solidariedade, o Projecto, quando trata da activa,

apenas dispõe em um só artigo, e quando trata da passiva, é mais
extenso.

Mas, como também ha relações de credores conjunctos e estas
relações approximam-se das dos credores solídarios, eu, acompanhando
o esboço de Teixeira de Freitas, passei para as obrigações divisiveis
e indivisiveis as relações entre elles e mandei depois applícar as
mesmas relações á solidariedade activa e á solidariedade passiva.

Alterei esta parte denominada «Das consequencias da inexecução
das obrigações., aproveitando o lagar em que ellas estavam para não
fazer transposições e deixei estar, como está, o capitulo XVI, de ma
neira que vim só alterar o capitulo XIII.

São estas emendas que pude redigir em 24 horas. (Muito bem. )
O SIl. PIlESIDENTE - V. Ex. poderá apresentar outras, emquanto

não se procede á votação do parecer.

<O §r. .Aunaro Oa-veãoe.eti_ (pela ordems está obrigado,
pelo muito respeito e consideração que lhe merece o illustrado Sr. An
drade Figueira, a responder ás observações de S. Ex. sobre a emenda
definindo o que se deve entender por solidariedade.

A definição de solidariedade encontra-se em todos os codigos
modernos, inclusive no allernão, o mais recente delles,

Não vem discutir a razão de ser da emenda, mas dar uma expli
cação sobre clla.

Disse o honrado Sr. Figueira que a emenda era escusada, porque
nada mais fazia do que definir uma obrigação commum.

A definição não é original; diversos legisladores e auctores mo
dernos toem-na incluido em codigos e ella está no direito romano.

Citará dous textos do Diqesto que o Sr. Figueira tanto respeita:
«quando dous co-réos, um estipulandi, outro promettendi se obrigam
in solido», quando dous indivíduos prometterem a mesmaimportancia
ou estipularem-na, pelo direito fica cada um delles devedor e credor do
outro»,

Em todo O caso, redigiu e mandou á Mesauma emenda resumindo
os termos da primitiva. (lliluito bem).

<O §r. Olovis B2vilaqua_No fragoso caminho que venho
ha quasi tres annos percorrendo, é, Sr. Presidente, lenitivo para as
amarguras proprias da emprezaque tomeisobre os hombros, e conforto
para os desfallecimentos que porventura tenham vindo ensombrar o
meu espírito, deparar da parte de homens da competencia do Sr. con
selheiro Figueiredo, intelligencia que não inveja primores na scíencia
do saber juridico entre nós aquelles que mais souberem, já não digo
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applausos que podem ser filhos de sua nimia benevolencia, mas o
reconhecimento da sinceridade dos esforços que empreguei...

OSR. A'IARO CAVALCANTI- Sãopatentes.
OSR. CLOVIS BEVILAQUA - no sentido de obter com os materiaes

abundantes e valiosos que possuimos, o Projecto agora submettido á
criteriosa analyse desta nobre Commissão ,

OSR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Souum sinceroadmirador de V. Ex.
O Sn. CLOVIS BEVILAQUA - Por isso não posso absolutamente

entrar neste debate sem primeiro render as homenagens da minha
gratidão a S. Ex.

Oparecer do Sr. Oliveira Figueiredo bem revela um profundo
conhecedor de direito. Sente-se que vae trilhando um caminho já seu
muito conhecido; sente-sea firmeza dos passos, a lucidez da intelli
gencia e a clareza da percepção.

OSn, OLIVElI\A FIGUEIIREDO - E' bondade de V. Ex.
O SR. AMAno CAVALCANTI - E' a verdade.
OSR. CLOVIS BEVILAQUA - Por isto maior é o meu reconhecimento

por ser S. Ex. um dos que não malsinam do Projecto.
As nossas divergencias são muito limitadas. Algumas dellasjá

aqui foram reconhecidas e desfeitas por occasião de ter a palavra o
Sr. Dr, Amaro Cavalcanti, que teve a gentileza de interrogar-nos
a nós ambos.

Uma das emendas do Sr. conselheiro Oliveira Figueiredo re
fere-se ao art. 1.016 e sobre esse ponto reconheço que ha, no Projecto,
um defeito de redacção, que é preciso corrigir.

Quantoao art. 1. 017,já tive occasião de explicar aoSr. Dr. Amaro
em que sentido se o deve entender.

O SR. AMAM CAVALCANTI - Satisfactoriamente ,
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - No art. 1.019 não ha propriamente

uma lacuna, no meu modo de ver, mas reconheço que seria melhor
que o legislador esclarecesse o assumpto, acceitando a emenda pro
posta pelo Dr, Amaro e adaptada pelo Dr, Oliveira Figueiredo.

No art. 1.034 S. Ex. manda fazer a substituição da palavra
obrigações, pelo vocabulo-prestações. Estou de accordo e já aflirmei
que no projecto primitivo a redacção era a que S. Ex. propõe, e nem
me consta que houvesse alguma emenda da parte da Commissão, ten
dente a modifical-a. Não sei, portanto, como se deu a substituição
dessa palavra.

Sobre o art. 1.039, também já dei explicações, creio que satisfá
ctorias ao Sr. Dr, Amaro.

O SR. AMAno CAVALCANTI - Sim, senhor.
O Sn, CLOVIS BEVILAQUA - Ha um artigo additivo que o Sr.

Dr, Oliveira Figueiredo acceitou.
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« Si um dos credores receber a prestação, os outros terão direito
de exigir delle indemnização pecuniária correspondente ao valor da
parte que a cada um delles deve caber na prestação. »

Acceito a emenda, porque ella esclarece melhor o assumpto ,
Tambem concordo com a suppressão do art. 1.085.
Em relação ás demais emendas, estou de inteiro accordo com o

51'. Dr, Oliveira Figueiredo.
Agora, resta-me dizer alguma cousa sobre as observações do

51'. Dr, Amaro Cavalcanti, cuja critica a Cornmissão ouviu atten
ciosamente, reconhecendo-a erudita, benevola ...

O SR. AMARO CAVALCANTI - Feita de boa fé.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - .... e bem intencionada.
Quasi que estou dispensado de adduzir a respeito quaesquer

observações, porquanto, na troca de idéas que aqui tivemos, já tive
occasião da afflrmar até onde acceitava os ensinamentos de S. Ex.

Mas, como S. Ex.. com o calor que dá a convicção, insistiu em
algumas idéas, sobre ellas volverei tambem a minha analyse, con
vidando a illustre Commissão a reconsidcral-as.

Não direi sobre a classificação, porque criteriosamente reconheceu
S. Ex. que as classificações variavam segundo o ponto de vista dos
classificadores, e o mais que se pôde exigir de uma classificação é
que olla obedeça aos dictames da logica e corrcsponda aos fins a que se
destina. E si S. Ex. não desconhece que ao menos esses predicados
offerece a classificação do Projecto, não tenho mais que discutir
a materia.

Fallarei, pois, apenas das lacunas que 5. Ex. teve a abondade
de apontar no Projecto.

Refere-se a primeira á ausencia da noção do que seja prestação
possivel e impossivel, physica e juridicamente, e do que seja facto
illicito como objecto de obrigação.

Quando o Projecto expoz a generalização do direito, na sua Parte
1', estabeleceu que os actos juridicos presuppunham a capacidade do
agente, um objecto licito e fôrma prcscrípta ou não prohihida pela lei.
E, ao occupar-se da modalidade dos actos jurídicos, enfrentou o caso da
impossibilidade physica e juridica das .condições, para ftrmar .. a res
peito as noções indispensaveis.

Supponho que essas noções syntheticas, ligeiras, que ahi se ex
puseram, são sufflcientes para guiar o espirito quer do. juiz, quer do
jurista .

O 5R. AMARO CAVALCANTI - Acceitei a explicação de V. Ex., e
neste sentido não tenho emenda.

O SR. GLOVIS BEVILAQUA - Registro com desvanecimento a de
claração de que S. Ex. está de inteiro accordo commígo, achando
que é sátísfactorio o que o Projecto consigna.
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Outro ~. ll'ífere-se ás noções de interpretação de obrigações.
Devo dispensar-me de quaesquer considerações a respeito, porque
estoude pleno sccordo com o que disse o' illustrado Sr. Dr, Oliveira
Figueiredo. Acho perfeitamente dispensa veís no Codigo artigos
referentes a este assumpto. .

O terceiroponto lacunoso, segundo o parecer do Sr. Dr. Amaro,
consiste na ausencia de dispositivos referentes ás condições puras e
condicionaes e aos prazos.

O SR. A'IARO CAVALCANTI- Apresentei emenda e, nesse sentido,
tenho idéa firme que a lacuna deve ser supprida ,

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Creioque nesse ponto, como no ante
cedente, o que está no Projecto é sufliciente, porquanto, na Parte
Geral, se encara o acto jurídico na sua generalidade e se dispõe a res
peito das modalidades que elle possa apresentar.

Voltar agora, que tratamos de obrigações, a disposições sobre
assumptos, que nóajulgamos já liquidados, já expostos na Parte Geral,
não me parece muito razoavel. Seria uma quebra do systema,

O que se devia observar era si os dispositivos da Parte Geral
são ou não satisfactcrios. Si não são, completemol-os, O que não convém
é intercalarmos agora, ua Parte Especial, no capitulo relativo ás
obrigações, a materia que tem o seu logar proprio na Parte Geral.

O SR. AMARO CAVALCANTI - Todos os Codigos admittem, debaixo
do titulo" Modalidades», as obrigações condicíonaes e a prazo; todos
elIes legislam neste sentido.

Agora, eu estimaria muito que se pudesse collocar tudo isto na
Parte Geral; mas disseram-me que já não era possível,

V. Ex. desculpe-me estas interrupções; ellas tendem apenas a
explicar bem o meu pensamento.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Eu até agradeço os apartes de V. Ex.,
lJorque trazem eeclarecimentos.

Mas continuo a affirmar que acceitar as emendas que V. Ex.
propõe sobre modalidades das obrigações, seria quebrar os moldes do
systema de codificação acceito pela Commissão, segundo o qual a
mataria das condições dos termos e dos encargos se deve expor na
Parte Geral para abranger a totalidade dos actos juridicos.

Por conscquencia, si a Commissão entender que é preciso addítar
alguns despositivos mais a respeito, acho que os deve intercalar na
Parte Geral e não aqui.

S. Ex. insiste sobre a questão do prazo resolutivo.
O SR. A>IARO CAVALCANTI - Do prazo resolutivo propriamente,

não. Insisto sobre a condição resolutiva, quando ella é expressa ou
tacita e quanto aos seus effeitos,

A falta de legislação especial, neste sentido, nos tem trazido
grandes diffículdades no foro.



- 1169-

o SR. CLOVIS BEVILAQUA - Sobre este ponto supponho que o
Projecto é sufticiente, porque no art. 138, segunda parte, determina-c;
si depender de condição rcsoiutica o direito tem-se por adquirido
para poder ser exercido desde logo. -

O SR. AlIARO CAVALCANTI-Perfeitamente; mas não basta isto
na jurisprudencia. -

O ponto culminante é este: a condição resolutiva verifica-se e eu
pergunto: quando é que ella opera de pleno direito, ipso jure, e
quando é que depende de interpellação judicial?

O SR. CLOVIS BIVALAQUA - Este artigo refere-se á condição ex
pressa e declara que o direito tem-se por adquirido, para poder ser
exercido desde logo, quando se realisa a condição.

Si se trata da condição resolutiva tácita e immanente em todos
os contractos synallagmaticos, então diz o Projecto, art. 1.242 :...
A parte prejudicada pelo não cumprimento pôde requerer a resilição
do contracto com perdas e damnos.

O SR. AlIARO CAVALCANTI- V. Ex. conhece, melhor do que eu,
a grande discussão que houve a respeito dos arts. 1.183 e 1.184 do
Codigo Civil Francez, depois transportados para o Codigo Italiano;
V. Ex. sabe que só nestes dous ultimos annos é que ficou assentada a
jurisprudencia sobre este assumpto.

Depois de muita duvida, ficou alli assentado que, quando a con
dição resolutiva vier expressa nos contractos, - ella -produzirá effeitos
ipso jure logo que se verificar, sem necessidade de recorrer á justiça,
e que, quando é tacíta, depende de ínterpellaçao judicial, para a resi
lição do contracto, como diz o Projscto.

Eu desejaria que, no nosso Codígo, se estabelecesse isto clara
mente.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Creio que V. Ex. tem toda razão;
mas suppuz que havia obviado a todas as dificuldades quando tratei
dos contractos synallagmaticos.

O SR. AlIARO CAVALCANTI-Na pratica, não é sufflciente.
O Supremo Tribunal julga hoje necessária a interpellação judi

ciaria, em relação a um contracto, por exemplo, em que se verifique
esta clausula :

Si a parte, durante os dous mezes, abandonar as obras, o pre
sente contracto se julgará caduco.

Ora, V. Ex. comprehende que a parte, que assigna um contracto
destes, sabe o que assigna e não precisa de advertencias.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Um outro ponto sobre que S. Ex.
tocou e que não deixa de ser interessante é o da causa. Já por occa
sião de se discutir a Parte Geral, appareceu aqui incidentemente a
questão da causa, e no relatório do Sr. -Frederico Borges foi ella afas
tada pela simples razão de que se confundia em regra com o objecto.

c. c. _ VaI. III. 14
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Pareceu sufficiente isto para não termos mais necessidade de nos
envolver nesta questão inextricavel da causa do direito francez. Como,
porém volta a causa á baila e é possivel que terceira vez tenhamos
de enfrentai-a parece-me occasião azada, Sr. Presidente, para dizer
a respeito alguma cousa de mais decisivo.

Peço/pois, á Commissão que tolere essas observações que passo
a expor. Diz um dos commentadores mais notaveis do Codigo Civil
Francez que a noção da causa entrou naquelle Codigo por um verda
deiro qui-pro-quo. Segundo Theophilo Rue, prende-se a doutrina da
causa á exposição de um velho jurista francez dos tempos em que a
bella lingua de Racine não se apresentava ainda limada, como nos
tempos do grande tragico; jurista que escrevera, tratando da obri
gação, que esta não se podia formar sans cose, graphando a primeira
syllaba da palavra com o; ou sur cause mauvaise, sobre causa má.
Os juristas posteriores, encontrando a exposição nos textos do velho
jurista, suppuzeram ter feito grande descoberta e crearam a celebre
-doutrina da causa. Esta origem não abona muito a theoria, bem se vê.
Sua ventura foi deparar no celebre Domat um expositor de elevado
espirito e profundo saber.

Nenhum jurista havia reparado que a palavra cose empregada
por Beaumenoir correspondia ao termo res, que, quando o velho jurista
dizia não se forma obrigação sans cose ou SUJ' cose malvaise, era como
si dissesse que não se formava sem objecto ou sobre objecto illicito;
mas Domat achou ahi elementos para uma complicada doutrina e
suppoz ter encontrado em textos romanos apoio suffíciente. Nós,
porém, sabemos como elle teve necessidade de tortural-os e deformai-os
para conseguir comprovar o que desejava. Diz o grande jurisconsulto
francez que nos contractos synallagmaticos a causa de cada uma das
obrigações é a obrigação da outra parte. De modo que na' compra e
venda, a causa da obrigação do vendedor é a obrigação do comprador
e oice-oersa.

Parece que a simples exposição da doutrina mostra a sua falha,
porque não attendeu o seu constructor a que estava deante de um
impasselogico,porque todas as causas devem preceder os seus effeitos,
e, na hypothese, effeito e causa eram simultaneos, quando mais formal
não era ainda a anomalia apparecendo o effeito antes da causa.

Mas vejamos si os textos romanos invocados por Domat lhe veem
realmente em soccorro. Encontramos, é certo, algumas obrigações
sine causil; mas ahi trata-se de verdadeiras obrigações. Diz Ulpiano:
qui promissit sine causa condicere quantitatem non potest, quam non
debit, sed ipsam obligationem.

Vê V, Ex., Sr. Presidente, que neste fragmento de Ulpiano se
trata de uma verdadeira obrigação, que dá logar a conduio, a repetição,
Juliano, por termos semelhantes diz: Qui sine causa obrigantur, in
certiconduioneconsequi possUJ<t ut libereruur, (D. 12, 7 írs. i e 3).



~ 1171 ~

Em ambos esses textos se apresenta a verdadeira obrigação con
trahida sine causa.

O SR. AMARO CAVALCANTI dá um longo aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA- Vê a Commissão que ha os textos que

acabo de citar, os que S. Ex. cita e os que calou c poderia citar. Em
todos esses textos, Sr. Presidente, o que ha é um conceito que não foi
perfeitamente apprehendido pelo grande Domat, a questão da causa
no direito romano referia-se, não á theoría das obrigações, mas á
theoria da posse e da propriedade, porquanto em direito romano
ninguém podia conservar, quer como proprietario, quer como simples
possuidor, uma cousa sobre a qual não tivesse titulo jurídico. Isto é o
que quer dizer a conditio sine causa.

Em relação aos contractos reaes, O iIlustre Domar torturou os textos
romanos. Diz elle que a obrigação nasce, para uma das partes, da
prestação da entrega do objecto pela outra.

O que, na verdade, dizem os textos romanos é que a obrigação se
contrahe pela entrega da ccusa - obligatio contrahitur Te. Mas no di
reito romano V. Ex. sabe perfeitamente que isto quer dizer que os
contractos reaes se perfaziam pela entrega do objecto, e somente depois
de effectuado o contracto é que surgia a obrigação que elle viera
crear.

Tratando-se de contractos unilateraes, de contractos beneficos,
dizia Domat que a causa da obrigação estava no intuito beneflco, no
desejo de dar. Até aqui o jurista procurava encontrar uma causa das
obrigações no proprio momento em que ellas se originavam. Para ex
plicar, porém, a causalidade das obrigações unilateraes beneficas, teve
necessidade de ir procurar um elemento estranho, um principio fóra
do circulo restricto das obrigações, teve necessidade de penetrar nos
puros domínios da psychologia. Assim apresentada a theoria da causa
por Domat, Pothier abraçou-a, o Codigo Civil Francez manteve-a, cau
sando até estranheza que se não discutisse o assumpto no momento da.
elaboração desse vasto campo de leis.

Entrou a theoria para o Cocligo Civil Francez sem protestos e sem
explicações, como principio assente e indíscutivel.

Depois, como era natural, os commentadores procuraram explicar
a doutrina. Mas que dispendio de lógica, que esforço inaudito não foi
necessario desenvolver para explicar o inexplicável, até que, primeiro
na Ilollanda e depois na BoIgica, surgiram os primeiros protestos!

Os protestos da Bélgica encontraram apoio em Laurent, grande
autoridade, com apoio da qual a reacção entrou victoríosa na França,
sendo logo abraçada pelos maiores vultos da jurisprudencia franceza
contemporanea, entre os quaes basta citar Theophilo Huc e Planiol.
Hoje pócle-se affirmar que da jurispruclencia franceza está inteiramente
banida a questão de causa e que tocios estão convencidos de que,
oncle o Codigo falia de causa, é como se fallasse de objecto,
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Esta é tambem a doutrina abraçada pelo Projecto, o que não ad
mira, porque já muitos annos antes eu a havia exposto em modesto
trabalho que dei á publicidade. Esta é a doutrina do Codigo Federal
Suisso das obrigações e é tambem a do Codigo Civil AlIemão.

"-
O SR. AMARO CAVALCANTI dá um aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Pela doutrina do Sr. Dr. Amaro

estaria o Codígo Civil Allemão em manifesta contradição comsigo
mesmo. Em uns pontos, como na promessa de recompensa, esta
belece a obrigação fundada sem causa, e em outra parte, por dispo
sição expressa, declara que não existirá obrigação sem causa. Como ex
plicar isso?

Simplesmente porque no art. 181 (est<'Í. isto sufficientemente ex
plicado, mesmo entre os francezes, como se vé em Saleille - Theoria
das obrigações) quer dizer o legislador allemão a mesma cousa que
querem dizer os textos romanos, isto é, que ninguem pode ser pro
prietario, possuidor, emfim ter direito, sem uma razão juridica.

Para o Projecto, tambem esta é a verdadeira doutrina. Para elle
as causas das obrigações são os contractos , os actos illícítos , as decla
rações unilateraes da vontade, as disposições da lei, etc. Estas é que
são as verdadeiras causas das obrigações.

O SR. AMARO CAVALCANTI-Eu não repeti a emenda, a minha
disposição era de caracter suppletivo,

O SR. CLOVIS BEVILAQUA -!\Ias a occasião pareceu-me oppor
tuna para dar explicações a respeito.

O SR. AMARO CAVALCANTI - Felicito-me por ter ouvido uma bo
nita preleção sobre a matéria, mas o meu pensamento é o mesmo.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - Outra lacuna é a que se refere <'Í.
falta de definiçãO de culpa, dolo, caso fortuito,

Quanto ao dolo, observo desde logo que a Parte Geral, tendo
delle se occupado sem consignar definição, reconhecendo, portanto,
a Commissão a desnecessidade de consignar expressamente o conceito
theorico da espécieem questão, parece-me que o assumpto está jul
gado e não ha conveniencia em volvermos a elle.

Tratando a Parte Geral de dolo, parece que o momento para de
finil-o seria ahi.

Quanto á culpa, sabe S. Ex. que ha duas modalidades de culpa:
a culpa contractual e aquiliana, A unica que teria cabimento definir
neste momento seria a contractual. Mas, como sabe S. Ex. que o con
ceito da culpa é uno, tendo a Parte Geral, ao tratar dos actos illicitos,
dado a noção, embora ligeira, da culpa aquiliana, a lacuna não é tão
grande.

Quanto ao caso fortuito, parece-me excusado definil-o, quando
todos nós, rusticos e juristas, sabemos o que se entende por caso for
tuito.
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A ultima observação, que me occorre a respeito das benévolas
considerações apresentadas pelo Sr. Dr , Amaro Cavalcanti concerne
á tradição.

Sr. Presidente, o Projecto, na Parte das Obrigações, quando se re
fere á tradição, quer apresental-a como a execução natural das obri
gações de dar; é o ponto e o momento, no qual se consumma e termina
a obrigação de dar.

Esta tradição tem assim um conceito mais largo, mais amplo, do
que a tradição, ou modo de transferir o dominio, tanto assim que, em
muitos casos, se opéra a tradição, por effeito da obrigação, não para
crear dominío, mas para que uma das partes seja immittida no simples
uso da cousa.

Vê, portanto, a Commissão que o termo - tradição - tem aqui
uma significação mais larga, o que bem se prova observando que no
próprio Codigo Civil Francez, onde este assumpto das obrigações de
dar é tratado muito semelhantemente, se faz referencia á tradição (li
vl'aison) e sabe S. Ex., como sabe toda a Commissao, que a tradição
não é, no direito francez, um modo de transmittir o domínio. Mas, si,
em consequencia de uma obrigação de dar, houver a entrega de um
objecto movel, desde o momento em que houve a deslocação de um
para outro patrimonio, de uma para outra posse, conjuntamente com
a execução da obrigação deu-se a translação do dominio. Para se
effectuar, porém, a translação do dominio do immovel, acha o Pro
jecto que é indispensavel a inscripção do titulo e esta inscripção se
apresenta, no systema do Projecto, como a tradição solemne. Si a pa
lavra - tradição - neste capitulo das obrigações de dar tem uma
accepção mais lata do qne nos casos em que é empregada como
modo de transmittir o dominio; si a inscripção do titulo translativo do
dominio immovel é uma tradição solemne , não ha nem antinomia,
nem obscuridade na doutrina do Projecto.

O SIl. AMARO CAVALCANTI dá um aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - V. Ex. está affirmando o que me

parece que não é inteiramente exacto.
Acabo de reconhecer, Sr. Presidente, que assim como ha dia

lectos na língua, ha modalidades na applicação do direito em diversas
circumscrípções de nosso Paiz,

Conheço lá. para o norte a applicação da lei assim, isto é, que
só se effectua a translação do immovel depois da transcripção e vejo
que aqui se entende de modo diverso.

O SR. AMARO CAVALCANTI dá. outro aparte.
O SR. Clovis BEViLAQUA - Acho que isto deve ficar para o mo

mento em que se tratar do direito das cousas,
O SR. AMARO CAVALCANTl - Bem; lá. incluiremos esta dispo

sição,
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oSR. CLOVIS BEVILAQUA - O Dr. Torres Netto apoiou S. Ex. neste
ponto e affirmou que o Projecto, acostando-se muito, nesta parte,
a Teixeira de Freitas, eximia jurista, por quem a minha admiração
dia adia cresce (apoiados), consolidando-se tanto mais quanto com elte
se foi familiarisando, delle se distanciou nesta particularidade da exi
gencia da inscripção para complemento da transferencia do dominio
immoveI.

Não havia desdouro no Projecto em acostar-se a Teixeira de
Freitas. Neste ponto o tomei por guia e disse claramente na exposição
de motivos, com que apresentei o Projecto, que não tinha feito mais
do que aproveitar o material existente para obter alguma cousa
que merecesse a approvação dos doutos.

O SR. AMARO CAVALCANTI- Não. V. Ex. construiu um monu
mento. Ninguem tem mais o sentimento do valor do seu trabalho do
que eu.

O Sr. CLOVIS BEVILAQUA - Agradecido. Mas observo que neste
ponto Teixeira de Freitas pouco differe dos Codigos anteriores, porque
em obrigações não ha nada a crear-se desde os romanos; e quem
quizer fazer o confronto entre o Codigo Civil Francez e o Esboço de
Teixeira de Freitãs, verá quanto um. se approxima do outro.

. Eis aqui um trecho de Teixeira de Freitas, em que se vê que,
ainda neste ponto, em que sou censurado pelo Sr. Dr. Torres Netto,
sigo as pegadas do mestre.

Havia dito o Sr. Dr. Torres Netto que as censuras que fazia ao
Projecto nesta parte não attingiam ao Esboço, porque o Projecto não
tinha sabido seguir a rota traçada pelo Esboço.

Ora, Sr. Presidente, lê-se no art. 3734, do Esboço o seguinte:
"OS direitos reaes sobre causas moveis, transmiitidos e constituidos
por actos entre vivos, adquirem-se unicamente pela tradição».

No art. 3.735 se vê o seguinte:
"OS direitos reaes sobre immoveis transmiuidos e constituidos

por actos entre vivos, adquirem-se unicamente pela transcripçâo no
Registro Conservatório dos respectivos instrumentos publicas".

OSR. AMARO CAVALCANTI - Mas isto era direito a constituir.

O SIl. OLIVEIRA FIGUEREDO - E agora não é?
O Sr. Clovis BEVILAQUA- Vê V. Ex., Sr. Presidente, que, si

censura merece o Projecto neste ponto, censura merece o Esboço da
mesma fórrna. (Apartes.) Citei para me abroquelar com o Esboço
contra a critica do Sr. Dr. Torres Netto, a quem parece ter escapado
passagem tão característica de escriptor que tão a miudo cita.

O Sr. TOIlRES Nsrro-s-Faz-mc Ofavor de dizer quaes são os artigos?
O SR. CLOVIS BEVILAQUA- Fão os de ns. 3734, e 3735. Lamento não

ter trazido a obra para evitar duvidas, mas posso asseverar que trans
crevi litteralmcnte e, si na casa existe o livro, é facil verificar.
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o SR. AMARO CAVALCANTI - dá um aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA,-Antes de passar a occupar-me das

outras criticas, ainda faço uma observação ao illustrado Sr. Dr. Amaro
relativamente ao art. 1116.

Diz o Projecto neste artigo: Si aquelle que, indeoidamente, re
cebeu um immovel, o tive,' alienado, deverá assistir o proprietario
na rectificaçâo do registro, nos termos doart. 1005.

Seja-me pcrm ttído da!" agora uma explicação aS. Ex. , pois na
occasião opportuna inadvertidamente passei em silencio sobre este
ponto. Que aquelle que recebe indevidamente alguma cousa deve
restituil-a, é fora de duvida, está accentuado no Projecto ; que aquelle
que foi desapossado da causa porque o recepiente a alienou, tem di
reito a reivindicai-a, é tambem fóra de duvida; mas pôde acontecer
que a causa seja immovel e esteja inscripta no registro predial, in
dicando qual o proprietario e o Projecto declara que, emquanto não
for cancellada a inscripção, o proprietario continua a ser considerado
aquelle em favor de quem está inscripto o ímmovel. Era índispensavel,
portanto, a providencia do art. ,1.116, isto é, deixa o Projecto or
denar que o recepiente auxiliasse, assistisse o verdadeiro proprietario
no restabelecimento do seu direito, que se tornaria duvidoso em vista
da inscripção.

Uma providencia simples, transcripta do Codigo alludido, 'mas
que me pareceu de grande utilidade. Não pôde eIla ser supprida pela
emenda de S. Ex., porque o que ahí se dispõe é verdadeiro e
acceitavel , porém dispensável no sentido da restituição.

O SR. AMARO CAVALCANTI-Sim, senhor; acho que nisto não
ha duvida. O art. 1005 diz o mesmo. Entendi agora o valor.

OSR. CLOVIS BEVILAQUA - As criticas do Sr. Dr. Torres Netto, des
culpe-me S. Ex. que diga, pareceram-me todas inteiramente despi
das de fundamento. De todas as suas observações, a que me pareceu
de mais valor foi exactamente essa, referente á transcrípção, e creio
que já esclareci sufâcientemente o espírito da Commissão a respeito.

Assim é que S. Ex. critica o Projecto porque na art , 1022 usa
das expressões -genero e quantidade, em vez das expressões- especie
e quantidade.

Devo confessar que no Projecto primitivo eu quíz induzir esta in
novação, mas ponderaram os membros da Commissão Revisora que
não havia vantagem. O termo já era conhecido, já tinha um signifi
cado proprio na scioncia , Para que virmos trazer talvez a desordem,
a perturbação, mudando um significado que, lexicologicamente, não
é verdadeiro, mas que em direito já adquiriu fóros de cidade !?

A critica, pois, parece-me improcedente.
O art. 1.037 do Projecto está concebido nos termos seguintes :
« Ainda que a obrigação tenha por objecto prestação divisivel

não pode o credor S81' obrigado a receber, nem o devedor ter a (a-
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culdade de pagar por partes, salvo si outra cousa se houver estio
pulado.

O Sr. Torres Netto diz que o Projecto quiz referir-se a um só
credor e a um só devedor, mas que a redacção póde dar logar a du

. vida.
Não descubro duvida possível, visto como o Projecto diz positi

vamente que ha um credor e um devedor.
O SR. TORRES NETTO- Nós comprehendemos, mas quem vae

aprender o direito ...
O SR. CLOVIS BEVIÚQUA - O art. 1.041 incorreu tambem na

censura de S. Ex., que não quer que se diga que subsiste a divida
inteira. Comprehende-se uma divida indivisivel que deixa de ser
inteira ?

O art. 1.044 diz S. Ex. que tem uma palavra impropria de um
Codigo, porque falia em sujeito.

. Toda a Commissão sabe que as pessoas que intervêm para cons
tituição da obrigação se denominam sujeitos na technica do direito.
Como estranhar que no Codigo se consigne uma expressão technica?

Ao art. 1.119 quer S. Ex. que se accrescente : com o fim de
obter fim illicito, immoral, ou prohiôidopor lei.

Ó Projecto havia dito simplesmente fim illicito e immoral,
Creio que já disse até demais, porque o fim illicitoé justamente

aquelle que encontra um obice nas disposições da lei. Podia o Pro
jecto ter dito simplesmente - fim illicito; - porém, querendo dar
mais força, querendo abranger campo mais vasto, para chegar até
os dominios da moral, disse : -- fim illiciio e immorai. S. Ex. ainda
quer mais; suppondo, porém, que alarga o circulo, estreita-o.

Ou essas palavras accrescentadas não teem significação ou servem
para annullar a significação das outras.

E assim as outras observações feitas por S. Ex. me parecem
todas descabidas. Perdóe a franqueza; V. Ex. foi também muito
franco.

O SR. TORRES NETTO - Tenha toda a franqueza; quando eu
errar, dê-me sova.

O SR. CLoVIS BEVILAQUA - Direi algumas palavras mais e ter
minarei, considerando as observações apresentadas pelo Sr. conse
lheiro Andrade Figueira.

S. Ex., depois de algumas considerações geraes, nas quaes de
fendeu, em alguns pontos, o Projecto das criticas do illustrado
Dr, Amaro, serviço que agradeço aS. Ex., particularizou as suas
observações em alguns pontos.

OSR. OLIVEIRA FIGUEIREDO dá um aparte.
O SR. CLOVIS BnVILAQUA -Como S. Ex. me chama a attenção

para esse ponto, direi simplesmente que o Projecto quiz deixar bem
claro que nesta parte, agora em discussão, tratava exclusivamente das
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obrigações no sentido restricto da expressão e quiz dar a entender
que, embora, ~m outro domínio do direito, os individuos pudessem
achar-se em posição semelhante á que assumem no domínio dos
direitos de credito, os seus direitos, as suas relações seriam regu
lados pelos principias especiaes que por ventura existam.

Assim, entre vizinhos surgem obrigações, surgem direitos, mas
os direitos de vizinhança estão regulados no direito das cousas.

Acha o Sr. conselheiro Figueira que seria conveniente
transpor o art. 1i28 para o começo da Parte que trata dos direitos
obrigacionaes .

Não haveria afinal inconveniente nessa deslocação, como incon
veniente não ha em conservar o artigo onde está.

Explicarei, todavia, o meu pensamento, e depois a Commissão
procederá como lhe aprouver. .

Colloquei-o ahi porque entendi que só então o espírito haveria
apprehendído a totalidade das relações que tinham de ser reguladas,
só então comprehenderia o alcance da disposição.

Volto agora a considerar, o mais ligeiramente que for possível,
os artigos criticados pelo Sr. conselheiro Andrade Figueira.

Com relação á subrogação, diz S. Ex. o seguinte:
Acho que este caso não está fóra das prescripções do Codigo.
Si o herdeiro, de que se trata, é, como no direito francez, um her

deiro beneflcíario e, em rigor, para o Projecto, os herdeiros são todos
beneficiarias, esse herdeiro, pagando a divida, está na mesma posição
do terceiro, porque não ha confusão dos patrimonios ; elle adquire por
conta sua e se apresenta para receber as dividas, como si herdeiro
não fosse.

Mas, si é indispensavel fazer a declaração de que o herdeiro está
contemplado também na hypothese do art. i 134, façamos o accres
cimo pedido.

S. Ex. mandou que fossem eliminados os arts. i i37 e 1i38.
Chamo a attenção da Commissão para este ponto.
No art. 1137 se declara que, seja a subrogação legal ou conven

cionaI, o subrogado não poderá exercer os direitos e acções do credor
sinão até a somma que realmente desembolsou para desobrigar o
devedor.

Mas, note a Commissão.c-- convencional-não é toda e qualquer
subrogação porquanto o art. 1135 havia dito que, na hypothese do
numero primeiro do artigo antecedente, isto é, quando o credor recebe
o pagamento de terceiro e lhe transmitte expressamente todos os seus
direitos, a subrogação se submette ás regras da cessão.

Por consequencia, não é a toda a subrogação que se refere o
art i i37 ; é simplesmente á subrogação legal e á convencional, quando
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. um terceiro empresta a um devedor a importancia necessária para
pagar a divida. •

E' somente a estes dous casos que se refere a providencia do
art. 1137.

Este artigo consigna um dispositivo que é por assim dizer a parte
nuclear, substancial da subrogação, na qual subsistem conjunta
mente deus elementos: o pagamento acompanhado de uma trans
ferencía de credito, do uma transferoncia de garantias.

Si o pagamento não foi total, não deve ser transferencia do
credito.
. O SR. AMARO CAVALCANTI - Mas da leitura do artigo, pode-se dar
Interpretação diversa .

. Assim, eu compro uma divida de 100Spor lOS, subrogo-me neUa,
e, SI VOu cobrar do individuo 100S, elle poderá dizer-me: não, pelo
art. 1137 do Codigo só pago os 10S000.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA- Mas, Sr. Presidente, neste ponto o
Sr. conselheiro Andrade Figueira não tem razão, porque não se trata da
subrogação convencional commum, a qual se submette, aliás por deter
minação expressa de um artigo, aos preceitos da cessão.

O disposto neste artigo refere-se exclusivamente a um unico caso
de subrogação convencional e a todos os outros casos de subrogação
legal.

O caso unico da subrogação convencional, de que se occupa o
art. 1137, é o de um terceiro que empresta ao devedor a ímportancia
necessária para pagar a divida, com declaração de ficar subrogado em
todos os direitos do credor origínario.

Jligo- esta não é a fórma commum da subrogação, é a fórma
especial e rara; a forma commum apparece quando o credor recebe
pagamento de terceiros.

Dizem os escriptores que isto provém de um antiquissimo costume
na França, de uma convenção supplementar, nas hypotheses previstas
no Projecto, convenção supplementar a que se refere expressamente
Pothier.

De modo que o artigo do Codigo Civil Francez, que corresponde a
este, não é mais do que um transumpto da doutrina consignada em
Pothier, que a foi colher em um antiquissimo costume existente em
seu paiz. •

Osarts. 1185 e seguintes occupam-se do compromisso. S. Ex.
censurou-os, achando que continham matéria processual. Eu apenas
observo que o Projecto primitivo indicava os lineamentos do instituto,
deixando que o mais fosse completado por lei estadual Ou não.

. Quanto ao art. 1065, já o illustrado Dr. Oliveira- Figueiredo
havia declarado que não estava consignado em meu Projecto e que as
censuras a elle feitas pela illustrada Relação do Maranhão eram muito
procedentes. De accordo,
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Ao art. 1092 manda S. Ex. accrescentar: salvo o disposto em
leifiscal. Nada tenho a oppór. Manda redigir de modo mais claro uma
expressão do Projecto. Nada tenho tambem que oppor a essa proposta.

Está S. Ex. em desaccordo com os artigos 'li17 a 1'li9. Acha que
o primeiro foi mal copiado do Codigo Civil Francez, mas ainda hoje
reli esse Codigo e não encontrei o defeito apontado. A pretendida
cópia não é uma traducção litteral, mas contém Otransumpto da idéa,

E verifiquei pelos expositores a que recorri que a doutrina ainda
subsisto em França, advogada e defendida pelos mais conspícuos com
mentadores do Codigo Civil Francez.

Não está absolutamente condemnado em toda a linha, como
affirmou S. Ex.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ dá um aparte.
O SR. CLOVIS BEVILAQUA - E' ao contrario uma questão de equi

dade, Trata-se de dous individues de boa fé, um que se acredita ser ou
é realmente credor, e outro que é devedor; porém, por erro, o devedor
paga a quem não era o seu credor; este recebe de boa fé.

O SR. TEIXEIRA DE SÁ.- dá um aparte.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA - A hypothese é de boa fé; existindo
má fé, não lia questão.

Mas este individuo se despojou de todas as garantias ao receber o
que lhe davam em pagamento de seu credito, depois quer receber,
quer rehaver, porque deante delle apparece o solvente reclamando o
que pagou indevidamente. Si o recepiente de boa fé tiver de entregar
tudo quanto colheu, embora despojado de suas garantias e de seus ti
tulos, será afinal o unico prejudicado, o que não é de justiça. Já o di
reito romano, embora não de modo expresso e positivo, mas por de
ducção de principios, no Digesto, liv. 6', tit. 12, fragmentos 17 e 19
sobre condições indebitas, consignava a mesma doutrina.

. Ofragmento 19 citado diz que aquelle que de boa fé recebeu na
hypothese figurada não deve responder por mais do que recebeu. E' a
nossa hypothese. Limito-me a essas observações, Sr. Presidente,
porque não ha tempo para mais. (Muito bem. )

O 81'. Oliveira Figueiredo_Sr. Presidente, obrigado
pelo dever de relator do parecer que se discute a occupar a attenção
dos honrados membros da Commissão e dos illustres assistentes, sejam
as minhas primeiras palavras de profundo reconhecimento ao nobre
auctor do Projecto pela benevolencia com que se dignou tratar-me e
ao meu trabalho, dando-nos um valor que não é mais do que pallido
reflexo do grande merito de S. Ex. (Não apoiado. )

Julgar-me-hia dispensado de adduzír novas considerações sobre
a parte do Projecto submettida agora ao nosso exame, depois das sa
gazes e proficientes observações dos illustres jurisconsultos que a cri
ticaram, e da brilhante defesa que, a respeito, acaba de produzir seu
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nobre auctor, com cujas opiniões me acho muito identificado, si não
tivesse de obedecer ao programma entre nós estabelecido de fallar por
ultimo o relator do parecer. Eis-me, pois, na contingencia de abusar
de vosso precioso tempo. ( Não apoiados.)

A primeira critica offerecida ao Projecto, com o mui louvavel in
tuito de aperfeiçoai-o, proveiu do illustre Sr. Dr, Amaro Cavalcanti,
que, no seu trabalho offerecido á meditação do Instituto dos Advo
gados, já havia trazido grande auxílio ao nosso estudo.

Não se dirigiram suas censuras propriamente ás disposições con
signadas no Projecto, as quaes em sua miaoria mereceram o aco
lhimento de S. Ex. Encaminharam-se ellas, com especialidade, ao
methodo adaptado para a exposiçãoda materia, e ás lacunas que S. Ex.
notou, como omissões prejudiciaes ás relações juridicas, que o Codigo
procura regular.

. Mas, quanto ao methodo, S. Ex. abriu mão de sua censura, uma
vez que não apresentou emendas e em seu discurso reconheceu que o
Projecto outra cousa não fez sinão acompanhar o systema adoptado
na generalidade dos outros Codigos, alguns dos quaes bem modernos.

A respeito das omissões, consistiram estas, no entender de S. Ex.
em não se ter mencionado no Projecto as causas e o objecto
das obrigações, os preceitos sobre condições e prazos suspensivo e re
solutivo, as definições de dolo, culpa, caso fortuito e de força maior e
as regras relativas á interpretação.

No tocante ás causas das obrigações, o que acaba de expender
tão eruditamente o honrado Sr. Dr, Clovis Bevilaqua justifica cabal
mente o facto de não ter o Projecto se occupado directamente em
enumerai-as.

Não obstante, quero crer que ser-me-ha relevada a ousadia de
ainda accrescentar algumas observações, para justificar o Projccto da
pécha que lhe é attribuida.

Nada conheço eu de mais confuso e de mais inutil, pelo lado da
applicação, nos Codigos e na doutrina, do que semelhante matéria.

Começa a confusão pela distincção entre causas das obrigações e
causas dos contractos.

O Codigo Civil Francez , arts. 1131 a 1133, indica como causas
das obrigações o que o Codigo Italiano, arts. 1119 a 1122, chama
propriamente causas dos contractos, dando áquellas (art. 1097)
outro sentido.

Assim, segundo o direito francez, as causas das obrigações não
são como no direito italiano - a lei, o contracto, o quasi - contracto, o
delicto e o quasi - delicto.

Bem vê a nobre Commissão a divergencia nesse ponto essencial
qual o de assignalar as causas das obrigações.

Desdeque o direito romano começoua ter certo desenvolvimento,
o espírito classificador de seus jurisconsultos tratou de procurar as.
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origens das obrigações, para, de accordo com a natnreza destas, su
bordinar cada espécieá sna fonte commum.

A primeira classificação foi a de Gaio, que nas suas Institutas
divide em tres as causas das obrigações, a saber: contracto, delicto
e alguma circumstancia, de que deriva por direito a obrigação
«proprio çuodam jure ex caris causaram /iguris ».

Mas, parecendo ainda vaga essa classificação, a das Instiuuas de
Justiniano procurou precisaI-a, e assim, as causas das obrigaçõespor
ella passam a ser: o contracto, o quasi-contracto, o delícto e o quasi
delicto.

Mas, proximamente, taes causas receberam nova classificação: o
contracto, o acto illicito, e a declaração unilateral da vontade; e e a
esta que se subordina o Projecto.

A doutrina, porem, tem encarado o assumpto sob outro aspecto.
E, consoante a este, alguns juristas consideram a causa como mo

tivo determinante da obrigação.
Para outros, não póde ser a mesma cousa, visto como razão intima

da vontade do contrahente escapa ao direito, não fica sujeita á inves
tigação deste, que só tem de se occupar do - para que - da obriga
ção e não do porque della,

Já para alguns outros, a causa e o objecto da obrigação são uma
e a mesma cousa, pois conhecido este está aquella verificada.

Escola differente não admitte identidade entre causa e objecto e
assim exemplica: si vendo minha casa, a causa desse contracto e a
alienação e o objecto o predio vendido.

Sustentam notaveis jurisconsultos franceses que o que para um
dos contrahentes e a causa, para o outro e o objecto da obrigação.

Vejamos, porem, o que os Codigos consignam como causas das
obrigações: O Codigo Civil Francez, por exemplo, nos seus aIludidos
arts. H31 a H33, enumera tres causas -1", não produz effeito a
obrigação sem cansa, ou com causa illicita ; 2', a convenção vale ainda
que a causa não seja expressa; e 3', a causa e illicita quando prohi
hida pela lei, ou contraria aos bons costumes, ou á ordem publica.
O Codigo Italiano, em seu art. H21, accrescenta a estas mais uma
causa, qual a de presumir-se esta em todos os contractos até prova
em contrario.

São iguaes os preceitos de muitos outros Codigos, que se resolve
ram a mencionar as causas das obrigações entre os seus dispositivos.

Ora, quem reflectir sobre estes preceitos, ha de reconhecer que
elles nada mais contêm do que regras relativas á nullidade das obri
gações. E o nosso Projecto attende a ellas, ora quando se occupa dos
actos jurídicos, arts. 97 e 98, ora ao tratar das modalidadesdas obri
gações, art. 136, ou das nullidades destas, art. 166; apenas evita dar
á matéria uma fôrma doutrínal.

O objecto do contracto, ou o conteúdo, como denomina o Codigo
Allemão, está em identicas condições.
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Vemos que o Codigo Civil Francez, ao dispor sobre o objecto
das obrigações - arts. 1126 a 1130, nada resolve que não se ache
positivamente resolvido no Projecto.

E não passe despercebido que nesses cinco artigos, elIe ora em
prega a palavra contracto, ora convenção e ora obrigação, ser
vindo-se por esta fórma de uma sinonymia, que, com applicação a
outros dispositivos do Projecto, tem sido assas criticada, como
defeito da redaeçãoem lei o

A terceira censura, com referencia a omissões, é a lacuna no
Projecto de regras de interpretação das obrigaçõeso o

Não preciso refutal-a , porque não só já expuz desenvolvidamente
em meu parecer o que penso sobre essa pretendida omissão, como tam
bem o SI'oDr. Amaro Cavalcanti dispensou-se de apresentar nesta
discussão os additivos que recommondou na bem elaborada critica por
elle apresentada ao Instituto dos Advogados.

Sou, porém, forçado a dizer ainda alguma cousa em defeza do
meu parecer, porque o Sr. conselheiro Andrade Figueira, concordando
aliás com a conclusão delIe, no sentido de não serem as regras de in
terpretação incluidas no Projecto, declarou, entretanto, que não achava
plausiveis os fundamentos que para isso apresentei.

Interpellado por mim sobre os motivos que o levaram a não
acceitar taes regras como dispositivos de um Codigo, S. Ex. explicou
que sua repulsa procedia de consideral-as unicamente materia de
doutrina.

Folguei, SI'. Presidente, com esta opinião, porque foi ella justa
mente a que sustentei no meu parecer, sem duvida com deducções in
feriores ás de S. Ex o, mas com igual proposito,

OSR. AMARO CAVALCANTI - dá um aparte.
O SIlo OLIVEIRA FIGUEIllEDO - Com effeito, as razões que actua

ram sobre o espirito do SI'oconselheiro Andrade Figueira, para não
acceitar as regras de interpretação das obrigações como parte compo
nente de um Codigo, foram as mesmas que pesaram no meu.

Eis o que expuz no final do meu parecer:

« As regras teem grande valor; ellas são como a crystallísa
ção da experiencia de longos annos na investigação dos factos ju
ridicos pela alta mentalidade de espiritos superiores o

Servem, devem servir muito ao magistrado como conselho
dos sabios; mas não podem ter para este o caracter imperativo, e
desde que o não tenham, ficam sem logar no Codigo, cujas dispo
sições não podem, em círcumstancia alguma, perder seu caracter
coercitivo. »

O Sr. Amaro Cavalcanti, que lembrou a conveniencia da inclusão
dessas regras no Projecto, propoz os correspondentes artigos additivos,
entre os quaes, por exemplo, encontro este:
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« Por mais generlcas que sejam as expressões empregadas,
devem ser entendidas conforme a intenção e o fim manifestados
pelos contrahentes; 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 os contrahentes
lhe dão na sua linguagem particular. »

Mas, pondero eu, supponhamos que em uma convenção as partes,
por um requinte de purismo ou porque confiassem a redacção della a
quem quizesse observar os preceitos do estylo, as palavras foram em
pregadas no seu sentido vernáculo e não no commum da localidade ou

.do uso dos contrahentes; deveria o juiz, convencido disso, applicar a
sobredita regra de interpretação?

O juiz ha de tomar as palavras no seu sentido popular, quando
estiver convencido de que ellas foram empregadas no sentido genuino
da lingua ? ( Muito bem. )

E' por ponderações desta ordem que eu entendo dever ser dada á
conscíencia e responsabilidade do juiz plena liberdade na interpretação
dos contractos, sem que, entretanto, elle despreze a lição dos sabios
para guia conveniente de sua decisão.

Nem, Sr. Presidente, apresentei opinião singular ou nova; encon
trei-a sanccionada por innumeras decisões da Córte de Cassação em
França, cujo Codigo Civil contempla entre os seus artigos as regras de .
interpretação.

Aquelle Tribunal constantemente tem julgado que não é caso de
nullidade a inobservancia dessas regras pelo juiz, o qual não póde ficar
adstricto a ellas.

O SR. AMARO CAVALCANTI - Servem para guiar o criterio do juiz.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Então não são próprias de um Co
digo, que só deve conter textos prescriptívos ou prohibitivos.

O SR. AMARO CAVALCANTI - O Codigo tem muitas disposiçõesque
teem por fim guiar.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - O SI'. DI'. Amaro Cavalcanti en
contra ainda outras duas omissões no Projecto: uma, relativa á defini
ÇãO do dolo, culpa, caso fortuito e de força maior; e a outra, a respeito
tambem da definição e mais da regulamentação das condições e dos
prazos suspensivo e resolutivo.

Sr. Presidente, inclino-me ao systema adaptado pelo Sr. Dr, Clo
vis Bevilaqua. Penso que o Projecto contém quanto é necessário para
sua fiel execução.

Mas, por outro lado, comprehendendo as falhas da educação jurí
dica no nosso meio social, que levaram no tempo dos Avisos do Go
verno, contendo doutrina, juizes e advogados a se submetterem a elles
de bom grado, como ainda hoje os levam a seguir promptamente os
julgados dos Tribunaes, sem a preoccupação da identidade dos casos,
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entendi que o nosso Codigo não podia deixar de ser explicito no modo
de definir algumas' expressões e de regular certos institutos, afim de
que tivessem a conveniente applicação ,

Penso, porém, que isto deve ser feito sem prejudicar o methodo
do Projecto e sem alterar a sua esthetica ,

Foi esta a opinião que emitti no meu parecer, inclinando-me a
que fossem definidas as palavras - dolo, culpa, força maior e caso for
tuito, e mais desenvolvidos os preceitos sobre condições a prazos.

Mas, tambem, opinei que a definição do dolosó tinha cabimento na
Parte Geral, quando o Projecto trata desse vicio do consentimento, e que
os effeitos das condições e prazos suspensivo e resolutivo deviam ser re
gulados na mesma Parte Geral, quando dispõe sobre a modalidade das
obrigações, porque é nesse capitulo que o Projecto se occupa de tal
materia ,

O parecer, uma vez apresentado, pertence á Commissão ; apezar
de sua ínsignificancia (não apoiados), elle devia ter sido lido e estu
dado.

O SR. SÁ FREIRE - As suas opiniões são sempre muito valiosas.
(Apoiados. )

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Sou reconhecido á benevolencia
de V. Ex. Como ia expondo, quando foi discutida a Parte Geral, nos
capitules que indiquei no meu parecer, o nobre relator dos ditos capi
tulos não se pronunciou sobre a conveniencia do que lembrei.

Por meu turno, deixei de apresentar emendas que consignassem
as medidas por mim recommendadas, porque fel-o com muito maior
competencia o iIlustrado Sr. DI'. Torres Netto.

, Por occasião da respectiva votação, essas emendas não foram
approvadas.

Perguntarei á honrada Commissão: ainda agora póde-se approvar
matéria identíca á das emendas não approvadas, sem offensa ao ven
cido?

Pergunto, ainda: pode ser renovada a apresentação da matéria já
repellida, quando apenas se trata de examinar a redacção do que se
venceu no seio da Commissão? (Pausa. ) ,

Parece-me que não; e, si assim é, não teem cabimento as emendas
do Sr. Dr, Amaro Cavalcanti na parte do Projecto que estamos dis
cutindo.

O SR. AMARO CAVALCA~TI - Estou convencido de que é uma
grave omissão.

O Sn, OLIVEIRA F,GUEIREDO - Não vou tão longe como V. Ex.
Em todo o caso, a culpa da omissão não recáe sobre mim; exponho fiel
mente o que tem oecorrido,

Como é que na Parte Especial se ha de definir o dolo, quando
delle já se occupou o Projecto para assignalar-lhe o effeito principal na
Parte Geral?
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Todos estes assumptos - dolo, condição a prazo, etc., já foram
attendídos na Parte Geral.

O SR. AMARO CAVALCANTI dá outro aparte.
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO ~ Sr. Presidente, o Projecto dispõe

no art , 138: « Si a efflcaciade um acto jurídico depender de condição
suspensiva, emquanto esta não se cumprir, não se tem adquirido o dí-.
reito que o acto visa estabelecer. Si depender de condição resolutiva,
o direito tem-se por adquirido para poder ser exercido desde logo »,

O Sr. Dr. Amaro Cavalcanti entende que esta disposição não basta
para a apreciação de todas as consequencias juridicas das duas condi
ções. Entretanto, não vejo que em alguns outros codigos se tenha dado
maior desenvolvimento á materia.

Para as condições c para os prazos, os melhores códigos não admít
tem effeítos distinctos . Occorre-me citar o Codigo Civil Portuguez, que
no seu art , 678 limita-se a dispor Oseguinte: « Si o contracto ficou
dependente de alguma condição de facto ou de tempo, verificada a
condição, considera-se o contracto perfeito desde a sua celebração », O
mesmo dispõe relativamente á condição a prazo resolutivo no art. 680.

São perfeitamente equiparados os prazos ás condições quanto aos
seus effeitos, architectado tudo em dous pequenos dispositivos, que
não adeantam mais sobre o assumpto do que faz o Projecto ,

O SR. AMARO CAVALCANTI -- Eu pediria a V. Ex. que lesse todos
os códigos, á sua vontade: o Argentino, o Ilespunhol, o Francez e o
do Uruguay. Em todos estes V. Ex. encontra clausulas especiaes,

O SR. OLlVEII\A FIGUEIREDO - Não o nego, encontram-se taes re
gras nos codígos que se entregaram á exposição doutrinaria, mas não
se encontram nos mais recentes, como o que acabei de mencionar.

Que distincções estabelece o Codigo Allemão entre condições e
prazo 'I Nenhuma. Seu art . 163 dispõe o seguinte:

"Si para o effeito de um acto jurídico se conveio em um termo
inicial ou final, devendo-se applicar ao primeiro caso as disposições re
lativas á condição suspensiva, e ao segundo as relativas á condição re
solutiva, constantes dos arts. 158, 160 e 161."

Além de igualar os preceitos que vigoram para a condição aos do
prazo, deixa bem ver o art. 163 que tudo quanto se dispoz sobre as
duas cspccies cle condição está consignado nOS tres unicos e pequenos
arts. 158, 160 e 161.

Expondo por esta fórma o meu modo de pensar, aguardo o que'
resolver a nobre Commissão. .

O SR. PRESIDENTE (dúigindo-se ao Sr. Amaro Cavalcanti)
Peço a V. Ex. o especial obsequio de trazer as suas emendas sobre o'
assumpto ; porque na occasião de se proceder ú votação da redacção
da Parte Geral consultarei a Commissão sobre si permitte ou não O
accreseimo a que V. Ex. se tem referido.

c. C.- Vol. UI
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oSR.AMARO CAVALCANTI - Agradeço muito a V. Ex. essa gentileza.
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Todas as censuras, feitas pelos il

lustres criticas do Projecto, foram, a meu ver, cabalmente respondidas
pelo nobre autor deste. Elle, porém, olvidou-se de tomar em conside
ração a emenda apresentada pelo Sr. Dr. Amaro Cavalcanti ao ar
tigo 1.033: «Si a escolha for do devedor, este poderá solver a obri
gação' offerecendo o preço da causa que pereceu ou se tornou impossi
vel, em vez de dar a subsistente. »

O SR. AMARO CAVALCANTI - Isto é um beneficio que estabeleci
para o devedor; mas, si se entender que o Codigo não deve contel-o ...

O SR. OLIVEIRA FlGUElI\EDO - No meu parecer, examinando esta
emenda, ponderei que ella alterava profundamen te as regras do direito
e ia de encontro ás disposições de todos os outros códigos, segundo os
quaes, desde que ha condição alternativa e uma das prestações não
póde ser satisfeita, a obrigação se concentra na que resta, ficando o
devedor adstrícto em qualquer circumstancia a entregar a subsistente
ao credor. S. Ex., porém, entende que, si a escolha da prestação com
pete ao devedor e desapparcccu sem sua culpa uma dellas, o devedor,
em vez de ficar obrigado a entregar a restante, pode cumprir a obriga
ção, entregando o preço da desapparecida ,

Não me parece que S. Ex. acompanhe o direito com esta sua opi
nião. S. Ex. citou textos do direito romano para fundamental-a; peço
permissão a S. Ex. para oppór-lhe Savigny, Obrigações § 38, onde
doutrina:

« Si, pois, a obrigação diz respeito a duas prestações alternativas,
transforma-se em uma obrigação pura e simples, e a faculdade de
escolher desapparece, sem distinguir-se a qual dos contrabentes isso
pôde aproveitar. »

E Savigny apoia sua opinião em muitos textos do direito romano,
entre os quaes a lei 128, L. 40, T. 9' (de verbo oblig.), Do mesmo modo
pensa outro notavel commentador do direito romano; refiro-me a
Mainz, T. 2', § 276, nota 15.

O SR. AMARO CAVALCANTI - Isto que está ahi tambem é tirado de
Wan-Wetter, que em obrigações não conheço melhor. Depois, V. Ex.
está fundando o seu argumento em um ponto de partida que não é O
meu. Si a obrigação for pura, está subtendido que, desapparecida
uma causa, fica a obrigação pura. V. Ex. sabe que a obrigação al
ternativa póde ser de dous modos, deixa a escolha ao credor ou ao
devedor. Supponhamos o caso entre mim e um comprador. São dous
cavallos que me proponho a vender, sendo um preto e o outro cas
tanho.

Pergunta-me elle quanto quero e respondo-lhe 200$ por qualquer
dos dous. Elle diz-me que lhe mande levar um dos cavallos, á minha
escolha;mas a obrigação é alternativa. A'noite morre o cavallo preto,



- 11S7-

o castanho é de minha estimação e si a escolha foi minha, e direito ro
mano dizia : póde mandar o que ficou vivo ou o preço do que mor
reu, porque a escolha era do devedor.

Si fosse nesse caso com que V. Ex. argumenta, não teria razão.

O Sn , OLIVEIRA FIGUEIREDO - Argumento com a autoridade
de Savigny e de Mainz. O direito romano, no exemplo por V. Ex. lem
brado, prescreveria - morreu algum dos cavallos comprados, o deve
dor é obrigado a dar o que ficou vivo, porque o vinculo contractual
era o da venda de algum dos dous cavallos. No exemplo offorecído
por S. Ex. o que se daria era, segundo sua solução, um rompimento
do contracto de venda pela morte de um dos cavallos e restituição do
preço, a menos que o vendedor não se torne comprador do cavallo
vivo.

O Sn , li 'IARa CAVALCANTI - V. Ex. olha a razão do autor.
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Mas attenda V. Ex. ao que diz Sa

vigny, a faculdade desapparece sem se distingnir a qual das partes
favorece a círcumstancia.

O SR. LUIZ DOMINGUES - Não é a primeira vez em que dous ju
ristas não se entendem sobre o mesmo texto. (Ha outros apartes.)

O SR. ,blAIlO CAVALCANTI - Aqui está a hypothese no próprio
texto. Savigny e outros citam os textos, que lhes agradam.

O SR. OLIVEJIlA F,GUEJIlEDO - Mas, postos de parte os juristas, com
o unico auxilio das regras geraes sobre eífeitos das obrigações, não se
póde deixar de concluir de modo contrario á emenda. (Apartes.)

Pelas razões ha pouco expostas pelo nobre autor do Projecto, tam
bem não posso acompanhar a censura commum dos Srs , Drs , Amaro
Cavalcanti, Torres Netto e conselheiro Andrade Figueira á imperfeição
do art. 1013, por não comprohender a diversidade de tradição, visto
não se referir á inscripção, que, segundo o Projecto, é indispensável
para a tradição do immovel.

Continuo a sustentar a opinião que emitti no meu parecer, e é que
no art. 1.013 a tradição é encarada na sua generalidade, comprehen
dendo tanto a de moveis como a de immoveis, cada uma das quaes se
effectuarà pelas regras, que lhes são peculiares.

E a propósito direi que a censura feita ao plano do Projecto sobro
tradição de immoveís, exigindo pura a effectividade da mesma a in
scripção, procede de aferro aos preceitos antigos. Sustenta-se que a
inseripção não deve ser exigida como formalidade essencial do con
traeto, porque este fica perfeito e acabado, desde que é lavrado o
respectivo instrumento. Mas porque fica assim perfeito e acabado ?

Porque a lei actual o quer, deixando de prescrever outras for
malidades.

Quando se trata de crear direito novo, o que se deve averiguar é
si as novas disposições convêm ou não, quero dizer, sia reforma é util
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ou prejudicial. Verificada a conveníencia, não ha mais motivo para se
preoccupar com o que o direito a reformar preceítúa , Elle não pôde
influir sobre as disposições novas, desde que o legislador se convença
de que estas são mais uteís.

Para os doutos preopinantes, sobretudo para o Sr. conselheiro
Andrade Figueira, a innovação do Projecto concernente a ser forma
lidade essencial a inseri pção da alienação do immovel para que a tra
dição se effectue, é uma infracção grave ao principio juridico de que o
contracto fica perfeito e acabado pelo instrumento, que constata a von
tade dos contrahentes e pela entrega material ou symbolica da pro
priedade alienada. No direito actual assim é; mas eu não descubro
inconveniente algum em que se passe a exigir; para O complemento da
tradição, a inscripção do respectivo titulo no registro.

Diz-se, porém, que dada a entrega doimmovel, depois de as
signada a escriptura de transmissão, a posição do adquirente não pode
ser de méro possuidor; e que si o for, como pretende o Projecto, as
consequencias serão as mais desastrosas possíveis, sobretudo no caso
da abertura posterior da successão do adquirente, visto como o immo
vel alienado não será mais do alienante e ficará também exeluido do
dominio do adquirente.

Perguntarei eu: no regimen vigente deram-se, porventura, essas
cogitadas e graves perturbações, quando a! lei de 1855 tornou a es
criptura publica formalidade essencial para os contractos de alienação
de immoveis de preço excedente de 2008000?

A Ordenação apenas exigia, em caso analogo, a escriptura para
prova do contracto, e esta, segundo a regra geral, podia ser supprida
por outros meios de prova, excluída tão sómente a testemunhal.

Veio a nova lei, e ninguem se procura subtrahír a seus effeitos; os
que por ignorancia o fizeram, ficaram sem celeuma sujeitos ás conse
quencías juridicas de seu erro ou de sua ímprevídencia. O adquirente,
que não se tivesse munido de escriptura publica, ficaria na posição de
um possuidor de Ma fé, sem direito de mais a mais á usucapião, pro
veniente de 10 ou 20 annos de posse pacifica, dependente de justo
titulo.

A inscripçãO tem, a meu vêr, a grande vantagem da publicidade,
garantindo do modo mais completo possivel o direito dos contrahentes
e o de terceiros.

Sempre entendi que nenhuma lei civil é Ma, si não resguarda
com igual cuidado esses dous interesses,

Foi por isso que sempre me repugnou, como ainda me repugna,
nã~ obstante a providencia da inscripção do titulo, a entrega sym
bolica do móvelempenhado ao credor pignoratício.

Para essa especie de bens, a inscripção que não se fixa pela si
tuaçã.o do obje~to não offerece publicidade sufficicnte para aviso a
tercoíros, O registro do penhor effectua-so na localidade em que elle
é contractado ; e, como os moveis são de facil remoção, os objectos
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empenhados podem ser transportados para ponto muito distante
daquelle em que o penhor ficou registrado, escapando de todo aos ter
ceiros, que a respeito delles façam qualquer contracto, a noticia do
onus, que os grava.

Registrado, por exemplo, um penhor, em Manáos ou Cuyahá, de
uma tela que seja de grande valor, removida a mesma para esta
Capital, não poderá quem se disponha a adquiril-a, ou sobre ella fazer
qualquer outro negocio, ter meio seguro de verificar que se acha livre
do onus do penhor, uma vez que este tenha sido celebrado com a clau
sula constituinte.

A unica segurança do penhor em relação a terceiros é a effectiva
entrega do objecto empenhado á guarda do credor.

Deixandoesta digressão, continuo a insistir na grande vantagem
de ser índispensavel para a tradição do immovel a inscripção do titulo
de sua alienação. Só assim .evitar-se-ão surprezas,

Mas, porque a tradição exija esta formalidade, não se segue que o
art. 1.013 do Projecto seja falho por não mencionar a insoripção
quando trata daquella. Nesse artigo trata-se genericamente da tra
dição, sem que nelle fosse opportuno dispór sobre os modos pelos quaes
esta se opera.

A respeito do art. 1.119, que nega O direito á repetição a quem
deu alguma coisa para obter fim iIlicito ou immoral, não possoacceitar
a opinião externada pelo Sr. conselheiro Duarte de Azevedo, de que
deve ser permittida a restituição desde que o pagamento for feito para
satisfazer uma obrigação expressamente prohibida por lei. Como fiz
ver no meu parecer, sustento ainda, que, neste caso, trata-se de caso
analogo ao cumprimento de obrigação natural. E para demonstrar que
ainda nesta hypothcse a restituição não pode ter lagar, isto é, que não
ha pagamento indébito. argumentei do maior para o menor, com O
exemplo de que se dá no pagamento feito para fim torpe.

Si ao torpe não é permittido repetir o que pagou a seu compa·
nheiro de torpeza no intuito de alcançai-a, muito menos deve sei-o a
quem satisfaz obrigação natural, apenas expressamente prohibida por
lei. E, como este argumento vinha tão somente para reforço de minha
opinião, citei, de memoria, o texto do Digesto: in turpitudine melior
estpossidentis conditio, indicando aliás o livro e o fragmento do
Digesto de modo mui preciso. (L. 12, § 5', de Cond. ob. turp. caus.)

O Sr. conselheiro Andrade Figueira suppoz que eu proposi
talmente, e de outro modo S. Ex. não se occuparia com isto, omitti no
texto citado a palavra-pa1'i, - alterando assim o sentido delle. Ora,
Sr. presidente, eu não poderia ter feito tal suppressão por erro ou para
torcer a bem da minha argumentação o texto (apoiados), porquanto
a indicação minuciosa da lei, que eu invocava, era signal evidente
de que eu a conhecia, e o seu sentido, para o fim que eu tinha em
vista, não se modificava pel~ omissão da palavra-pari. (Apoiados.)
Expuz no meu parecer: "Nada ha abaixo da torpeza; entretanto, por
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direito romano o torpe não podia repetir o que tinha pago por motivo
da torpeza. )

Repetir de quem? Não podia ser sinão de seu companheiro de
torpeza, desde que o pagamento fóra feito por motivo desta. O que
houve para a suppressão foi tão somente um lapso, .rneu ou de cópia.
Desejo que a nobre Commissão se convença de que não pretendi
illudil-a.

O SR. SÁ J:ÍREIRE-A Commissão toda faz justiça a V. Ex.
(Apoiados) .

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Sobre a subrogação tenho opinião
um pouco divergente da do nobre autor do Projecto.

No meu parecer não me referi a esse ponto, porque, realmente, o
tempo foi escasso para attender a tantas materias ; foi preciso atropellar
um pouco o trabalho.

Penso que o mesmo teria acontecido a todos os meus honrados
collegas da Commissão.

VOZES - Não ha duvida.
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Assim sendo, deixei alguma causa

para a discussão.
Pela minha alludida divergencia, afasto-me tanto da opinião do

iIlustre autor do Projecto como da critica do Sr. conselheiro Andrade
Figueira, a respeito do disposto no art. 1.137, que reza: « Seja a
subrogação legal on convencional, o subrogado não poderá exercer os
direitos e acções do credor, sinão até á somma que realmente desem
bolsou para desobrigar o devedor. »

O Sr. conselheiro Andrade Figueira, que não é sympathico a este
dispositivo, ponderou que, quando muito, o acceitaria para a subro
gação convencional, mas que para a legal achava muito áspero.

Pois eu pense justamente o contrario. (Apoiados.)
Na subrogação legal dá-se um acto forçado, para o qual absolu

tamente não concorrem nem o credor, nem o devedor; o terceiro vem,
como verdadeiro intruso e em proveito proprio, pagar uma divida que
não é sua. E' justo, portanto, que só colha o proveito correspondente
ao que despendeu. Como neste caso o credor e o devedor não têm
voz activa para o pagamento, não é legitimo que fiquem de peor
partido, vendo o subrogado mais aquinhoado do que elles, pois dá-se
que o credor recebe menos do que lhe cabia e o devedor teria de pagar
ao subrogado mais do que este despendeu para chamar a si a divida.

Na subrogação convencional não se dá a mesma causa: ou é o
credor que por seu livre arhitrio recebe o pagamento feito por terceiro,
e, então, verifica-se uma verdadeira cessão de credito com todos os
eifeitos desta, como reconhece o art. 1.135 do Projecto ; ou é o devedor
que pede dinheiro emprestado para pagar a divida, e, então, si elle não
quer pagar a este terceiro mais do que delle recebeu, previna-se COm
um novo contracto.
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Não posso comprehender a differença entre' cessão e subrogação
convencional. (Apoiados.)

Parece-me de grande conveníencia eliminar do art. i.137 a pa·
lavra" convencional", deixando ficar a « legal".

Não sei si o Se. Dr. Clovis Bevilaqua acceitou a explicação que em
meu parecer dei sobre a especie de contradicção que o SI'. Dr, Amaro
Cavalcanti notou entre os arts. 1.164 1 i.166, no tocante á renuncia
da compensação.

Eu entendi que o primeiro desses artigos prohibe a renuncia
prévia, e que o segundo permitte a renuncia depois da existencia das
duas dividas, que se compensam.

O SR. CLOVIS BEVILAQUA dá um aparte.
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Uma vez que V. Ex. está de accôrdo

com a explicação do meu parecer, nada mais tenho a dizer a tal
respeito.

O Sr. Dr. Amaro Cavalcanti havia censurado o segnndo período
do art. 1.205, assim concebido: « Nos contractos bilateraes, responde
cada uma das partes por culpa".

Pareceu a S. Ex. que não se providenciava ahi sobre o dólo. Mas
S. Ex. já concordou commigo em que, respondendo ás partes por culpa,
forçosamente respondem por dolo, que é mais grave.

Quanto ao art. 1.210, entendo que deve ser supprímído, porque
está em contradicção com os arts. 1.013 e 1.017, que não admittem
responsabilidade do devedor, quando não procede de culpa do mesmo
a inexecução da obrigação.

São estas as observações que tinha a fazer em defesa do meu
parecer.

Peço á nobre Commissão e aos illustres jurisconsultos que me
deram a honra de ouvir-me milhares de desculpas por ter tão impro
ficuamente abusado do seu precioso tempo. (Não opoiados; muito
bem; muito bem.) .

o Sr. Presiden te - Fica encerrada a discussão do relatório
do SI'. Oliveira Figueiredo, que verá o prazo de que precisa para apre
sentar parecer sobre as emendas. Nomeio o SI'. Luiz Domingues para
acompanhar a discussão do parecer do Sr. Tavares de Lyra, que se
ausentou por motivo de força maior.

A ordem do dia da reunião de amanhã é a seguin te :
Discussão dos pareceres do Srs. Tavares de Lyra e Teixeira de

Sá sobre os arts. 1.228 a 1.234 e de 1.325 a 1.481, respectivamente,
da Parte Especial do Projecto,

Termina a reunião ás 5 horas e 45 minutos da tarde.

FIM DO TERCEIRO VOLUME
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