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O AMARA DOS DEPifTADOS 

N. 2 1913 

Emendas do Senado ao project o ela Camara. n. 1, de 1!J02, do 
Codigo Civil Brazileiro ; com parecer da Commissão Es-
pecial 

(Vide projecto n. 1, de 1902) 

A Oommissoo Especial incumbida de estudar as emendas 
do Sen:ado ao projecto de Godigo Civil vem emittir o seu pa-
recer. 

Em face das disposições terminantes do art. 39 da Consti-
tuiçã-o Pulitica e ct.o art. 177 do Regimento interno da Camara, 
esta só poderá approvar ou rejeitar aqUJellas emendas, sem 
:11az•er novas emendas. 

Si ·as normas re.srtabelecidas pelo projecto harmonizam as 
tradições nacionaes com os princ.ipiQs resultantCJs do actual 
movimento doutrinai do direito e com as soluçã:e's' jurídicas 
elas legislações dos povos cultos, si estão de accôrdo com a 
idéa democra ti c a e com o nosso desenvolvimento economico. 
si os institutos fundamentaes da fumilia '8 da pDopriedade 
soffneram as reformas e modificações impostas pel·o progre~so 
da civilizmçã:o, sendo nelles introduzidos os princ•ipios de igual-
dade e justiça; em uma palavra - si o projecto é uma obra 
digna de appl,a.usos, que neflecte as novas tendencias do direito 
e o nosso estado politioo, economioo ~ social, - es•sas e out!las 
questões, que um pr-ojecbo de Codigo Civil suscita, são agora, 
para a Commissão, in-oppürtunas, porque o projecto já foi ap -
provado nas duas Casas· do Congressü. A CamarQ só poderá se 
pronunciar sobre as modificações feitas peho Senado. 

Das emendas approvadas pelo Senado-, 1.544 sã:o de re-
d'acção e sómente 186 affectam a substancia do projecto. 

As emendas cl·e redacção f.oram formuladars, em qu11.si sua 
totalidade, pelo eminente Senador Ruy Barbosa e constam do 
notabilissimo parecer que apresentou a:o Senado, diatado de 
3 de abril de 1902. 

«São as codificações, diz esse pa.rec·er, monumentos des-
tinados á l1ongevidade secular; e só o influxo da arte commu-



nica dur.abilidade á escripta humana, só elle marmoriza D 
papel e transforma a penna em escopro. Necessario é, portanto, 
que, nessas grandes formações juridicas, a crystalização le-
gisllativa apreSJente a simpliüidade, a limpidez·· e· a transpa-
llencia das maios: puras fmmas da linguagem, das expressões 
mais classicas do pensamento. Dir- se- ha que ponho demasiado 
longe, a lto em dema•sia, a meti<! , que a sublimo a um ideal pra--
ticamente irrealizavel. Mas eu não exij-o que egualemos essa 
perf·eição custosa e rara. Basta que, ao menos, della nos acer-
quemos, não a podendo a lcançar : qure a lei não seja impre-
cisa, obscura, manca, clisf,orme, solesista. 

Porque, si não tem vernaculidade, clareza, concisão, ener-
gia, não se entende, nã:o se impõe, não impera: falta ás regras 
da sua intelligencia, elo seu clecôro, ele sua magestade.» 

O confronto elas disposições do projecto com acruellas 
emendas torna evidente que o Senado procedeu c·om ac·e·rto ac-
ceitando a redacçüo do g·iorioso brazileiro, que é, além de um 
grande e:stylista, um grande jur isconsulto . 

A Commissão Especial do· Sen:aclo, acceitando em seu con-
junto o trabalho lingu:istico do Senador Huy Barbosa, fel-o 
«eonvencida de que, com as modificações da redacção, S . Ex_ 
dera aos artigos da proposição da Camara uma estructura 
capaz de resistir á critica dos mais exigentes, de modo a ser 
um expoente da cultura j uridica e liUN·aria elos legisladores 
Lwazileiros, especialmente na unidade teclmica ela exposição dos 
principros juriclicos adaptados •e no vernaculo da expressão de 
cada uma das disposições vencedoras» . 

Por sua vez, a Comrnissão Especial ela Camara não póde 
c[eixar de aconselhar a approvação elas emendas de redacção, 
com excepçã•o, apenas, das que vão a cleante mencionadas . 

As principa•es modificações feitas pelo Senado á suhstan-
cia do pr.ojecto, ·Constam cl2.s em.endas seguintes : 

13, suppriminclo a disposição constante elo paragrapho 
unico elo art . 8" ela. lei preliminar, pela qual os :filhos, durante 
a monoriclacle, e a mulher casada, emquanto durat' a sociedade 
conjugal, seguirão a lei nacional elo pae e do marido; 

30 e 31, determinando que os menores de 16 annos são 
absolutmnente inc2.pazes de exercet' pessoalmente os actos ela 
Yida civil e que os m aiores de 16 e menores de 21 são incapazes 
n: lativamente a certos actos ou ú 1naneira ele os exercer; 

II3, i sentando ele auLoriza~.ão p t·év ia rmra a sua c·Jnstitu i çfi.o, 
ns co•operativas e os syndicatos profi~sionaes e agTioo1as, legal-
m entP. organizados; 

51 e 52, instituindo o lwmesteacl; 
85, supprimindo as dispos ições que cliscrirnin:1!n os bens 

pertencentes ú. União, aos Estados e aos municipios: 
120 e 121, presumindo fraudaboxias dos outros credores 

a.s garantias de dividas e pagamentos que o devedor insolvente 
tiver dado e :feito a algum credor; 

141, determinando que o instrumento publiw é substan-
cial para os contractos constitutivos ou translativos de direitos 
rraes sobre immoveis ele valor superior a 1:000$, exceptuado 
o p enhor •agricola; -
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149, prohibindo que sejam testemunhas os menores de 16 

mmos e os co llateraes, até o terceiro gráo, de algmna das pal'Lc~ 
por consanguinidado ou affinidacle; ' 

· 197, prohibindo o casamento ás mulheres menores de 14 
annos e aos homens menores de i6; 

285, considerando incommunicavois os bens cuja accruisição 
tiver por titulo uma causa anterior ao casamento ; -

396, suspendendo o exercício do patrio poder a:o pae ou 
mãe condemnados por sentença irrecorrível em crime cuja 
pena exceda de dous annos de prisão ; 

405, determinando qu'e o casa;nento, embora nullo, c a f i-
liação espuria, provada - quer por senten~.:a irrcconivel não 
provocada pelo filho, quer por confissão ou declaração escripta 
do pae - fazem certa n. paternidade, ~óment.c para o P.f.1cito da 
prestação de alimentos; 

ld4, dispondo que cs selYicolas, ú medida de sua adaptação, 
ficarão sujeitos ao regimen tutelar estabelecido em leis e re-
gulamentos es.peciaes; 

676, dispondo que 10·s impostos que recahem sobre 1wedios 
transmittem- se aos adquirentes, salvo constando da escriptura 
as certidões do recebimento pf'!o fisco dos impostos devidos, c 
em cas•o de venda em praça, até o equivalente do preço da ar-
r ematação; 

752, determinando que o trabalhador agrícola tem pref'c-
rencia para haver o pagamento de s•e,as salarios pelo producto 
da colheita para a qual houver concorrido com ·o seu trabalho, 
precipuamente n quaesquer outros ceeclitos; 

809, estabelecendo que é licito aos interessados faze!' 
constar das escripturas (} valor, entre si c justado, dos immoveis 
hyp·Jthecados, o qu2.l será a b~_se pa1·a as arrematações, adjudi -
cações e remissões, dispensnda. a aYaliação; 

1 . 038, supprimi:ndo a disposição do art . 1 . 083 do pro-
jecto que considera tambem presente a pessoa. que contracta 
por meio de telephone; 

1. 068, determinando que, si n. c ousa evicta. tiv3l' o seu valor 
e 0nsideravelmente augmm;,tado em conscquencia do bemf·e'ito-
rias introduzidas pelo evicto ou pelo alienante e não convier 
a(' evictor indemnizaJ.· a importaneia desse accrescimo, a evicção 
SC! resolverá recebendo o evictor do alienante' , si este se achava 
elo boa fé, o valor da cousa antes das hemfeitorias, e, si de má 
f é, o dobro desse valm; 

1. 092, dispondo que, na voncb de immoveis, presume-se 
quo a referencia ás dimensões foi simplesmente emmciativa 
c1uando a differença cncoD.h'ada não exceder de -11'20 da exten-
são total determinada : 

1.151, determinando c;uc o adqEircnte de um immovel 
arrendado será obrigado a resneitar o respectivo contracto si 
nelle fOI' consignada a clausula da sua vigencia no caso de 
alienação e constar do registro publico; 

1 . 185, determinando o f'eguinte : «=-r a locação agrícola o lo-
cataria é obrigado a dar r.o locador attestado de que o con-
traGto está findo; e, no caso de recusa, o ,ini:; a quem competir 



deverá oxpcdil-o, multando o re!lusante em 100$ ou 200$, a 
fnvor do locador . 

Essa mesma obrigação ·continúa a cargo do locatario, :sí 
cllc, sem justa causa, dispensar o ser·viço do locador, ou si este, 
por motivo justificado , der por findo contracto . Todavia, 
:; i, em qualquer destas hypotheses, o locador estiver em debito, 
esta circumstancia constará do atteslado, ficando o novo lo-. 
cataria responsavel pel'o' devido pagamento». 

·1 . 195, dispondo que a transmissão do predio agrícola onde 
a locação dos serviços se opera não importa rescisã:o do contra-
etc, salvo ao locador opção para continuai-o w m o adquirente 
da propriedade ou com o !acataria anteri,or; 

1 . 25'1, não reconhecendo a acceitação do mandato entre 
ausentes quando offerecido mediante publicidade e o mandata-
rio não fez constar immediatamente a sua recusa; 

1.284, prohibindo que sejam pr.acuradores judiciaes os 
censanguineos até o 3° gr:'JO, inclusive, e os affins, até o zo, 
inclusive, do juiz da causa ; 

1.544, dispondo que o herdeir.a não responde· por encar-
gos superiores ás forças dia herança, constituindo o inventario 
judic·ial prova do valor dos bens herdados, desde que OIS cre-
dores acceitem a avaliação ; 

1.567, dispondo que, na falta de descendentes .ou ascenden-
tes ou de conjug'e s·obrevivonte, ou no caso ele se achar este 
desquitado ao tempo da mor·be do outro, serão chamados a 
s·uCJceder .as collatercves até ü 6° gráo ; 

1.581 , declarando incapazes de testar os menores de 16 
annos; 

1.601, exigindo que o testamento particular seja escripto 
e assignado pelo testador; 

1.605, p11ohibindo que os menores· de 16 annos s:ejam tes te-
munhas testJamentarias.; 

1.675, instituindo a liberdade ampla de testar; 
1.680, determinando que a clausula de inaiienabilidade, 

temporaria ou vita lícia, in:1 posta. aos bens pelos tes tadores •OU 
cloadores, não poderú, salvo os cas·Js de desapropriação por 
necessidade ou utilidade publica e dH execução por dividas 
provenientes de impostos relativos aos respectivos immoveis, 
ser invalidada ou di speil!sada, .s•ob pena de nullidade, e pro-
hibindo a sub rogação de hens innlienaveis; 

1. 687, abol in do o insLitu~o do fidei - commisso ; 
1.724, disp<mdo que, quando o herdeiro fôr devedor a.o 

espolio, a sua divida será partilhada igualmente entr.e· todos, 
salvo si a maioria consentir quo o debito seja imputado in-. 
t eiramente a.o quinhão do devedor; 

1.726, dispondo que, quando ·durante o inventario e antes 
da ]1artilhn, fôr requerido o J1 ::tgamonto ele dividas constantes 
de documentos revestidos de formalidades legaes, constituindo 
provJa bastante da obr igação e houver impugnação que se não 
fundo na al!egaçfio do pagamento, acompanhada de prova va .. 
li 9S::t, o juiz mandará reservar em poder do inventariante 
hens sufficientes pana a solução do debito, sobre os quaes 
:venha a recahir opportunamente a execuçãJo, devendo, p-orém. 
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o credor iniciar a acção de cobrança dentro de 30 dias, sob 
pena de se tornar de nenhum effe i.to a alludida provideRcia ; 

1.735, determinando que o Oodig1o Givil entrará em vigor 
12 mez•es depois de ·offic.ialmente publicado. 

As emendas que affectam a sub.s.tancia dais disposições do 
proj ecto e que serãJo, neste parecer, denominadas modifica-
tivas, devem, em quasi sua totalidade·, ser ta-cceitas pela Camara, 
pelos motiv·os que passa a Commissão a .expor: 

CodigCI Civil 

LEI PRELIMINAR 

Aos ·18 artigos desta parte do proj ecto, o Senado approvon 
23 .emendas: 11 de redacção, ns. 4, 6, 7, 8, 9, 10:, 11, 15, 18, 21 
e 22; e 12 modificativas, ns. 1, 2, 3, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 
23 e 24. 

A Oommissão é de plarecer que sejam rejeitadas: a n . 1, 
que manda eliminar as palavraJs «Oodigo Civil», que estão 
antes das palavras "Lei preliminar " ; a n. 6, que considera des-
loc-ado o ar t. 2°; a n. 13, que manda supprimir a disposição do 
paragrapho uni co do art. so, e a n. 19. 

Entende a Oommissão que as emendas ns . 1 ·e 2 se con-
tradizem: seria-m de.snecessarias as palavrlas «Codigo Civil» 
si fossem mantidas as palavras «Lei Preliminar», devendo, 
porém, ser conservadas no caso de ser ·consagrada a expressão 
pura ·e !S·imples; «IntDoducção», como deve sel-o. 

Tendo o projecto, de pleno accôrdo oom o nosso direito 
vig-ente, c:om as resoluções da Oonvenç_ão de Haya e com as 
legiJslações de vario.s povos cultos (Oodigo Civil Francez, 
art. 3°; Portuguez, arts. 24 e 27; Italiano, art. 6° das dispo-
siçõets preliminares; Neerlandez, art. 6°; Hespanhol, arts. go e 
15; Belga, Allemão, l:ei de introd. art. 7°) .adaptado o principio 
da nacionalidade, oomo norma reguladora do estado •e· da capa-
cidade geral das pe,ssoas, é indisp.ensavel a disposiçã•o do para-
gra;pho unico do art. 8". Si a mulher tiver nacionalidade diffe-
r ente da do seu marido e o filho da -dos seus paes e f.orem di-
vergentes as leis daJS respectivas naci·onalidades, o poder 
marita l e outros eff,eitos do c;asamento, as relações do patrio 
pod r r, os di'reitos de successão nos bens e serviÇos, resent ir-
se-hEo dessa falta de unidade, estabelecendo-se a confusão-, 
a anarchia e a des•ordem. 

«Póde-se, pergurit:wa Andrade Figueira, separar, em uma 
familia, o pap, e a mãe dos filhos, o marido da mulher, sendo 
r·egidas "S r elações do pae por uma lei ·e a:s. dos filhos por 
outra ? E' quebnar a integridade da famili•a. A séde dos direitos 
do1s fil hos é a do patr io poder, como a séde dos direitos da 
mulher é a do poder marital». Ann&es do projecto do Codigo 
Civil, IV, pags . 24 e 25. 

«0 cas amento, diz Fiori, aue é urria das instituições 
socÜl.P-S de maior importanci'a, não engendra sómente relacões 
pcssoaes ; como o seu fim é crear a f amilía, or igina direitos 



e deveres que abraçam o presente e o futm~o • . e ·as leis, que o 
regem formam um todo organico que s-e não póde scindir. Con-
sequentemente, todas as rel'açõe12_ que se derivam do casa-
mento devem, para não se destruir a unidade da concepçãJo, sob 
a qual o legi.slador prevê a organização àa família, ser regu-
lada por uma só lei.;> 

E para que não se quebre ess-a unidade e por isso· que os 
f il hos, emquanto estão so~) o poder p;;ternal, devem seguir a 
condição dos paes o a mulher a do seu marido·, dispõe •O para-
t;'l'::t v li o unico do art. 8" que : 

«0'> fi lhos clm'nnte a Tnenoridade <O a mulher casada 
''mquanLo clm·ar a ~odedade conjugal, seguir ão a lei naci·:mal 
elo pae e do marido .» 

A lei n. 1.096, de 10 de setemhl'o ele 1860, dispõe : 
Art. i." O direito que regula no Brazil o estado civil dos 

es tr:::ng·oiros ahi residentes, S"2l11 ser por serviço ele sua nação, 
poderá tambem se:· applicado ao estado civil dos filhos desses 
me:smos estrangeiros, nascidos no Imporia, durante a menor-
idade sómente, s·em prejuízo da naeionalidadre· reconhecida 
pelo art. 6° da Constituição. LDgo que ·estes filhos chegarem 
~, maioridade entrarão no exercício dos direitos de c·idadãos 
bnazileiros, sujeitos ás respectiva;s: obrigações, na fórma ela 
Constituiçã-o e das leis. 

Art. 2.0 A estrangeira que casar com bra.zileir.o seguirá a 
cond ição do marido, e, .semelhantemente, a brazileira que 
casar com estrangeiro seg·uirá a condição deste. Si a br!az ileira 
envil;var, reoobrará a sua condição de brazil:eira, umQ, v.ez 
que declare que quer fixar o seu domicilio no lmper~o.» 

Esta lei, mesmo depois elo proclamada a Republica, con-
tinuou em vigor . Aviso do Ministerio do Interior ao das Rela-
ções Ex ter i ores, ele H ele j•aneiro d e 1893 . 

Em vida do exposto, a Oornmissão é contr·aria á emenda 
n . 13, suppress iv<1 do paragrapho unico do art. so elo pro-
j octo e ú emenda n. i 9 . 

PARTI: GERAL 
Disposição preliminar 

LIVHO I 

DAS PESSOAS 

O titulo primeiro-, c<<üb a epigr aphe «Divisão das pessoas» 
tem dous capítulos : 

Capitulo I - Das pessoas n<aturaes . 
Capitulo II - Das pessoas jmidicas . 
O Senado approvou 20 emendas de reclacção ns . 26 a 29, 

32 a 36, 40 a 1,2 A, 114 a 50 e 5'1, e 9 modificativas - ns . 25, 
30, 3i, :37, 38, 39, 43, 5'1 e 52 . 

A Commis3ã:o é de parecer que sej am ·rejeitJadas unica-
mente · as emendas ns . 25- e 37. 



Rejeitadi1 a emenda n . 1, cleYerá, por isso mesmo, ser re-
jeitada a emenda n. ~5 . 

O art. 15 do projecto determinando a responsabilidade 
das pessoas juriclicas de. direito publico pelos damnos causados 
por seus r epresentantes, acloptou a doutrina de Chirnoi . 

Segundo Chironi, o Estado, como committente, deve reco-
nhecer como proprios os actos de seus repre,sentantes, quando 
estes ag·em nessa qualidade ·e· no exercicio de suas funcções. 
E' a jurispruclencia elo Supr emo Tribunal Federal, const•ante 
elo;; accórclãos ns . ft39, '•63 e 51 1 . 

Em face de-ste systema., para que o Estado - cmnmittente 
- sej a rcsponsavel pelos ch":.rnnos ~ausados por seus repr·e·-
scutantcs, é inclispeusavol quo estes tenham agido na qual i-
dade ele repres·entantes, nos limi los de suas funcções e que a 
lei nih; tenha estabelecido a sua exclusiva responsabiliclacl c 
r• essoctl. Cilit'OHi , Colpa Contr. n. 230, ViYciros el e Castr·J. D·i·1·. 
A.dminisiTaí'i?Jo, tYags. 570, e segu intes. 

O art. 15 elo projecto está 0oncebiclo nos &eguintes termos : 
~:As pessoas juridicas ele direito publico só responderão 

1.1 clos damnos causados 1JO?' seus npTesentantes, quando estes, 
em nome clellas, praticarem ·actos ele direito privado dentro dos 
lirni tos elas suas attribuiçõcs» . 

A emenda n. 37 diz: 
~:As pes.soas jurídicas ele direito public-o são civilmente 

rcsponsaveis por actos elas suas autoridade:; que nessa quali-
dade causem clamnos a terceiros, agindo de modo CJontrario ao 
direito ou faltando a dever prescrip.to pel'a lei, salvo o direito 
regres-s-ivD contra DS causadores do clamno» . 

Deve ser preferida a clisposiçã·o do projecto, além elo m:~.is, 
porque a emenda restringe a responsabilidade do Estado aos 
unicos casos em que os damnos são commettidos por autori-
dades .. 

Dentre as demais emendas approvaclas pelo Senado e ac -
ceitas pela Comm.issão, destacam- se as seguintes : 

A aclditiva n. 31, que considera incap•azes relativamente 
a certos actos, ou á maneira de o exercer - os selvicolas. 

A lei ele 27 ele IQutubro de 1831, proclamando a liberdad e 
elos inclios, equiparou- os aos orphãos para dar- lhes a protec-
ção e defesa necessarias . O G·::>verno ela Regencia, pelo decreLo 
ele 3 ele junho de 1.833, providenciando sobre os bens dos inclios 
e sua administração, equiparou- os tambem aos 'Orphãos, em 
todas as relações de clireito . 

A reforma jucliciaria ele 15 ele março de 181>2 manteve 
esse r egim en e foram assim os selvico las sempre conside:--
r'aclos como orphãos, pela no·s-sa legislação . 

Sendo summamente inconveniente que as pessoas juricli-
cas ele direito publico externo possuam immoveis no Brazil , 
porque a concessão póde dar origem a conflictos e ameaçar 



a in tegridade do territorio nacional, a emenda n. 39, ao 'art. 18, 
do proj ecto. dispõe qae: 

«As pe.s.s.aas jurídicas ele direito publico exLerno não po-
dem adquiri r ou possuir, por qualquer titulo, pr·oprieclacle im-
movei no Brazil, nem direitos susceptive·i& ele desapropria-
ção, salvo os prcclios necessarios pa.ra estabe lecimento elas le-
gv.çõe·& ou consulados». 

A emenda mantém a ·prohibiç.ão cünstante do art. 18 do 
pro,i ecto, exceptuando, em aclclil.ivo, c.omo é ne r-essario, os pi'c'-
dios para o csta.belecimento das legações e constüados . 

Com o intui to de facilitar a co.ns•tiltuição e o desenvo lvi-
mento de syndicatos profiss ionaes e agrícolas, a emenda n. 43 
ao ar t. 23 isenta ele autorização prévia para se constituírem e 
funccionarem, as cooperativas e syndicatos profissionaes e 
agrícolas, legalmente organizados . 

As emendas ns. 51 e 52 instituem o homesteacl, com as 
di.sposições seguinte3: 

«Artigo. E' permittido aos chefes de familia d estinar um 
preclio para domicilio ele sua fa.mi li•a, com a clausul:a de fiC'U' 
isento de eXiemrção por dividas, sa lvo as que provierem de im-
postos relativos ao mesmo predilo . 

Esta isenção durará emquanto viverem os conjuges e até 
que os filhos complet em sua maioridade . 

Artigo. Para o exercício desse direito, é nece·ssario que 
os instituidores, no ado da instituição, não tenham dividas, 
cujo pagamento .possa, por ella, ser prejudicado. 

Paragrapho uni co. A isenção se r efere a dividas poste-
ri:ores ao acto e não ás anteriores, si s.e, vrn·ificar que a soln-
çã.o destas tornou-se inexequivel em virtude elo acto da insti-
tu ição. 

Artigo. O preclio, nas condições acima ditas, não poderá 
ter antro desti;no ou ser -a li enado sem o consentimento clob 
interessados e de seus representantes legaes . 

Ar•t.igo . A instituição deverá constar de instrume:nto pu-
blico, inscripto no registro de immoveits e pub li cado na im-
peensa local, e, na falta desta, na da capital do Estado.» 

Instituição americana, p'OI' excellencia, é uma das mai5 
rwnu lares, sendo consi:d.erada como a base fundamental da, fa-
m ilia e ela propriedade. 

'l'endo nor fim proteger o domicilio ela família contra cri -
:-r-s er?.onomicas, é uma instituição de providencia politica que 
Pt'2Stou na Amcricoa do Norte os m aiores serviç.os a.os parti-
n;llGrns e ao Estado, favorecendo a pequena propr iedade, pro-
Y:)c~ndo a immigraç8.o e o povoamento do soio. Os americanos 
'·'"Ir.. :•re . deram aos homestead laws um f ilm, ao mesmo tempo, 
'" 'lnomrco, politi~eo e social . Effectiv:=uuente, esta instit.niP-ão 
;~:o ii1&eressa exclm:ivamente á familia, mas tambem ao Es-
L::do . 

. (.:On pourrait encare dire que l'Etat en promulguant les 
! 0'~ de homestea.d, a voulu favor iser de •petite propriété, con-
fi! cl óeant, á juste titre, que· les sen timents qu'elle développe sont 



'éminemment .précieux pour la bonne organisat.ion d'une grande 
démocratie . La eondition de locataire, disait Benton, n'es·t pas 
favorable à la liber té. Elle contribue à développer dans une 
société eles ordres separés, anihile l' amour du pays et affai-
blit J'.esprit d'indépendence. Le Joca taire n'a, en fait, ni pays, 
ni foyer, ni autel domestique, ni dieu lare. Le propriétaire, 
au contraíre, c'est !e soutient naturel cl' un gouvernement h-
bre et il elcit rentrer dans la politique d'une république, de mul-
tiplier les propriétaires, <Bomme c'est la politique des monar-
chies de multi1plier les iocataires. » (Bureau, L c Hmnes tead. 
pag. 199.) 

A causa determinante da apparição do iwmestead foi a tre -
menda crise economica e financeira Cjue, em 1837, abalou, de 
um modo tão terriv'e'l, os Estados Unidos. 

«En 183'/, des Américains, ri~hes par l'abondance ex::tgé-
rée eles banlc-notes, eurent l' imprudence el'ajouter au dévGlop-
pement excessüf ele la circulation fiduciaire une spécul:ltion 
elésorelonnée sur les terrains. Un granel nombre d'agricultenrs. 
propriétaires d'exploitations rurales, acquises à crédit pendant 
la période d'abondance ou «boon1» fu rent surpris par !e «krack» 
généra l. Dans l' impossibilité de donner satisfaction à leurs 
créanciers, leurs terres furent saisies et vendues dans eles C·On-
diti,ons désastreu.<;es alors que les prot}riétés, dans cette dé-
bacle, étaient descendues à une valem· dérisoire . CetLe crise 
générale, à la fois économique et financiere, fut d'une telle in-
tensité que pendant les trois années oú elle sévit, on eut à dé -
plorer 33.000 faillitcs ct un déficit ele <1 ·10 millons ele dollar;;. 

L'Etat du Texas, récemment orgm1isé en rópubhque libre, 
offrait à tous les plwn·kmrs ou «fa.rmers» de l' Unil()n la prote-
t ion la plus complete contre la justice fédóral e. Aussi l'im-
migration priL- elle des proportions extraordinaires et l'EtaL 
texien, eleja pourou ele colons cl'élite cl'una hante intoligence ot 
d'une énergie indomptahle, vit sa population s'augmenter ele 
toutes les victimes do la crise américa.ine. Ces colons expér i-
mentés et l'!es clébiteurs ruinés, tous pauvres, assoiffés du désir 
de faire fortune, composerent une s·ociété uniqu e, capable de 
toutes les auclaces. Une loi protégeant cette population centre le 
seu I obsta ele pouvant. briser son élan: la saisie subi te et ino-
pinóe, éta it illldispensable. 

Aussi, le 26 ele janvier 1839, était établie officielmont au 
Texas lta. !oi clu homesteacl étenclant aux biens-foncls l'insaisis -
s::t.bilité existant cléj à pour les meubles. » (J. Vather, L e bicu 
ele· t amilie ·insaisissaule, pag. 22.) 

Rufus Waples define o hornesteacl: «Iiomestead is a family 
res·idence owned, occtt.pied, dedicatecl, limitecl, exemptecl mul 

?'estraú;ecl in alicnability as the statu.te pr·escribes .» (A trea-
tise on homestead anel exempt'ion, p. 1 n. ) 

Pa1·a que um immovel possa ser considerado um homP-
stead, na America do Norte, c\ preciso: 1°, que haja sobre 
elle o direito de gosal-o e usal-o por um titulo qualqurr 
(propriedade, usufructo, posse, locaçã.o); 2•, que o tiiLu!ar 
desse direito seja um chefe ele família (head of a famil?J); 3°, 
que o immovel sirva de' habitação para a família, e 4° que o 
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acto tenha uma publicidade especial para. prevenir terceiros 
(dedication ) . Bureau, obL' . cit . , pag . 79; J. Vattier, ob . 
cit., pag . 26; Léon Donnat, Lois et moem·s 1'C1n~b l . ca.p . 5; 
Cunha Machado, Di5sertação ap1·escntadcb ao Cong1•esso h~ri
dico Ame1·icano. em 1900. 

Ao lado cieste homestead 1Jrivado, entende- se t ambem, 
na linguagem do direitiO, por homes teacl, na America elo Norte, 
uma creacão do direito federa l, o Homesteacl Act, ele 20 de 
maio ele 1862, que autoriza, para favor·e()er a coJ.onizacão, a 
concessã,o gratuita de terras do domínio publico, mas esta 
differença de significação, diz Levei.Jlé, é mais apparente que 
real, porque si o homesteacl privado e o homestead publico dif-

, ferem pelo modo de sua constitui·ção, uma vez constituídos, 
teem o mesmo r egimen . Sessão de 12 ele novembro· de ·1805, 
ela f:!ociété de l'Economie Social. Tão gr:tncles teem sido os 
resultados produzidos por esta instituição na America elo Nor-
te;. que dos seus !19 Estados, apenas o Rhode-Island, a Pen·-
sylvania, o Delaware, o Oregon e o cli.stricto ele Columbia, ainda 
não o inscreveram em suas 1 e·üs. Dezoito Estados o inscreveram 
em sua Constitu ição. 

Var ias palzes· da Europa tambem o adaptaram, bastando 
citar, a.penas, as leis da Franç-a e ela Suissa . 

Em Fr ança, a lei de 13 ele julho de 1909 dispõe no art. 1.0
: 

«Il peut être constitué, au profit de toute fam ille, 
un bien insaisissable. que portera le nom de bien de {a-
mille.» 

A,s principaes clispo.~ições da lei são : 
O bem ele fami lia poderá comprehender toda a casa ou 

porção da casa, ou a casa e terras annexas ou visinhas, oc-
cupadas e expioradas pela família, com a condição de .não mme-
der o va lor do todo - 8.000 francos (art. 2°) o 

A constituição do bem de família r·esulta de uma dec.l·aração 
r ecebida por notaria, de um testamento ou de uma doação ; 
deve ser publicada nos jornaes do departamento duas vezes, 
com 15 cli,as de interval!o, submettida á homo•logação do juiz 
de paz e transcripta (arts. 6°, 7°, 8° e 9° ) . ' 

A partir da transcripção, o bem de {amilia e os seus fru-
ctos ficam isentos de penhora, mesmo no caso de fallencia ou ele 
liquidação judiciaria, com excepção, apenas, da penhora re-
qu erida pelos credores anteriores, que satisfizeram as formali-
dades exigidas pela lei para a conservação e exercício dos seus 
direitos . Os fructos podem ser penhor ados para o pagamento : 

1°, de dividas resultantes de condemnação, em materia cri-
minal, correccional ou de simples policia; zo, ele impostos e premias de seguros contra o incendio; 

3°, de dividas alimentares (art. 10). 
O proprietario póde alienar todo ou parte do bern de fa-

mília ou renunciar :i constituição. Sendo casado ou tendo 
filhos, a alienação ou a renuncia depender ão da autorização da 
mulher ou do Conselho de Família (art. 11 ) . 



A isenção da penhora subsiste, mesmo depois da dissolu-
ção do casamento, não havendo filhos, em favor do coHjuge 
sobrevivente, si fôr o proprietario do· bem . Havendo filhos 
menores, a isenção pócle continuar, mantendo-se a indivisão do 
bem, até que o filho mais moço attinja á maioridade, rece-
bendo os filhos mai:ores que não habitarem a casa, uma in-
clemnização. 

O Codigo Civil da Suissa dispõe que os Cantões podem per-
rnittir que sejam constituídos em asylo ele família - «les biens-
fonds à destination au1·icole on indnstrielle et les maisons 
d' hab'itations, u.vec letl1'::< dépendences», observa.das •as seguintes 
l''·escripções: 

O pr.oprietario ou sua família são obrigados a explorar 
o immovel ou a inrlusLria a que o immovol 6 destinado ou 
n. morar na casa, sn lvo as e.xcepções que a autoridade, por 
rnoti·v-os justos, permittir temp orariamente . 

Os credores e todos quantos se considerarem lezaclos pela 
consti tuição do asylo, devem ser ouvidos préviamente, não 
podendo essa constituição ter Jogar emquanto houver oppo-
sição por parte do qualquer credor . 

A constituição do as:ylo deve ser registrada e publicada . 
O immovel constituído em asy1o de família e seus acces-

sorios não podem ser penhorados ou sequestrados. 
(Arts . 349 a 359.) 

As disposições constantes elas emendas ns . 51 e 52 sãJo de-
ficier.tes e não denotam a previsão e o cuidado minucioso que 
presidiram á confecção ela lei franceza . Como, porém, a Ca-
mara não póde emendal-::ts e os princípios nellas consagrados 
podem ser desenvolvidos pelo Poder Executivo no regulamento 
que e)l..-pedir, devem ser acceitas. 

N&o se pret.enda que a ioolitui.çã.OI do homestead abrirá 
entre nós uma larga porta para fraudes contra credores. 
Basta ponderar - não só que a instituição deverá constar de 
instrumento publico, inscripto no registro de immoveis e publi-
cado na imprensa local e, na falta desta, na da Capital do Es-
tado, como ainda que a isenção da penhora se refere a dividas 
posteriores ao acbo e nfLO ás anteriores, si se v.erificar que a 
solução destas se tornou inexequivel em virtude da instituição . 

Ao titulo segundo, sob a epigraphe: - «Domicilio Civil" -
o Senado a.pprovou 12 emendas ele reclacção, ns . 53 a 64, que 
devem ser acceitas pela Camara . · · 

LIVRO II 

DO S BENS 

O uni co titulo deste livro, sob a epigraphe : «Differentes 
classes de bens", contém quatro capitulas: 

Capitulo I -Dos bens considerados em si mesmos . 
Capitulo II - Dos bens considerados uns em relação aos 

outros •. 
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Si a cousa fôr vendida pel•o devedor insolvente por pr eço, 
appro·ximadamente, corrente, e este ainda não tiver sido pago, 
por isso que Pão lutverá interesse alf?Um em que. seJa a~nul
lada a venda; o adquirente .se desobrrgará,. depositando J ~Ch
ci•a.lmcnte, com c.itacão .edital de todos os mteressa.clos, a lm-
po·rtancia desstJ preço, afim de . ser rateado entlee os. credore:;. 
A clisposicão do proj.ecto é mmto ma1s clara e preCisa qu:3 a 
da emenda n. 117. que pretende, aliás, a mesma causa. 

O art. 116 do projecto dispõe que presumer~- se l'rau.dato-
rias dos dir.eitos dos outros credores as garantias de dw1cLas 
ainda não vencidas, que o dev·edor insolvente tiver dado a: a:-
gum credor chir.ogr~phario . . . . 

De modo que, o dev·edor insolvente; que qm zer beneflCl!lr 
um credor chirogr.aphari.a, mesmo com sa·crificio dos dlemai~, 
pode•rá hypothecar todos <OS seus bens em garanti1a do credito 
daquelle, hypotheca essa que ser<i valida si a divida estiver 
vencida•. 

A hypotheca e out•nas garantias, porém, só deverão ser va-
lidas, si •a divicia fô r nova, contrahicJia, no acto. 

A emenda n . 120 diz que presumem-se fra.udatorias dos 
direitos dos credore3 as garantias de dividas que o devedor in-
solvente tiver dado a a.Jgum credor. 

Não podendo a Camara. emendar es·t.::.~J ultima disposição, 
será c<Onveniente acceita.l- a. Estabelecerá a regra gera l em re .. 
la.cão á nuJli.dade das ga['antias c •O n. 111 do •a•rt. 117 a excepcão. 

O art. 117, r efer indo-se• aos .actos praticados peJ.o devedo~· 
insolvente, di spõe nos n&. 2 e 3 que ·se presumem de boa fé 
e va.lem os p:1gamentos de divida venoida e os a·ctos pelos qua ··~ 
o dev.edor contl"ae noyas dividas, ·ainda que estas sejam garan·-
tidas. A emen-da n. 121 manda: ·supprimir estas duas disp.osi -
ções. Deve ser rej·eita!da. 

O pag.amento de uma. divida vencida 6 um acto perfeita-
men!Je legitimo. «0 direit'O mais legitimo dto CII'edor, d ir. Carva-
lho de Mendrmça, é de se :!1azer pagar do que lhe é devido, e 
desde que se limite a exercer lici Lamente este direito, não pó de 
ser incommçlflado : nihil dolo facile creditar, qu'i suum recepit». 
Das FallonCia~, 1, p•ags. 217. 

. E'. evidente, .tamb_em, que a nova divida, desde que a. respP.-
ctlva JmporfJancla seJa effectivament.e recebida pelo devedor 
é um acLo d~ bo~ fé e vali.clo, mesmo quando Sf\.ia garantida: 

A novJssJma 1e1 da.s fallenCias (Decr. n. 2.024, de 17 d•j 
de7iembro de i 'J08) dispõe no art. 55 que não produzirão eff.eito, 
r elal1vamcnte ú massa, os pagamentos de dividas não vencidas 
r0~ l1zndw·• dentro elo termo ler; a 1 da fallen~ia, os pagamentos de 
d1 VJdas ven~Hdas. reahzadios dentro desse termo, por qualquer 
me1o qu e nao seJa em dinheiro ou em titul<o, de c.ammercio. e 
as h:,;:J10 t llecas e outrrus gamntia-s r.eaes, inclusive a t•etenção, 
c~n~~ltmdas dentro do t ermo legal da fallencia, tratando-se de 
dwwa contl·alucla antes deste te1•nw. 

Dispõe o art. 139 d.o projecto que {) instrumento public.o 
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Capitu lo III- Dos bens em r elaçãJo ás pessoas .· 
Capitulo IV - Das cousas que estão fóra do commercio . 
O Se·nado .appr.ovou 211 emendas de redacção, n s•. 65 •a 86, c 

tl'cs modificativas, ns . 69, 71 e 85, que devem ser acceitas pela 
C amara . 

A emenda n. 85 manda supprimir os arts . 72, 73 e 74 do 
projccto . OompcLe ao direito cons titucional c administrat_ivo 
e não 310 direito civil discriminar os bens pertencentes á Umão, 
aos Estudos c aos Municípios . 

LIVRO III 

Este livro, sob a epigraphe : «Dos factos jurídicos», contém 
tres t itu las : 

Titulo I - Actos jurídicos . 
Titulo II - Actos illicitos . 
Titulo III - Prescripção . 
O ti tulo primeiro está subdividido em cinco capítulos : 
Capitulo I - Disposições geraes . 
Capitulo TI- Dos defeitos dos actos jurídicos . 
Capi tu lo III -· Das modalidades dos actos jurídicos . 
Capitu lo lV -Da fórma dos actos jurídicos e da sua pr ova. 
Capitulo V - Das null idades . 
O i::lenado approvou 66 emendas de redacção ; ns. 87 a 89; 

Di a 102, 1011 a 1'10, 113 A a 115, 118, 119 ; 122 a 140; 142 a 144; 
147, 148, 150 a '162, e 12 modificativas, ns . 90, 91 A, 103, 116, 117, 
120, 121, 14'1, 11!5, 146, 149 e i49 A. 

A Commissão é ele parecee que sejam rejeitadas as emendas 
de reclacção ns . 132, 169 e 1'i1, e as modificativas, ns . 117, 121 
e '141 . 

A emenda n . 132 não pócle subsistir : diz a mesma corusa 
que a ele n . 131. 

Di:>: o a'rt. 172 do projecl.o : iVão CO/Te a 1J1'esc?·ipçãd . 11. 
emenda n . 1G9 mandou accrcscentar estas palavras : «nem co-
meça» . 

Não é do inicio da prescripção que se deve cogitar : o que 
inLeressa é declarar que a prescripção nâJo corre. 

hccl'eS@O (~ll'e o art. i73 elo projecto, tamhem diz que ·a: 
prescripção não cm'7'e o não foi a.pprovada emenda alguma com 
o additivo proposto .para o arL '172. 

Para guarda•r - se a n eccs·saa'i'é'J uniformidade ·cumpr e que as 
emendas ns. 169 e '171 sejam rejeitada;s. 

Dispõe o art. 113 elo projecto: 
«Si o adquiren te elos bens do ·devedor insolvente a inda não 

t iver pag;o o preço e este fôr, .a.ppr-oximaclamente, o corr.ento, 
desobnga~·- se-ha , depositando - o em juizo, com citação edit al de 
todos os mtei'bssados». · 



é essencial i·ws c.on~racLos tendentes ú eonstüuição <JU transla-
ção de dü,eib·)S re;:ws sobre immovei·s ele qualquer valor, sal Vl' 
quanto· <a<a p enhor agricol•a . 

O Senado, respeitando a tradiçã>a do nosso direito, que ad-
mitte contractos constitutivos e translativos de direitos reaes. 
sem a: Jormaliclaclc da -escrip>tura pub lica, aké o val•or ele 200!i', 
approvou a emenda n . J. ld , substituindo :as palavras :-«ele 
qualquer v.a.!Oi'»~cons:Lantes elo n. 1 daquelle· artigo, pelas se--
guintC!s :-«de Vla•lor superior a 1 : 000$»- não só pHQ'a tornar 
f.atci l a cel-ebi"ação d:e ta:es c:ontractos nos l.ogares em que nf.t~ 
haja notaria publico, como porque a quantia de 1 :000~; Depre-
senlra hoj.e ru oe 200$, em 15 de setembro de 1855. Attenta a 
importancia dos coutractos tendentes ·á constituição c transla--
ção de_ direitos r eaes sobre immoveis, para a sua se?urança e 
g•a.rantla, devem consta!l' do um ado esLa.vel e, ta.nw quant-::1 
possivel, ina;(:acavel. 

A k~i, diz nruito bem Clovis Bevilaqua, deve manter todas 
as fórmas que for em nec·essarias á segm•ança dos negoo.ios ~ea.
lizados no domínio do direito. Dir. Civ., § 62. 

«Il progresso tende acl abolire tu~te cruelle fo-rme che non 
arrennao p iú un'utilitú sociale, ma ... quelle forme che serv<Jno 
a :concrctar·e la sostanza clegli atti giuridic i non potranno 
perire main .- Cogliolo. Fil. dei Di r. Priv . § 7o. 

Entendo rr Oommi.ssão que a emenda n . 16\J eleve ser ra-
jeit'élcla. 

hos .arts . '163 e 1G4 elo ütul·o 2", o Senado appr.ovou 
duas emendas cl:e reclacç::io-ns . 163 o 164, que a Camm·a de ve 
acoeitar. 

O titulo 3o contém qua~l'O cap.itulos : 
Capitulo I-Disposições geraes. 
Ca·pitulo H-Das causas que impedem ou suspendem a 

prescripção. 
Capitulo III--Das causa.s que interrompem a pnescripção. 
CaQ)itulo IV--Dos prazos ela pr.escripção. 
O S·enaclo· a·pprovou 17 emencla.s ele redacção-ns. 164 A 

a 177, 1]9, 181 c 185 e 1 O modific::ttivas - ns . 178, 180, '182, 183, 
184, 18v, '187, 188, '189 e 189 A. 

A Commissão é de pa·recer que dev.em ser rejei,t.aclas as 
emendas ns . 178 e 189 A e a.ppro-Vladas as outras. 

O art. 181. elo projecLo dispõe que o prazo orclinari'O dn 
pr escr ip_çf~o- elas a-cções re.aes é ele dez annos entr-e presentes 
e ele vmte ::mnos entre ausentes, contados elo dia em qw~ 
poderiam ter sido propostas . 

A emenda n. 178 está assim concebida : "Diga- se : Pre-
sentes dentro do mesm-o Estado ou do Districto Feder<ll on 
circumscripções Hão constituidas em Estados. O mais, como 
estú. " 

Em face elo direito patl'io em vigor, consideram-se tJTC -
scntes os ?JWU!clo?'es na mesma comarca, c attsentes os mo·ra-



dons eno comaPcas cl'ivePsas . Ord. L iv. IV, tit. 3"; La.fayette, 
Cousas, 1, § 6'7 ; Lacerda de Almeida, Dir. elas Cousas, 1, 
§ 43, Bevilaqua, D.ir . Civ . § 88. 

No mesmo Estado ha Jogar es separados por longas distan-
cias, de modo que é manifesta a conveniencia ele ser' preferida 
a c!i,spos·ição do proj e c to . 

A emenda n . :1~~0 A, manda supprimir o art. 183 do pro-
jecto que dispõe o seguinte : "Os casos ele prescripção não 
previstos n este Codigo, serão regulados, quanto a:o prazo, pelo 
art. 181., Nada ha que justifique tal SUjlpressão. 

PARTE ESPECIAL 

LIVHO I 

DH\E!TO D.l. 1":1.::-l!LIA 

O Li Lu! o 1 ", ~oh a O]Jigl'ajl lte «Casam eu la>.>, uoutGm selo 
eapiLul·os : 

Cap. I - Das• formalidades preliminares . 
Cap . II - Dos jmpcdimentos . 
Cap . III- Da opposição dos impedimentos . 
Cap . IV - Da celebração do casD.mento. 
Cap. V - Das pro·.ras elo cas::u.11ento . 
Cap. VI - Do casamento nullo e annullavel . 
Cap . VII - Dispo.s·içõe:s. p·enaes . 
O Senado approyou 44 emendas do redacçiio, ns. 190 a 1fJ5, 

199 a 20'7, 209 a 220, 222 A a 231, 233 a 239 e seis emendas modi-
ficativas ns. 196, 19'7, 198, 208, 221 e 232. 

A Commissão é de parecer que soja rejeitada, apenas, a 
emenda n. 235 . 

Sem que se possa dizer que a reclacção desta emenda seja 
defeituosa, parece melhor a do art. 230 do projecto, tanto 
mais quanto a expressão "recasar , constante cl:J. emencl~, 
referente ao vitwo ou viuva, poderia ser tomada como indi -
cando· um seg·undo •c.asamento, depois da viuvez. 

A emenda mocl.ii'ieativa n. 106 pr.ohibe o casamenl;o :1 0~ 
collateraes legítimos o illegüimos ~t6 o terceiro grá:o, inclu-
sive . 

Esta emenda foi aconselhada pelos principias da sciencia 
e inspirada n as legislações de yarios povos . Cod. Civil Porl . 
art. 1 . 0'73; Hesp. 84; Franc . '162 e '163; Ital. 59 e 60, e 
Suisso '100 . 

A emenda n. 19'7 referente ao art. . 187 prohibe o casa-
mento ás mulheres menores de 16 e aos homens menores de 
18 annos. 

E' pr.ofunda a clivergenci::c entre as, legislações elos povos 
á cerca da fixaçã,o. ela puberdade . 

A Pl!1berclade elo direi to canonico - de H annos par<1 os 



homens e de 12 para as mulheres - foi mantida na Inglaterra, 
Hespanha, Grecia, Por tugal, Argent ina, Chile, Mexicü e Uru-
guay. 

Os codigos da França, Belgica, Halia e Roumania fixaram 
a idade de 15 annos para as mulheres e de 18 para os homens. 

As leis da Hollancla, da Russia e d::t Hungria fixaram a 
idade de 18 annos para os homens e de iG para as mulheres ; 
ns ela Allemanha, de 21 :0 16; as ela Suecia, ele 21 e 17 ; as da 
Dinamarca, de 20 par a ambos os S'exos. 

O Cocligo Civil ela Suissa fixou a idade ele 20 para -os ho-
mens e de 18 para as mulheres . 

Como, para 1a fixação da idade, deve ter- se em .attenç11o 
não só a puberdade, como ainda o desenvolvimento intellectual 
e mora l dos nubenbes, procedeu acertadamente o Senado 
approvando a alluclida emenda . 

O t.itulo 2", .sob a ep igraphe «Effeitos jmichcos do casa-
menlo», contém tres capitulas : 

Cap . I - Disposições geraes. 
Cap. II _.:_ Dos direitos e deveres elo marido . 
Cap. III - Dos direitos e deveres ela mulher. 
O Senado appr.ovou 22 ·emendas ele reclacção ns . 240, 2/d, 

:GLú~, 2114 a 257, 259, 261, 265, 266 e 2G 7, bem oomo qua.tro mo -
d iJicativas ns . 2!13, 258, 2G2 e 263 . 

A Commissão é ele parecer que sejam rejeitadas as emen-
das ns. 253, 263 e 266 . 

A emenda n. 2113 manda .supprimir a disposição do art. 237 
elo projecto. E', effectivamente, inutil esta disposição, porque 
a nHüeria já está regulada pelo· arL 9" clü mesmo proj·eüto. 

A emenda n. 258 ma·ncla eliminar a clisposiçfí.o do n . III 
dü art. 253 do projecto, pela qU'al se presume a mulher auto-
rizada p·elo marido para contrahir as übrigações concernentes 
á inclustria ou profissão que exercer c•om autorização delle ou 
supprimento do juiz. 

Si, €m fac-e daô cli sposiçõe•s constantes dos ns . I e II do 
rncsmo al'tig.o, se pl'esume> a mulher autorizada pelo marido 
pal'::t a compra, ainda a credito, dns causas necessarias á eco-
ncmia domestica, e para obter, por empr:os t,imo, as qua.ntias 
que a acquisição dessas c.ousas exigir, deve-se tambem pre-
sumir autoriznda para contrahir as obrigações concernentes 
á inclusteia ou profissão que exercer com autorização delle. 

E, r ejei.tad•a a emcndn, n. 258, deve por isso mesmo ser re-
jeilada a emenda n. 266 . 

O titulo 3", ,sob a ep igraphe «H·egimen elos. bens entre os 
co.nju§l'es», contém seis capitules : 

Capitulo I - Disposições gel'aes. 
Capitulo II - Do regimen ela communhão universal. 
Capitulo III - Do r egimen ela communhão parcial. 
Capitulo IV -Do regimen da separação. 
Capi LU:~o V - Do regimen dotal. 
Capitulo 'v' I - Das cloa(_:.ões ante-nupc,iaes . 
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O Senado approvou 43 emendas de redacção, ns . 2G8 a 
276, 280, 282, 282 A, 281!, 286 a 297, 300, 301, 303, 305 307 a 
:J09, 3'12 a 319, 321 a 323; e H modifi.cativas, ns. 277, 278, 
279, 281, 283, 284, 298, 299, 302, 304, 306, 310, 311 e 320. 

A Commissão. é de parecer que sejam r·ejeit.adas as emen-
das modificativas ns. 277, 278, 279, segunda parte, 306 e 
320 e a ele r ec!acção n . 321. 

Sendo a Commissão ele parecer que s•eja rejeitada a emen-
da n . i. 687, que manda abolir o institut·J elo ficlei - commisso, 
aconselha, por .is·so mesmo, a l'e.j eição. ela parte da emenda 
u. 277, re-ferente ao art. 270, n. III. 

A Commissão accc.ita a primeira parte ela emenda n. 270, 
crue dispõe que a•s dividas não comprehendid.as nas duas ex-
cr·pçõe.s d01 n. VII, do .art.. -270 elo pr.ojocto, só se poderão pa-
ga.r, cluranbe o casamento·, pelo-s· hens que o• conjuge dev·eclor 
trouxer para o casal, e como• a emenda supprime· a disposição 
final elo art. 271 pela qua l essas dividas tambem se poderão 
pagar pela m eação deste conjuge nos· adquiridos, é indispen-
savel manber a disposição elo p.aragrapho unioo·. 

O art. 317 elo projecto dispõe· que a mulhe·r eonserva a 
propriedade, a admini str.ação, o gozo e a livre disposiçâJo dos 
bens paraphernaes; observada, quanto á a.lionação elos immo-
': eis, a l'e~;t.ricção do a·rt. 282. 

B-ens paraphernaes, dizem - s.e os par ticulares· da. m ulher, 
oue não são cl-o:taes c conservam- se incommunicav-eis, quer 
n~ tenha adquirido antes ou depois elo casamento (Lafayette, 
Dir. de Parn., § 91; Bevilacqua, Dir. da Fam. § 49.) 

Si ~ã-o incommt.micaveis ·os bens paraphernaes·, .são dis -
pensaveis as palavr.as adclitivas constantes da. emenda n. 320. 

O titulo 4", sob a ep igraphe «Da dissolução da soc.iedaclo 
conjug.al e poses-e dos 'fi lhos», c.ontém dous capitulo,s: 

Cap.itulo I - Da disso luçãlo da sociedade conjugal. 
Capitulo II - Da posse dos filhos. 
O Senado approvou 11! emenda& ele redacção, ns . 32!1, 

326, e 329 a 3110, bem como tres emendas modificativas, ns. 325, 
:1.'27 ·e. 328 . 

A Commissi1o, de pleno accôrdo com o parecer ela Com-
missão Especial do Senado, entende que devem ·ser acce itas 
.~ssa.s emendas com exce•pç.ão, sómente, ela ele n . 355, que nada 
(!iz . 

Eis o pare.cer: 
«Art. 322 n . II - Heclija-se : «PeLa nulUclade ou an-

nullação elo casamento . » 
i-Ia casamen!bos >'null.o.s «ipso jUire», .e iC-a\s.a-mentlos ran-

nullav.e.is . Como ·01 p.rojercto, em mais de um dispositivo, 
tli.stingue as duas hypotheses, é conveni·ente que tambem o 
,faça aqui. . 

J á estav.a inmressa a emenda ao art. 3211, quando fo1 
publicado ·O •exce!i.en te al~ti g? elo notavel jur•is.ta J:?r. Este-
' :am de Almeida, fa zendo JUStos. repa.r-os a.o proJecto na 
parte que se refene ao divor-cio amigavel. 

Codigo Civil - fl. 2 
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De facto, o l'eLoque estava l'ell·o, cslabelecenclo - se a 
disünoção entre divorc.io amigavel c judicial evitando- se a 
c.anclusã.o, aliús-, decorrente dos termos em 'que se acham 
redigido& os arts.. 32.3 e 324 . 

A emenda. é (l. seguinbe : 
E limine- se o n. V, e accr.csc.enle o arLigo : - Dar- se- ha 

cle;squite por mutuo consentimento dos oonjug·es, si l'orem 
easados p.or ma.i-s de dous mmos, manifestado perante o juiz 
c devidamente homol•ogado. 

A Commissão acolhe, oomo subsidio· valioso. as obser-
v ações adduzida·s pelo .illus·trado Dr. Es.be-vam de Almeida, 
em relação a:o a.rL. 333, recl.a.cção lluy Barbo.sa. Diz S. Ex.: 

« . . . Resta agor.a: nelles a.ss:igna-Jar i'a lhas não some-
nos. Uma temol-:a no• mt . 331, que no desquite am.igayel 
manda ohservar o que os c-onjuges accordar.em sobre a 
1-•osse dos fi:lih.os. Si ·esse arb:itl'io r-econhecido aos paes é 
àe si repugnante, mais o será, a:t.tcndendo· a que o al'í'ecto 
<los pae·s, quasi o podemos supp•oe esmorecido, pois que não 
te:ve o• necessar.i o vigor pma impedir o rompimento, c prin-
üipalmente aúte.ndendo-.se a-o que é, ele ordina·rio, um divo-r -
eio arnigav.e-1, uma m.ascaracla., em que um elos compa:r sas, 
a, mulhe,r, guard:a uma posi~;ão de oonstl'angimento, e en-
torpec-icbru ao Jragor, Du acçâ!o J,enta dos antecedenbe-s.» 
(Estado de S. Paulo. 7 de agosto ele HJ12. ) 

E continuando faz surgir a duYicla si - a cl iS JJOsü;ão do 
Dl'L 333 6 r·espeit.antc tambcm aos que se cliyo.['(:iam mni -
f: avdmente. 
~ Ainda ele accôrclo c-om o eminente pr-ofe·;:.~ot· ela. Faeul-
clade de S . l)aulo, pensa • .a Comm·issl1n que, uma Ycz <Wcc.úta 
a r.cdacçãn Ruy, é inclisrfiensavel accrcswntar, llc.pois da 
palavra «poderá» - .a.s palavras em qualquer caso»; em vez 
(!c «art-igo .anterior», dizer- s-e «artig>os anteriores». 

Bica assim bem clara .a, disposição do projecto ele accôr-
co com a intençã-o düs seu,; redactores.» · 

O titulo quinto. sob -a cpigTapllc, «lle l·a~Õ>e :'! de Jl<ll'L'Ulcsro>>, 
con-tém sete ca:p-itulos : 

Capitulo I - Disposições gera.es. 
Capitulo li - Da filiação legitima. 
Gapitulo . III - Da legitimaç-ão . 
-Capitulo IV - Do reconhecimento elos filhos i llegiLimJs . 
Capitulo V -- Da adopção. 
Capitulo VI - Do patrio poder. 
Capitulo VII - Dos alimentos . 
O Senado approvou 61 emendas de reclaeção, ns . '3/d, 3-i2, 

·3.1!1 a 362, 36!1 a 395, 397 a 1!011 e L11es modificativas, ns . 343, 
363 e 396. 

A Commissão é ele parecer que s·ejam rejeitadas a emenda 
modificativa n. 363 e ras de redacção ns. 367, 37G e 10'1. 

A emenda n . 363 r efere- se aos 1'illtos aclultel'inos c in·· 
cestuosos . 

Cessado o impedimento, eram os l'ilhos a.dnltcrinos e in-
C(·Stuosos snsoe-ptivcis de lc:;·itimação pelo :;ubscqu ente tr\:1·· 
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trimonio uo nosso nnLigo direito. E a. não ser por esse ml'!io, 
eram irr'econheciveis e re:p•ellidos da successão paterna e r.nn-
terna. o art. 30l.t do Codigo Civil da Suissa dispõe: « L'enfant 
n~ d'tm commerce aclnlterín ou. incestuet~x ne peu.t' étr·e r·e-
connu. » A mesma disposição consagram o -Codigo Civil F'ran-
cez, .a.rt. 335, e Italiano•, art. 180. 

Es·sas disposições provocaram as seguintes palavras de 
Cimha.Ii: 

«Stra'lla d.avvero la !ogic.a di questa o•o.cietá, c la. giusl.izia ae questi !egislatori che, con cinismo si sfacciato, capovolgenr! 
d.el •totto i princ,i,pi piú sam·i dell'um.ana resvonsabiJ.tá, i'ct-
cendo de! reo la vittima, dclla vil-lima il rco eonclennato a es-
piare inesorabilmente la pena di um delitto che non ha 
giamrnai wnsuma~o: J)((t1'es ·nostri. pcccavenr,nt: ct rws peccaiL1 
wrnrn JJ01'tanw.s .» La nuova fa.sn de! cliriLo ·civ H c, n. H 7. 

Diz Consentini: « Un'altmt. iniquitá, contra cui insorgonG 
le tendenze rif.ormatrici dell'odierna Jegislazione, é quella .-.·lw, 
sulle orme clel diritto romano, é sancita tanto da! codice fran-
cesc (art. 335), e da quelli che ne sono imitazione, quanto d:tl 
Codice italiano (.a.rt . 180) : é quella che impedisce non t; 0!G 
at figlio di rioercare l'uno o l'altro dei genitori, ma interd;cc 
ai genitori stessi di riconoscere la !oro prole, quando arJCl··e 
fossero spdnti da! de.siderio di far ammenda de! i'allo com-
pinto, assumendo volontarinmente l:í responsabilitá deg-li 
effecti che ne deriYano. E' tal c la condizione fatta ai fi~·Ji 
adulterini ·e incestuosi. Tale iníquo trattamento giuridir.o, 
n: entre í"aci lmen le .si spiega pcl· l'a.tto che i! lt!gislatore h a ma-
nifes:tato la sua rep.rovazi.one per l'adulterio e !'incesto·, com() 
offese flagTanti della publica moraiità e contrarie all'oedinc 
delle famiglie, npporta, conseguenze de! tutto inumane cd 
ingiuste, perché fanno ricadere le colpe de! genitori, che sono 
la cu.usa consciente de! reato, sul capo dei figll, vittime innu-· 
centi e inconsapevoli di esso, negando !oro persino i! dirittc 
alia vi ta. g!i alimenti. » La condiz.ione giuridica dei figli adul-
terini ed incestuosi, § 8°, p.a.g . 55'1, (La Ritorma clella Leg'isla-
Z't·one Civile. 

A Commissão, mlLrel.anto, é ele parecer que seja rejeibda 
u emenda n. 3G3 que m:inda supprimir o art. 3G-'l do proj-:cto, 
ccncebido nos seguintes termos: « Os /ilhas incest-uosos c ru!:rl-
tcl"inos nao 1Jodcm. sc1· ·l'cconhccidos»,por considerar que,c.onsU-
tuinclo elles uma especie oriunda de um delicto punido, a lc~m 
do attentado á moral e a10s bons costumes tradicionaes da nossa 
&<;lciedade, é .inilludivcl a necessida.de de manter-se aquella 
disposição como uma restricção expressa do principio r.on-
sagrado no art . 361, em relação aos fi lhos i!legitimos em geral. 

En.tre· ns emendas modificativas que a Commissão acceila 
está a ele n. 31~3, rci'erenbe ao art. 3G!L Essa emenda re11rocluz 
a disposição constante do art. to do decreto n. 1.839, de :H 
dR dez-embro de '1907, que reduzi.u de dez a seis o.s grãos dos 
parentes naturaes por: linha coHGotüral, sneccssivc is ab 'int~stoto. 



na falta de d·escend~ntes, ascendentes ou conjuge, reforma essa 
que foi mu ito bem acceita em todo o paiz . 

A emenda n. 3D6 manda .accr.esc.enta.r ao arL 4.01 do proje:-
cto o .seguinte : 

« Paragrapho uni co . Stbspende - se igtwlmente o exenir:io 
elo patrio 1Jode1· ao 1Jae ou. mãe conclcmnados JWr sentença t1' -
r·eco1·rivel em CTime cuja pena exceda de dOtbS annos de p1'isâo .>> 

Sendo os direi tos provenientes do patrio poder pesso:J.es, 
e estando o pae Olf a mãe que cumpre a pena de p.risão, impos-
sib ilitado de exercer as obl' igcvçõe.s. resultantes do pat rio poder, 
em relação ao fill1ú, a emenda deve ser approvada . 

Parece ú Commissão que á recla,cção dos arts. 370, 380 e 
407 do projecto deve ser preferida a das emendas ns . 367, 375 
e 401 . 

O titulo <i 0
, sob a epigraphe «Tutela, cmratek1. e ausencia>>, 

contem tres capitulas: 
Capitulo I - Da tutela . 
Capil.ulo TI - Da curatela. 
Capitulo UI - Da ausencia . 
O tbnado app·rovou 83 emendas de Dedacção, ns . 406 a 

ld 3, 415 a 489 e duas emendas modificat ivas, ns . 405 e 414 . 
A Commissão é de pareeer que sejam acceitas todas e::.sas 

emendas . 
A ele n. 405 diz o seguinte: 
« O easamento, embora nullo e a filiação espuria, provada 

quer por sentença irrecorrível, não provocada pelo filho , quer 
por confissão ou declaração escripta elo pae, fazem certa a pa-
ternidade, sómente para o eff~:.; ito da prestação de alimentos.» 

Em face do noS'so direito vigente, os fi lhos illegitimos, 
r.aLuraes ou es pw· ios, estão n<O- mesrno c.a.sü elos desoe.ndentes 
legitimas para haverem dos paes a prestação de alimentos . T. 
de Freita•s, Consol. art . 222 ; Coelho da Rocha, Dir. Civ. § 325; 
Borges Carneil'o, Dir. Civ . II, § 168, n . 8 ; Lafayette, Dir . da 
F amilia, § 135; Clovis Bevilacqua, Dir. da Família, § 78 . Esse 
mesmo direito está consagrado em varias codigos : Cod . Civ. 
ILal., art . 193; :Francez, arts . 762 a 764 ; Arg>entino, arts . 376 
a 378; Suisso, art. 328. 

LIVHO II 

DIREITO DAS COUSAS 

O titu lo 1 ", sob :1 ep igraphe «Posse», contem cinco capi-
tulas : 

Capitulo I - Da posse e sua classifiea.ção . 
Capitukl< II - Da acquisição da posse . 
Capitulo III - Dos effeitos da posse . 
Capitulo IV - Da perda da posse . 
Canitulo V- Da proteeção possessoria . 
O -Senado apprO\flO'll sómente as emend,as de redacção, 

ns . 4.\JO a 512 . A Oommissão é ele parecer que sejam acceitas . 



O titulo 2°, sob a epigraphe «Propriedade», contém seis 
capítulos: 

vei. 

Capitulo I - Da propriedade• em geral. 
Cap.itulo II - Da prop.r iedade immovel. 
Capitulo III - Da acquisição e perda da propriedade mo-

Capitulo IV - Do condomínio . 
Capitulo V - Da propriedade resoluvel. 
Capitulo VI - Da propriedade litteraria, scientifica e ar-

tística . 
O Senado approvou 1117 emendas de rcclacção, ns. 513 a 

515, 517 a 519, 521 a 527, 530 a 571!, 576 a 583, 585, 588 a 593, 
595 a 646 e 649 a 670, •e• 11 mod·ific•ativas, ns. 516, 520, 528, 529, 
57 5, 584, 586, 587, 594, 647 e 648 . 

A Commissão é de parecer que seja rejeitada a emenda 
n. 514, por considerar melhor a redacção do art . 529 do pro-
jeeto . Acceita todas as outras emendas. 

O clir.eito do pr.opri•otario do sólo ao sobre -sólo e sub- sólo, 
confo-rme o Direito Romano e as legislações de varias povos, 
tem hoje limitaçõe:s que são impostas p·elas novas necessidades. 

A regra formulada em face dos textos do Direito Romano : 
«qui dorninus est so li, clom intts es t coeli et in fe?'01'tt111» e a 
disposiç-.ão do '<l rt. 552 dü Cod. Civil Franccz: la . pr07Jriété 
clu sol emp07'te la p?'OP?'iété dtt clesstts et du dessous, devem 
hoje ser m odificadas conforme 6 direito novo consagrado nos 
arts. 2.288 do Cod. Civil Portuguez, 905 do Cod. Allemão e 
667 do Cod . Sui.sso. De accôrdo com estes oodigos foi formu-
lada a emenda n . 516 . 

Dispõe o art . 543 do proj ecto que se adquire a propriedade 
immovel «pela inscripção elo titulo de tra.nsferenc1a no registro 
predial ela situação do immovel.» 

Esta alteração na linguagem jurídica, pondera Ruy Bar-
bosla, é indefensavel. «Na legislaÇião patria sempre S•e reservou 
o nome de insc?'ipção, diz ··eisse eminente Se.nador, ao reg·istro 
d:as hypothecas. (L. n. 1.237, de 2!; set. de 1861!, arts . 9° e 1 O; 
Reg . de 26 dBJ abr. de 1865, arts . 199 a 248; Decr. n . 169 A, 
de 19 ele j aneiro de 1890, art. 9°. Decr. n . 370, de 2 de maio 
de 1890, arts. 171 a 215. ) No tocante á constituição e trans-
missão quer dos outros direitos rea:e•s sobre immoveis, quer 
do senhorio dell es, o nome consagrado sempre foi o de tmnsc?·i-
JJção . (L . n. 1.864, art . 8°; Dec . de 1865, arts. 256 a 281; 
Decr. n. 169 A, de 1890, art. 8°; Decr. n . 370, de 1890, arts. H 
segs .. e 233 a 2.36.) 

Estfl essa distincção tradicional nas principaes legislações 
estran g-e ir as . O Cod. Civ. Fr. (arts. 2.146 e segs.) estabelece 
a inscripcão para as hypothecas . A transcripção instituída na 
lei ele 1 de nov. de 1898 para ·as alienações de immoveis, rece-
beu, na lei de 23 de maroo de 1855 a devida ampliação a todos 
n·; dire itos r aaes, susceptíveis ou não, de hypotheca. A mesma 
discriminação está no Cod . Civ. Ual. (arts. 1 . 932 a 1.047 e 
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1:981 a 2. 006) , Seria facil mostral~a em quasi todos os -outr.os, 
St va lesse ·a pena. 

nesse consensü afastou-se o Cod. Civ. Allemão (artigos 
313 e 1.115) , designando indifferentemente pelo nome de 
iuscripçü.o o registra quanto ás hypothccas e todos os outros 
clireibos reaes. I) ara lhe seguirmos a innovação, porém, não 
descubro motiYo algum, a não ser o de nos pormos a-o tom do 
ultimo figurino. O systema de escripturação de registro, en-
tre nós, está 10rgu.nizado em conformidade com a clistincção 
finnacla pPlas nof>~as !Pis at.é hoje, ramifieando-sc em livro-s 
d,i -iitsc ,- ,:pr:ão, c lhros de t-J'W1SC?'i1JIJÚO. Com a fusiio desses dons 
I'tdliOS rm um só não se ha. mist(•t' ele csfor()o, para calcular '()S 
iiWOilY!Ynicntcs, que na prntica t•nxamearão a cnda passo. Jii 
pr,m que• ·? Cui bano ? Com que beneficio ? Na realidade 
apenu~ o de· termos cUminado uma p::tla\Ta ao \ 'Oeubulurio elo 
registro predial, a Lroco ele inconvenientes consideraveis, na 
pratic::t de tal serYiço.» 

De accôrdo com estas obsenações foi formulada a emenda 
n. 520 approvada pelo Senado. 

E ainda de accôrdo com a$ observações feitas por esse 
eminente jurisconsulto ao art. ·5H do proj-ecto, a Commi1S1S:ão 
acceita a 'emenda n. 528. 

Acceita a emenda que manda. supprimir a disposição do 
urt . 7~Jc, n. 3, deve, pül' isso mesmo, ser acceita a emenda 
n. 52\) . 

«l-IIl! uma cspecie de dominio, diz LafayeU,'C., que, por vir-
t ude do titulo de sua c.onstil;uiç.ãv, é revog'a.vel .ou r esoluvel, 
pll.e:nomeno este que occone quando a cansa de acquisição -elo 
rlominio crwe1Ttl em si um TJI'incipio ou condição resolutiva elo 
mesmo domínio, expressa 10u tacita. 

A condição resolutiva tem, como é sabido, effeito retro-
ar,Livo. A r esolução WCI domínio, portanto, pelo preenchimento 
da 0ondit::.fto resolutiva, retrotrahe os· seus effeitos ao tempo 
dct acquisiç.ão. 

Da h i os coPo1larlos seguln'be1s: 
1 . • Aquelle em favor de quem se ol)éra a resol-ução do do-

mínio é considerad'Ü' como si nunca o tivesse alienado de sí. 
2-." Revogado o clominio, entendem- se, ipso tacto, i1e:vogados 

os direitos reaes concedidos ao tempo em que pendia a Clon-
clir-ão resolutiva. 

· 3 . • O proprietario em fayor de quem se resolve o dom:inio. 
11<ídc reivindicar ·a eousa de crnem quer que a detenha. 

Aconlecc, ús Y-ezcs·, que. a aequi~S~iç.ão do dominio, irrcvoga-
VP I em sua origem, vem a ser rcY-ogada por causa sttperve-
nientc. Nestes casos a revogação só produz os seus effeitos da 
data da causa que a determina : ele onde se s•egue: 

1. • Que são validos todos os actos praticad•os em relação 
á cousa antes da catbsa supe'l·veniente de revogação, taes como 
a alienação, a instituição de onus . 

2 . • Que, por consequencia, a pessoa, a quem aproveita a 
r eva.gação, não tem acção rea"l contra teroe•ir.as possuidores, 
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sin~o pessoal contra aquelle c~jo donünio se ~'esolveu, para 
obr1gal-o ·OU a entregar a propr1a cousa ou a restituir o valor.» 
Causas, I. 

. . A s emendas ns . 64 7 c 648 bem consubstanciam esses prin-
eJpJOs . 

O titulo terceiro, sob a epigraphe: «Direitos reaes sobi·e 
cuusa alheia», contém H capítulos: 

Capitulo I - Disposições geraes. 
Capitulo II - Da emphyteuse. 
Capitulo III - Das servidões prediaes. 
Capitulo IV - Do usufructo. 
Capitulo V - Do uso. 
Capitulo VI - Da habitaoã.o. 
Capitulo VII- Das rendas constituídas sobre os immoveis. 
Capitulo VIII - Dos direitos reaes ele garantia •. 
Capitulo IX - Do penhor. 
Capitule X - Da antichrese. 
Capitulo XI - Da hypotheca. 
O Senado approv.ou 160 emendas de redacção: ns. 671, 672, 

673, 678, 679, 681 a 689, 6go a 736, 738 a 7114, 746 a 751, 753 
a: 770, 772 a. 787, 789 a 803, 805 a 803, 810 a 836, 837, 8:38 a 
841, e 12 modificativas: ns . 67 4, 67 5, 676, 677, 680, 737 ~& 7-15, 
71'!2, 771, 788, 804 e 809. 

A Commissão é de pa1'ecer que sejam rejeitadas, apenas, 
as emendas ns. 689, 690 e 837. São todas de T·edaccão: a pri-
rneira porque nãü• melhora a fórma do art. 700 do projecto, a se-
gunda porque reproduz a disposição daquella e a terceira por-
que reproduz o que diz o art. 851, n. IV. 

Os motivos que levaram o Senado a. approvar a emenda 
n. 676 constam do parecer da Commissão Especial e são os 
s-eguintes: 

«No domínio de nossa legislação os immoveis não podem 
ser alienados sem que fique provado por certidões das esta-
ções publicas que não devem imp:o.stos. 

O adquirente, para sua garantia, se constituirá um fiscal 
do Thesouro Publico•, ele fórma que redigida como &e ;a.cha a 
emenda, si o tabellião de•ixa ele cumprir a obrigação de men-
cionar a quitação dos impostos, reclamará o adquirente e si 
este não o fizer, deixando de usar de seu direito, soffrerá· as 
consequencias, sem prejuízo do erario publico. Uma vez, po-
rém, que conste da escriptura a quitação·, a fé do tabellião de-
fenderá a propriedade elo onus que 'Se não transmitte. 

Na hypothese ela venda em praça, o fisco só deve ter di-
reito sobre o immovel até o limite elo preço alcan~:.adu. em hasta 
publica, evitando que o comprador adquira por preço superior 
ao que lhe c;onvem arrematar». 

Dispõe o ;art. 7 45 do ·project.o que, constituído usufrue lo 
em favor ele duas ou mais pessoas, extinguir-se-ha parcial-
mente, pelo fall ecimento de cada uma, salvo o di1'eito de 
arc1·escer, qunn.do expr essamcnt;e. conferido. 



Sendo a expressão «direito de accresce7'», como pond~ra 
nuy Barbosa, peculiar á theoria das successões, quElJI' entre nós, 
como· ·em quasi todos os Codigos Civis, não ha vantagem al-
guma em applical - a a relações de direito differentes . A emen-
da n. 737 foi, assim, redigida: 

«Constituído o usufructo em favor ele dous ou mais indi-
víduos, extinguir-se-ha á parte a parte em relação a cada 
um dos que fallecerem, salvo si, por estipulação expressa, o 
quinhão desses couber aos sobreviventes» . 

A lei n. 1.150, de 5 ele janeiro de 1904, em seu art. 1•, 
considerou privilegiada a divida proveni·ent,e de salari·O·S do 
trabalhador agrícola, 'afim de ser pago pelo producto da co-
lheita para a qual houver concorrido com o seu trabalho, pre-
cipuamente a quaesquer outros creditas, salvo os que fossem 
garantido:S por hypotheca ou penhor agrícola, devidamente 
inscripto e transcripto. 

A lei n. 1 . 607, de 29 de dezembro ele 1906, derogou aquella 
di-sposição na parte final ·em que restringia o privilegio dos 
trabalhadores agrícolas, afim de serem pagos os seus salarios 
peJo producto da. colheita para a qual houverem concorrido 
com o seu trabalho, precipuamente a quaesquer outros credores. 

O decreto n. 6. !137, de 27 de março de 1907, approvando o 
r egulamento para a execução daquellas l·e·is, dispõe no art. 1 •: 
d !:' privilegiada ::-. divida pr.oveniente de salarios de ope-rarias 
agrícolas, de modo a ser paga, com preferencia, sob1·e todas e 
quaesqt~e1' otttras, pelo producto da colheita ou safra. a que 
houverem 10s mesmos prestado o concurso de seu trabalho». 

Dispondo o art. 764 do projecto qu•e• o credor pignoratício 
on hyuothec·ario tem direito de excutir a causa empenhada ou 
hypothecaria e fazer- se p-agar de preferencia a'OS outros cre-
dores, o Senado, ele -accôrdo com o actual regimen, al)prOV'OU 
um additivo constante da emenda n. 752, exceptuando a di-
vida proveniente de salarios elo trabalhador agrícola afim de 
ser paga pelio producto da colheita para a qual houver con.,. 
corrido r.om o seu trabalho, precipuamente a quaesquer outros 
creditas. 

Dispõe o art . 817 do projecto: 
«Vencida a hypotheca posterior, reputa-se vencida a an-

terior e o segundo credor não poderá ex6c,utar a hypotheca sem 
notific·ar judicialmente o primeiro» . 

O intuito desta disposiçã.o é garantir o primeiro credor. 
Muitas vezes, o segundo credor, na ausencia do primeiro e 
mancommunaclJo com o devedor, promove a execução da sua 
hypotheca e consegue a adjudica,;ão do immovel por um pr_eço 
irrisorio, prej udicando o pr imeiro credor . Para evitar 1sto 
c~ que o projecto. dispõe oue o segundo credür não noderá pl'lo -
rr,over a execução, sem préviamente notificar o primeiro. 

A Commissãio Especial do Senado pondera que esta dispo-
sição, obrigando o primeiro credor hypothecario a promover a 
execução e a receber a importancia do seu credito, antes de 
esgotado o prazo convencionado, quando se verificar o caso 
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acima referido, enfraquece 10 instituto dai hypotheca e offende, 
por isso mesmo, a expansão do credito. 

Mas tambem nos casos de desapropriaçãJo do immovel 
hypothecado. ou de remissão por parte do adquirente, o credor 
recebe antecipadamente aquella importancia . E os credores 
podem prever o caso do pagamento antecipado e convencionar 
as clausulas que forem conveniente•s ao seu interesse . 

Entendeu, entretanto, o Senado que devia approvar a se-
guinte emenda substitutiva n . 804: 

«Balvo o caso de insolvencia do devedor, o credor da se-
gunda hypotheca, embora vencida, não poderá executar o im-
movei, antes de vencida a primeira. 

Paragrapho unico . Não constitue fundamento para a in-
solvencia a falta de• pagamento das obrigações garantidas por 
hypothecas posteriores á primeira». 

Embora continue aberta a porta para a fraude, é a 
Commissão de parecer que seja approvada a emenda substitu-
tiva. 

A's disposições do titulo quarto, o Senado approvou cinco 
emendas de redacção: ns. 8!12 a 846, e a Comm1ssãa é de pa-
recer que sejam todas acceitas. 

LIVRO III 

DIREITO DAS OBIUGAÇÕES 

O titulo primeiro, sob a epigraphe: «Modalidades elas obri-
ao..ções», contém sete capitulas: 

Capitulo I - Das obrigações de dar. 
Capitulo II - Das obrigações de fazer. 
Capitulo ITI- Das obrigações de não fazer. 
Capitulo TV - Das obrigaçõ·e•s alternativas. 
Capitulo V - Das obrigações d.ivisivei•s e indivisiveis. 
Capitulo VI - Das obrigações se lidarias. 
Capitul~o· VII - Da clausula penal. 
Todas a:s emendas approvadas pelo Senado referentes a esta 

parte do projecto são de redacção . São 55 : ns. 847 a 901. 
A Commissão é de parecer que sejam r ejeitadas t.J.S de 

ns. l3G4 . 870, § 1 •, e 901, primeira parte. A redacç;ã:O dos. artigos 
878, 885 e 926 do. proj•e•cto é evidentemente melhor que a das 
emendas . 

A ultima parte da emenda n. 901 não tem ligação alguma 
com o art. 926 a que ;s·e refere . 

O titulo segundo, s ob a epigraphe: <<E(feitos dos obriga-
ções». contém 15 capitulas: 

Capitulo I - Disposições geraes . 
l]apitulo II- Do pagamento . 
Capitulo III - Do pagamento por consignação. 
Capitulo IV - Do pagamento com subrogaçãio. 
Ca pitnlo V - Da imputacã:o do pagamento. 
Capitulo VI - Pa doação em pagamento. 



Capitulo VII ~ Da novacão. 
Capitulo VIII - Da con1pensação. 
Caprtulo IX - Da transacção. 
Capitulo X - Do aompromisso. 
Capitulo XI - Da confusão. · 
Capitulo XII - Da remissão das dividas. 
Caprtulo XIII - Das consequencias da inexecução das obri-" 

gações . 
Capitulo XIV- Das perdas e damnos. 
Capitulo XV- Dos jm~os legaes . 
O Senado approvou 117 emendas de redacção: ns. 902 a 

931, 933 a. 1 . 014, 1. 016 a i. 021 ;e duas emendas moclií'icativas: 
ns. 932 e 1 . 015. · 

A Commissão é de pareoe•r que •sejam acceitas as modificati-
vas e que sejam rej citadas as ele reclacção seguintes : ns. 1)25, 
primeira alínea, 942, 947, 964, 965, 967, 970 n . 3, 971, 985, 
089, 998, L 004 e L 016. 

O art. 953 do pTojecto, redigido em t ermos muito vag·os, 
dispondo ociosamente, de um modo generico, para casos que jú 
foram attendidos na parte relativa a cada contracto, em es-
pe'Ci-e, e deixando a exigibilidade de: obrigaçõe,S! sem pr azo ao 
arbítrio judicia.l, soffreu as ·emendas ns. 931 e 932, approvadas 
pelo Senado e que elevem ser adoptada!S' pela Camara ., 

O paragrapho unico do art. 1.058 define ·.::u culp•a·. 
Culpa, segundo a definição de Giorgi, é a «Voluntaria omis-

s1:one di clü·igenza, pe1· cui non 1Jrevecliamo le consenqtwnze ille-
cita di una cornnL'issone cul orniss·ione. e violimno senza avve-
dercene un nostTo dove1·e giuridico». Teor . delle Oblig·, II, 18 . 

Não ha c·onveniencia alguma em que o Codig'O defina o que 
seja culpa, accrescencLo que a definição elo alludido paragrapho 
é defeituosa . A definição deve ser deixada ú doutrina. 

O art. 948 elo projecto dispõe que o pagamento em di -
nheiro, sem determinação da •especie, deve ser feito, em moeda 
con,ente, no logm· do CtLmp1·imento da obrigação, e a emenda 
n. 925 manda que seja feito «no lagar onde se ajtLstou wmpri1·-
se cu obrigação». 

A redacção do projecto é melhor. Logar do cumprimento 
da obrigação é aquelle em que ella tem ele ser satrsfe•ita, ou 
em virtude ele uma convenção, ou da disposição da lei, ou elas 
circumstancias ou da pr1opria natureza da .obrigação . A emenda 
n . 925, primeira alínea, deve se-r rej eitada. 

No mesmo caso está a emenda n . 942 . O m:t. 962 do pro-
jecto dispõe que «nas obrigações ne•gativas, o devedoT fica 
constituído em mora, desde o di'a em que executar o acto' de 
q'rle se clem:a abster», e, diz a emenda .. . «desde o d.ia em que 
p1·aticar o acto de que ajustam abster- se» . Como as obrigacões 
negativas l'Csultam não 'só de contra.ctos como ainda da lei, 
n rrdaccão elo proJccto é evidentemente m ::rlhol'; porque abrange 
todas . 



-27 ~ 

{) art, 9G8 do projecto dispõe que: «Si acxuei!e que inde-
vidamente receber um immovel .o tiver alienado, deverá as-
si-sti?· o proprietario na :rectificação do registl'1D•, nos termos do 
ar L. 8!H. A emenda n .. 9117 substitue o verbo «assisti1·J> pelo 
verbo «auxü'im·» . Auxiliar, diz Moraes, é da1· attxilio, soc-
C01'1'C1', ajudm·, favorecer com pa,lavras ou ob1·as. 

O projecto, empregando o verbo assistir, que tem uma 
significação precisa na technica processual, deve ser preferido 
á emenda, que poderá dar Jogar a duvidas acerca da interpre-
tação elo verb'O «mtxüütr:~>. 

O confronto das emendas ns. 964, fHi5, 967, 970 n. 3, 
071, 989, 998, 1. 004 c L 0-!G com os artigos do J)rojecto ns. 99í, 
9!15, 996, 1.000: n. III. 1.002, 1.0:27, 1.037, 1.043 e 1.059, 
torna patente que eleve ser preferida a Tedacção destes artigos. 
A redacc.ã!o do art. 1. 023 do pr.ojecto é muito obscura, mas a 
da emenda n. 1. 023 não é melhor. 

Aos artigos do titulo terceiro, sob a epigraphe «Cessão de 
credito», o Senado approvou 12 emenda•s : ns. 1. 022 a 1. 033. 
Sãio todas de. redacção, e a Commissão é de parecer que sejam 
acceitas. 

O titulo quarto, sob a epigraphe «Cont?·actos», contém sete 
capítulos: 

Capitulo I - Disposições geraes. 
Capitulo II- Dos contractos bilaterues. 
Capitulo III - Das arrhas. 
Capitulo, IV- Das estipulações em favor ele terceiro. 
Capitulo V- Dos vícios redhibitorios. 
Capitulo VI - Da evicção. 
Capitulo VII - Dos contractos aleatorios. 
O Senado a.pprtovou 37 emendas de reclacção: ns. 1. 034, 

1. 035, 1. 037, 1. 039 a 1. 065, 1. 069, 1. 070, 1. 071 e 1. 073 a 
1. 076, e seis emendas modificativas: ns. 1. 036, 1. 038, 1. 066, 
!.06~ 1.068 e 1.072. 

A Commissão é de pa,rec;er que s·eJ.am rejeitacJia,s as emen-
d,a.s de redacçlo ns. 1.0!13, 1.05•2, 1.057 e 1.048 § 1 o e as modi-
ficativas ns. 1. 038, '1. 066, 1. 067, 1. 068 e 1. 072. 

A emenda n. 1.0lt3 nef,ere-se. a'o .art. 1.088 concebido nos 
seguirutes termos : 

«Üs contractos por correspondencia, epistolar ou t•e.!egrw-
phicoa torl1!a:m-se perfeitos de,sde que .a :m~-c,eitação é expedida». 
Süb1'P. o momento em que se fórma. o vinculo o.hriga;to·rio nos 
contractos, por corresponclencia, ha qua.ti'o systemas : 

«li sistema clella informa.zione o cognizione, il qua.le esige, 
che l'accetbazi.Gne sia giunrta oa1 notizi'a del proponente. Que.lo 
dell~ dichiarazione, sistema. suddiviso nella teoria deHa cli-
chiaraziOne in senso st1·etto, per cui il vinc-Jlo é perfetto• ap-
pena. l'accettazione sia fatta in qualsivoglia ma.niera. tuttoch<~ 
non pa'l'tecipata; . e deJ1a, spedizione, che vuoh~ l'indi~'izzo 
di'll'arcettazimJ.e, sebberw non pervenuta ancora. Quello clclla 
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1·ecezione, chc prel:ende la notizia dell'acBettazione perv·enutal 
ai pr!Qponente. It sistema misto de Groúo, i! qual e distingue· 
rcbbe i contralLi bilaterali dagli unilaterali; e solo por i pri-
mi crederebbe nccessaria la notizia dell'accettazione. Inoltre 
quoUo de! Windsche·id, altro sü;tema misto, che dis:Lingue pi'o-
poruente d>a aecettante: vaLendo che nel secondo so.Jtanto sia 
ncc-essario cho l'accett-azione sua siru pervemrta a notizia dBt 
pr·OPDTl'ento. 1~ finalmente i! sistema de! Koeppen che risa!e 
ai diribto romano, e paragona l'offerta tra assenti a unru dila-
zione cli obbligaz iüne sotto sospensiva.,-Giorgi, Teor. delle 
oblig. III, 215 a 227. 

O projecto adapta o systema da expedição pelru qual o con-
tracto fica perfeito d~de que o .acceitante expede a sua 
11esposta. E' o sy.stema pl'eferido por VlaTios esc-riptores e pc? 
algumas legislações c é o systema do nosso direito. Serafini, 
Aubry e Rau, Gi.rault, Bufnok, Carvalho de Mendonça, Bent·J 
de F'arr·ia, E. Fspinola. Cod. Fed. Suiss-o, art. 8•; Cod. Civ. Ja-
ponez, art. 52b; Cod Oom. Hraz., rurt. 127. A emenda: n. 1.043 
é de simples r<odacção, mas a do proj•O'cto parooe melho-r. 

Q arl. 1.098 do projecto diz: <<Salvo estipulação em con-
t1·a.rio, as m'I'has em dinheiro consideram- se principio de pa-
gamento. Fórru esse caso, devem ser restituídas, quando o oon-
tracto fôr •concluído ou ficall' desfeito.» 

Diz a emenda n. 1.052: «Salvo estipt.Zação diversa, as a:· -
r h as ·em clinlmiro c-onsiderJam-se principio de paga. Não o sendo, 
resti;t.uir-se-hão, quando o oont'I'aBto se celebra\r ou desfiz·er.:. 

E' tambem emenda de redacção, par·ecendo melhor a do 
projecbo. As oarrhas em d·inheiro .oonsideram-se principio de 
pagament-o, alvo si as partes estipulam cou.sa contraria e não 
cousa div.er.sa.. 

O arl. 1.103 do p•roje:c.to disp,õe que «a cousru reoehida em 
virt.ude do Bontracto commutativo póde ser rejeitada po·r 
vicias ou de{e'itos occultos que a to.rll'em impr.opria ao uso a 
que ó destinada, ou lhe diminuam o valor.» A emenda n. 1.05 7 
falia em «vicias on defeitos encobe1·tos». Por que a substiilmi-
çã.o ? O proprio Senrudo, em sua emenda n. 1.060, fa.l!a em 
vicio occu.lto. 

A segunda pade do art. 1.094 do projecto diz: «Si depois 
de conclnido o contraclo sobrevier a uma das partes contra-
dantes diminuição em seu pa;t.rimonio, capaz de comprometter 
on tornn.r duvidosa a pr·e.st'al)ã:o pela qua.! se obrigou, póde a 
par~e a quem incumbe fa.zer a prestação em primeiro logrur-
?'ecHsw·-se a esta-até que a outrn satisf·açCll a que lhe com-
r.ete ou dê ga·rantia bastante de satisfazel- a.» A emenda n. 1.048 
§ 1" diz que a pa.rtc poderá reter :a prestação. Por que a substi-
tuiçffo elo verbo ?'ectt.sa:r- se :empregado no p•roj•edo ? 

O Codi&o Civi l Allemão no art. 321 e o Codigo F·ederal das 
Obri gações no a:·t. 83 empregam e13se vocabulo. 
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A 2• p;arte do n. I do art. 1.083 diz: 
«Considera'-se tambem presente a pessoa que contracta· 

p01' meio do telephone» . 
A emenda n. 1.038 manda supprimir esta disposição, sem 

razão plausiv:el. 
«Convient-il, diz Virgílio Hossel, d:e ra.nger dans la caté-· 

gorie des contracts, ent~'e présents, e-eux qui son:t 0onclu~· par 
téléphone ? I! semble que l'on ne puiss.e répondre qu'afflrma:-
iivement, puisqu'•aussi bi en la situation de deux persones qm 
ont une conver.sabon téléphonique est l.a même que si 181lles 
se trouvaient en face !'une de l'autre.» Man. du Dr. Fed. de-s 
Ob!ig., 27. 

O Cod. Fde . eles Oblig ., da Suissa dispõe no art. 4°: «Os 
contra!Otos concluídos 2.J 01' telephone são considerados feitos 
entre pr-esent~:; s, si ·as partes ou seus mand!~tarios -pessoalment(3 
estiver em ·em comunioação.» 

O Cod. Civ. Allemã:o dispõe no art. 147: 
«A offert(IJ feita por uma pessôa presente não póde ser, 

accei.t,a sinão immedia.bament,e. · 
Assim é pa,ra a offe1'ta feita por telephone.» .. ' .~ · 
A emenda deve seor rejeitada. · · ·· 

.... . "! 

E' principio de direito, consagrado nas legislações de quasi 
todos os povos que, no caso de evicção, o alienante é 'Obrigado 
a restituir a totaiid:~de do preço ao -evic to, ainda. quando a 
cousa vendida tenha, diminuído de v.a!<oe ou estej.a notJavel-
mente d<:lter·iorada, : . . . «Si trovi cleminuita di valor e o nota-
bilmente deteriorata», no dizer de Mazzoni-Inst. di Dir. Giv. 
Ital., V. 241. Si, porém, o adquirente auferiu vantagens· dias 
deteriorações, o alienante deduzirá, da impo-rtancia do preço 
que tiv-er de I·es.t.ituir-lhe, o valor dessas vant ag.ens. 

«Ainsi l' acheteur a demo-li des construcüons qui existai--
ent au moment de la vente sur le terrain vendu, et il a tiré 
profi t eles materiaux en les vendant ; !e prix qu'il a tiré 
viendra en deducti.on de la somme que doit !ui restiturer le 
vendem' . De même, l'acheteur d' une forêt y a fait eles ·coupes 
de hots qui -en deminuent la val·em', ret i! a vendue les bois 
coul)és et profité de leur prix ; !e vendeur aura I.e droit de re -
teni•r une somme égal,e.» LacanüneTie, De la vente et de. 
l'echange-373 e 374. Laurent-Dr. Civ. F1·. 24, 238 e seguin-
t1es; Mazzoni, obr. e log. cits.; Coelho da Rocha, Dir Civ., 812; 
Cod. Civ . Fr. , oa.rt. 1.632 ; Ital., 1. 438; Port . , 1.047; Chil., 
1.848, etc. 

De accôrclo c:om estes principias, dispõe o proj ecto no 
arL 1.:l12 que subsiste para o alienante a obrig,a.ção de resti-
tuir, no caso ele evicção, integralmente ao comprador, o preço 
ela cous!l vendida, fructos, despezas, prejuízos e custas judi-
<.aaes, amda que a c.ousa vendida esteja deteriorada excepto 
havendo do lo elo adquirente. ' 

E dispõe no art. 1.113: «Si o .adqui.I'Ie:nte tiver auferido 
vantagens d:a.s. deter.iora.ções e não tiver sido condemnado ~ 



indemnizal-.as, o val.a.r daiS vanil;agens ser"á deduzido dai quarr..-
tia que lhe tiver de d'm· o aJlienantJe.» 

N:o caso de dolo do adquirente é justo que não tenha di-
reito ú r estituição integral do preç-o. 

Supponha- se, na hypothes·e figurad a' por Lacantineric, 
que o comprador, sabendo que a cousa que lhe fôra vendida 
não pertenci•a ,aiO ' "endedor, demoliu .as construcções, cortou 
as ma:ttJas, vendeu ·os nmbociaes e ,as madeiras, auf.erindo 
gnancles vantlagens. Será., porventu~·.a., jusbo qu~ o vendedor in-
demnize o evictor elos p rejuízos pr oveni.enues de·ssas dcter i.OQ'a-
oõcs c, ao mesmo tempo, restitua ao comprador, que agiu com 
cl:ol·O, a importan:cia. integral do preço ? 

O Senado substituiu as di·&posições dtos arts. 1.112 e 1.113 
pel.a scguinúe, con&tentJc da ·emenda n. 1.066: . 

«Si .élJ causa e-victa t iver soffridü deterioração, 1'espondm:3 
1:10 evictor por esúa o .ahenante ou o evicto que houv1er dada 
c·ausa ou um .e outro pela parte que Jhie oouber.» Evidente-
m enbe a emenda não pôde ser acooita. 

E' tambcm principio de direito que, no caso de ter a cousa 
augmentaclo de valor, em virtude de bemí'citorias uteis ou ne-
cess<arias, o evictol' dev·e indemnizal- as a;n evicto, «non en 
ve?'ttL d'ttne obligation de gm·antie qn'il n'a 21as cont1·actée, 
1.-wis cn ve1·tn dn clroit comnwn , diz Lacantinerie (obr. cit. 
380) . Ou ·essas bemfeitorias foram feitas pel·o ·pr.oprio evicto 
e eri11 t.al caso, ,t.endo recebido a r•esptEJ(JitiVIa impo!l:tancia do evi-
cúor, só terá. o direito de haver do .ali<enantc a imporúancia in-
t egral do preço, ou fomm feitas peito aüenante_ .e o valor deUas 
deverá. s-er deduzido daquella importancia. 

No primeiro c.a.so, si nã,o for•am ·abonadatS' 'l!ro :evicto, tem 
es{e o di1~e.ito ele hnver •O &eu vaJ.or do abetnante. Cod. Civ. Fr., 
arts. '1.633 e '1.63-i ; ltal., art. '1.489; Port., art. 1.047; 
Chil., art. 1.849. O IJ>rojecto' dispõe no art. 1.114: 

<<As hemf•eitori-as necessa.rias ou u teis, não abonadas ao 
que .snffreu a evioção, clev:em s·er pagas pelo alienante.» 

E no art. 1.115: 
. «Si as hemfeit.oria.s ta·bonadas .a.o que .soffreu a evj.cçãiO', ti-

verem s ido feitas pelo a:li®ante, o valor dcUars. sertt ·levado em 
conta d <11 Testituiçã.o devida .. » 

Cot111quanto rsej am deficicnt.cs as disp·osiçõcs do pToj.ccto 
pot' não eonf'Jagrar.em outros princípios jú adoptudos pelas le-
gislações ·dos povos, •e·rrtende, ·entretanh), •a Commissão que a 
CrumaQ·a; deve preiierir o-s alludidos artigos ás emendas substi-
tutiv.a>S ns . 1.067 e 1.068, que desconhecem as r.eg.ras· funda-
menlaes da evicção. 

Não é convenient'e a suppr·essão p,ropostlat peJ,a emenda 
n. 1.072, Ja pur não estaT claramente compreh®dida na dis-
posição do m.f... 1.110 a m:a;Lerklr dto n. II do art. 1.119 e já por 
se ilratar do ouso import<U,nte que deve fic,a.r bBm expresso. 



O titulo é[uinto, sob 1a epigi'wphe-«D'if(e1'entcs 1speci_q.~ 
de contractos»-contém 16 .capítulos: 

Ca.pitulo I-Da compra -e venda. 
Capitulo II-Da troc•a .. 
Ca·p~t:ulo III-Da doaoão. 
Capitulo IV-Da locaoão. 
Capitulo V-Do emprestimo. 
Capitulo VI-Do deposito. 
Capitulo VII- Do mandato. 
Capitulo VIII - Da g·estão de negocios . 
Cwpitu].o IX- Da edição. 
Capitulo X- Da representaoão dramatica<. 
Ca,pitulo XI-Da sociedade. 
Capitulo XII- Da par.ceria rural. 
Capitulo XIII- Da constituiçãio· de 'renda. 
Gcvpitulo XIV-Do contra!Cto de seguro. 
Capitu].o XV- Do j:o-go e da aposta. 
Capitulo XVI-Da fi,anca. 
O Senado approvou 358 ·emendas de redacção-ns. '1.075 

a 1.090, 1.094 .a 1.127, '1.129 a 1.150, 1.152 a 1.186, 1:187 a 
1.194, 1.196 a '1.247, 1.249, 1.250, 1.252 a 1.255, 1.257 w 1.283, 
:l.287 a 1.354, '1.356 a 1.378, 1.390, 1.392 a 1.397; 1.399, 1.1101 
0; 1.408, 1.4'1 O a 1.1130; 1.1132, 1.437 a 1.!163, e 24 modificativas 
~ns. '1.091 ·a '1.093, 1.128, 1.151, 1.186, 1.195, 1.248, 1.251, 
1.206, 1.284, 1.285, :U286, 1.355, 1.389, 1.391, 1.398, 1.400, 
1.il09, 1.431, 1.1133, 1.1!34, 1.435 c 1.436. 

A Commissão 6 etc pare-cer que ISeja.m rejeibadas tres 
emenda·SI de' rccl'acoão: ns. 1.133, 1.1.113 ·e '1.3111 e seLo modifi-
C:<ltivas: ns. '1.128, 1.'2/;8 (§§ 1° e 4"), i.Z51, 1.2811 n. 5, 1.285 
i1. 6, 1.889, 1.1.00 e '1.431. 

O .simples confownto da 2" p:ade do art. 1.181 do projecto 
com a. emenda n. 1.133, torna l)atenle que a reducoão do pro-
jecto é melhor. 

Dispõe o art. :l. :l89 dd pro.iect.o : «Na loc:ação de oousas, 
uma das partes se 'obriga a ceder ú ·outra, por tempo deter -
minado ou não, o us·o e g-oso dru eousa não fungível, mediante 
r:cl'ta 1' e t1·iuu.ú~üo» . 

A emondã n. 1.H3 ;propõe a seguinte redacção: «Na loca-
ção de cousas uma. das paret.es se obriga .a ceder ú outra, mc-
tüante CC1'ta co·mpenso..ção, por tempo determinado ou indeter-
minado, o uso ·e goso da c ousa não fungível». 

Com quanto as duas redacçõ·es s~j am def.eituosa,s, é todavia 
pref.eriv:el a do prl()jecto, porque não f.oi hem empregado o 
termo «compensação» const.ant;e da emenda, em vista do ·sen-
ti-do technico que tem em cl:ireito e que lhe dão os arts . 1.01\J 
e 1.025 do meBmo projccto. 

Ao ad. 1. 356, do ca.pitulo que tem por epigraphe «Da ed·i-
çr1o't>, o illustr.e Senador Il.uy Ba.rbosa f.ormulou uma emend(b 
de t eda•cção, mrv.; -ao, numeral--a fel~o com rcferencia ao 
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art. 1.3§7. Este engano deu logar a que o Senado approvasse, 
sem modificaçfuo alguma, o art. 1.356 do projecto e! e!TI se"-
guid>a, apprOV'aJS,se Lambem a emenda. O re~ulta<;to foi ficar o 
pr.ojer!to ,com dous artigos absolutamente Ideutrcos, e sem a 
r·egr.a constante do primitivo art. 1.357, que prohi-be ao editor 
fazer ·abr-eviações ou modifi,c1aç:õ-es na obra, .s·em permissão do 
autor. 

Para se evi·uar isto, cumpre rejeitar a emenda n. 1.314. 

Sendo a Oommissão de pa1r1ecer que .sej,a rej-eitada a 
emenda n . 1.675, que institue a liberda·de der testar, não pódo 
acceitar a· emenda. n. 1.128. 

O § 1 o do art. 1.289 do projee<to diz que o instrumento ptar~ 
ticular do· mandato deve c-:mter a designação do Etsado, ela ci-
dade :ou cireumscripçãtO c-ivil em que fôr passado, a dla,ta, o 
nome do outorgant:e, ,a, individuaçã,o de quem seja o outorgJad~ 
e hem assim o obj<ectivo da out,orga, a natureza, a designação 
e extensão dos poder-es conferidos. O Senado• approvou o 
substitutivo constante da emenda n. 1.248, exigindo que do in-
strumento parti·cular do mandalt;o oonste a assignatw·a do ot~
to1·gante e a do out01·gado. Não pôde s·e1' acceita. 

O § !1° dQ mesmo artigo dispõe que o reconhecimento dá 
letra e firma no instrumento ·particular é oondição essencia1 
á sua v.a:lidadle em relação a. terceiros. A alludida emenda em 
seu § !1° exige que o reconhecimento deve ser feito po1' notano. 
pttblico do paiz ott agentes consulm·es no estrangei1·o. 

Actualmente, na falta de consules brazileiros, a procura ~ 
ção póde s-er legalizada no .Joga•r da execução, pelo oonsul do 
p.aiz em que tiver sido passad•a•. (Reg. n . 2.647, de 19 de ·se~ 
tcmbro de 1860. ) O aje)ditivo impe·de, inconvenientemente, es-se 
modo de rec.onhecimento. 

E' pneferiV'el não se modificar o projec.to. A materia deve 
ser regulada p-elas leis p['ooessuae-s e r'Cgulamenta.res. 

E' principiO de dir.eito que o m>anda,to se presume ac-
cciLo quando o mandatario publioamente -offerece os seus ser.,. 
Yiços e, solicitado pelo mandante, não responde, recusando 
immediatamente. , i 

O Codigo Civil Allemão dispõe no art. 663 : «Todo aquelle 
que é publicamente instituído ou publicamente se offerece 
para occupar-se de CCl'bos negoc ias é obrigado, si não acceita 
um mandato relativo a algum elos neg·ocios da categoria pre-
vista, a fazer, sem demora, ao mandante o aviso da recusa. A 
mesma. regra se applica quando uma pessôa se offereceu ao 
mandante para occupar-se de certos negocias ». 

O Codig'o Federal da Suissa tem a mesma disposição : 
«Art. 393. Salvo recusa immedi ata, o mandato se reputa 

acceito quando tem por objecto neg-ocios para cuja gestão o 
mandatario tem uma qualidade official, ou que entram no exer-
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cicio de sua lH'Ofis::;i:io, ou para os qua e::; elle u/'{Ci'eeeu 1JtLúliea-
mente os seus se1·vicos». 

Viro-il·e Rossel commentando e.s·ta disposição, diz : «Si, en 
tbese o-é'néral•e nu'! n' a l'obliga tion de répondr·e a des offres 
de oontra.ct.; et si l'omission de s'expliquer ne peut être in-
te.rp;I~etée ni CO!fime une a:dhiesion, ni comm~ un ref~s, le le-
o·isl:ateur a JUge à pr·O•j)OS de fan·e ·exceptlOn a cette reg]e dans 
l'hypothese de J'arLicie 3ÇJ3. Les av.ocats, notaires, huissiers, 
comm·i-ssi-on:aü·.es, v•oi~luriers, courticrs, .etc., .en un mot, tous l·es 
manda.taires de profission sont reputés avoir, it moins d'un 
refus immediat, a;c-cepté Je~s manda,ts que J.eur sont ·offerts, et, 
par a.nalogie de !'art. S, linea 2, les effets. du contrat commen-
cent it date'r de la r eception de l'offre non refusé». Man. du 
Dr. F•ed'. des Oblig., 513. . 

De .a1ccôrdo oom .a doulwina :e, •c.om a.s disp.osições 31Cim~ 
tiransc.riptas, o pToj ec·to dispõe no a:rt . '1.293: 

«0 mandato presnme-:se acceito entre atLsentes, quando 
o neyo C'io pam qtLe fo i dado é da profissão do mandata·rio, diz 
1·espeito á stLa qualidade o(ficial ou fo ·i v{fe1·eC'ida med·iante 
publicidade, e o mandatw·io não fez constar immed·iatamente 
a sua 1'ecttsa.» 

O Senado ·approvou a emenda n. 1.25'1 mandando eliminar 
as palavras : «OtL (oi of(e1·ecido m ed·iante pobliC'idade» . 

Em vista do exposto, a Commissão é de parec1e.r que seja 
rejeiúa!Cla lélJ emenda. 

O :u·L '1.325, n. 5, do proj ecto dispõe que os descendentes, 
a:seeudlentes e irmãos do juiz: da .c,ausa não podem ser p:rücu['a-
d!ores em juizo. O •art. -1.354 do Cod. Civ. Portug\Jiez enCierra 
idientie-a disposição·, «para evitar, diz Dias Ferr.edr.a, a influen-
cia dessas pessôas no animo do .iuiz».-Cod. Civ. Port. atmot. 

A emenda do Senado-n. '1.284 exttiende a prohibição até 
o 3° gráo dos consaguineos e 2o gráo, inclusive, dos affins. 

A Commi.s.são é de parecer que seja l'ej;eitada a emenda. 
Ref·e1re-s•e a parentes r emotos do jul~;~ador e é de presumir- se 
que não exer ç.am influenci·a sobre o seu animo. 

Tambem não podem ser pr.ocuradores em juizo, dispõe o 
mesmo al!'t. 1.325, n. 6: «Ascenden tle.s ou descendentes da paJrte 
adversa, exr;epto em causa-propria». 

A emenda n. 1.285 manda supprimir es•ta di·sposição. 
O ref-erido art. 1.354 do Codigo Civil Portuguez prohibe 

que sej:am procuradoll'es judicia-es- «os descendentes cont1·a os 
ascenden_tes e v ice-versa, excepto e-m causa- propria>>, pela re-
pugnancla na..~ural q•ue lm, diz Dias F eJ'r eira, em esta.rem pro-
ouran~o os f ilhos c.onüra os pai8'-S ou e-stes contra aquell~s
Obll'. mtada., commoot. :ao ar t. 1.354 do Cod. Civ. Port. 

A Commis.são é de panec:eT ·que seja rejeitada a emenda. 

O aTt. 1.433 do projecto considera perfeito o contraCJto dei 
!Seguro desde que o seg<UI'aidor r~mette -a .aipoliee ao s~gU!rado 

Codigo Civil - tl. 3. 



ou f,az nos livros o lanoamento usual da: op:eraJÇão. A emenda 
do Senado n. 1.389 manda ubstituir as palavras-«?'emette ao 
scanrado» pelas palavras <<entTe-ga ao seyttTado» . . 

Em :fiace do dir<eito, para que o contracto d~ seguro fique 
perfeito, ·pasta·, effectivamentJe, qUJe o .segurador faça em. seus 
livros o l-ançamento usual da operação, de modo que não e ne-
ces&aria a •entrega da a.polioe ao eegurad.o. 

O Couigo Civil de Zuri ch, referindo-se a esr:;e conLracto, 
dispõe em seu art . /197 : « Le contrat n'est obliga.toire pour les 
rJetix par Lies qu'à la condition d'être passé par écrit. Toute-
Joi s i l ~;uffit, à cet e1'1'et, qne l'assureur r emette à l'assuré le 
certific•at connu sans !e nom de· police ou qtt''il {asse la mention 
usuelle ele l'opemtion sw· ses 1·eyistres». Traducção de Ernest 
Leher ; Conf. God. Oommercial Port. art. 426; proj-ecto Coelho 
Rodrigues, art. 923. A emenda deve ser rej eitada. 

Dispõe o art. i.444 do projecto que «Si o segurado não 
fizer dec larações verdadei ras e completas, .amittindo cir-
cumstancias que possam influir na acceitração da proposta 'OU 
na taxa do premio, perderá o direito a.o valor do segur-o e pa-
gar;.í o preinio vencido». 

O Senado approvou a seguinte emenda subst itutiva : 
c:Si o sPguracl-o omittir, alter-ar ou figurar circumstan-

cias que podeí~iam te.r influído para a reJeição da. proposta ou 
para a estipulação de maior taxa ele premio, perderá, no pri-
mei ro caso, o direito ruo seguro e ao premio pago, e no seguiJ.-
do, indemnizard em dobro, consentindo o segurador, o valor do 
premio que lhe teria sido cobrado, si as suas declarações fos--
sem (3;><:actas. » 

:E;mtruanto que a dispozição do proj ecto é clara e precisa, 
o substitutivo é obscul'lo e suscita varias questões. Diz a emen-
da que o segurado indemnizard em dob1·o no 2• caso que prevê, 
o valor do premio que lhe teria sido cobrado, consentindo o 
seguradm·. E si não consentir, quaes os effeitos do seu acto ? 
E ~i o risco j ~t se tiver realizado ? Quaes os direitos e obriga-
ções de um;J, e outra parte ? 

A Commissã.o nã,o acceita 'a ·emenda. 

A Commissão é, outrosim, de parecer que seja rejeitada a 
emenda n. 1. 431 ao art . 1. 471 do projecto, emenda essa que, 
no parecer da Commissão especial do Senado, estabelece, com 
precisão @ clareza, •a doutrina sobre a mate·ria. 

A emenda-, porém, multiplica palavras sem modificar ou 
tornar mais claro o texto do artigo emendado. 

Dentre as emendas approvada·s pel•o Senado e que, no p.a-
l'ecer da Commissão, devem ser adaptadas pela Cama.ra, desta-
cam-se as seguintes : 

EmeNda É.. L i 51. be accôrdo com o nosso direito actual, 
dispõe o projecto IliO art , 1.198 : 

« Si durante a locação fôr alienada a causa, não ficará o 
~dquirente obrigado a respeitar o contracto si a isto não se 
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comprometteu.» E' a mesma disposição da Ord. do L. IV., t. C! , 
principio. 

A emenda n. 1.151 pr.o.põe 'O seguinte substitutivo : 
" Si durante a locação fôr alienada a causa, não ficará o 

adquirente obrigado a respeitar o contracto, si nelle não foí 
consig11ada a clausula da sua vigencia no caso de alienação, g 
oonstJar do registl'IO• publico. » 

De modo que, si no contracto de locação fôr estipulado 
que, no cas·o de venda do immovel, o comprador respeitará o 
contracto, e este fôr inscrip.to no registro publico-realizada a 
venda e quando mesmo a respectiva escriptura não faça refe-
renci•W alguma á IocaçãJo, •O comprador será obrigado a respei-
tal-'a. 

A disposição é muito conveniente. Quantas vezes, depois 
de haver o locatario feito obras oonsideraveis no predio arren-
dado, o locador vende-o e, com má fé, deixa de menci·onar a 
1ocação na escriptura da venda, dando assim ao oomprador o 
direito de despejar •O locatario immediatamenbe·, causando-lhe 
cons·ideraveis prejuízos. 

O Cod. Civ. Port. não reproduz a disposição da citada 
Ord. e, ao contrario, dispõe· no art. 1. 619 : 

«O contra.cto de arrendamento, cuja data fôr declarada em 
titulo authentico ou authenticado, não se rescinde por morte do 
senhorio nem do arrendatario, nem por transmissão da pro-
priedade, quer por titulo universal, quer por titulo singular, 
salvo o que vae disposto nos artigos subsequentes.» Contém a 
mesma disposição o Codig·o Civ. Fr. art. 1. 7 43 e o Ital. 1. 597. 

O Cod. Civil Allemão dispõe no art. 571 : « Lorsque l'im-
meuble Ioué ·est, 1a,pres l'entreé en jouissance du preneur, aliené 
par le bailleur à un tiers, l'acquereur lui est Bubrogé, quant 
aux droits et aux .obligations resultant du bail, pendant la 
durée de sa proprieté. » 

A emenda n. 1.186 propõe o seguinte artigo additivo: 
«Na locação agrícola o 1oootario é obrigado a dar ao locador 
attestado de que o contracto está finda ; e, no caso. de recusa, 
o juiz a quem competir deverá expedil-o, multando. o Pecusante 
em 100$ a 200$, a favor do lücador. 

Esta mesma -obrigação continúa a cargo do locatario, si 
elle, sem justa causa, dispensar os serviços do locador, ou si 
este, por motivo justificado, der por findo o contracto. 

Todavia, si em qua!'quer destas hypotheses, o locador esti-
ver em debito, esta circumstancia constará do •a,ttestado, fican-
do o novo locatJari.o responsavel pelo devido pagamento.» 

Disse a Commissão do Senado : 
«Em relação a,os trabalhadores agrícolas, as medidas pr.o-

postas terão, de cerro, salutares effe~uos, evitando que sejam re.-
tlra~os de umas para outras colonias ou propriedades com o 
preJUJzo para o locador ; obriga a expedição do attestado de 
haver terminado o contracto, ou de ,s,er o trabalhador dispen-
sado· dos serviços por justa causa e, finalmente, pune com 
multa o locatano, no caso de deixar de expedir o attestado. » 
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Ao titulo sexto, sob a epigraphe· : «Obrigações derivadas 
de declaração unilateral da vontade», o Senado 1approvou 13 
em endas de r edacção : ns. 1. 464 a 1476. 

A Commissão é de parecer que sejam tod:xs acceitas. 

Ao titulo setimo, sob a ep igraphe : «Obrigações resultan-
tes de •actos illicitos », o Senado appr ovou 15 emendas de re-
d'acção : ns. 1. 1177 a 1. 480, 1. 482 a 1. 492 e uma emenda mo-
dificaüvan . :l. 481 (n . !1 ) . 

A Commissão é de parecer que sejam todas acceitas . 

Ao titulo oitavü, o Senado approvou uma unica emenda de 
redacçilo, n. 1.MJ3, rcJcrentc ú epigraphc, que deyc ser appro-
vada. · 

O titulo nono, sob a epig1•aphe : «Liquidação das obriga-
çêes » ·contém dous capitulas : 

Cap . I-Disposições geraes . 
Cap . Il-Da liquidação das -obrigagões r esultantes de 

actos il licitos . 
O Senado .a.pprovou 1\J emendas de redacçúo : ns. 1. 4911 a 

1. 512, que devem ·s.er acceitas . 

1\.o titulo decimo, sob a epigraphe : «Concurso de credores, 
preferencias e pri vilegias» o Senado approvou 16 emendas de 
reda,cção : ns. 1.513 a 1.519, 1.521, 1.522, 1.524 a 1.529 A e duas 
modificativas ns . 1. 520 e 1. 523. A Commissão é de parecer 
que sejam todas acceitas . 

L IVRO IV 

DIREI'I'O D.-\8 SUCCESSÕES 

O titulo ]Jl'imeir-o, sob a epigraphe « Succesú o em geral», 
con tém ci11co c•apitu los : 

Cap. I- Disposições geraes . 
Cap . li- Da transmi ssão da herança. 
Ca.p . III-Da acceitação e r enunci•a. ela. henuwa. 
Cap. TY- Da hermlÇia. jacente. • 
Cap . V- Dos que nã.o podem succecler _ 
O Renado approvnu 19 emendas ele rcdacção : ns. i. 533, 

i . G35, 1. . 53(i, J- 537. ·!. G3!) a 'i. :i1 B, ·f. 515, 1. . 5<\.(j , 1 . . 51t8. 1 . . 549, 
1.5::í3 a J . :JGS, c l O •:m e ndas modiJ'tca tiY::tS : n s . L5:1b. i531, 
1.532, l.G::l í. I. G:Jl:'. L 3 H. 1.. 5 17. l.:S50. l.G 51 c 1.552 . 

~' Co rn m Í's;ln ,; J ,, I '~L' C t:\'l' que· ~t'.i<l[l1 n ·.ieitaJa;; ;~ :; Plllenda,;; 
mod ifü .. "at.iYas : w . L::i31 , i.::i ::l.:?, I. :Jí .( 0 <WL~ü itas todas as 
outras . 

_ O Senado ~rpprovou a emenda n. :L. 53 i mandando suppri·-
m u· os arts . 1. 577 e "i . 578 do pr.ojecto; por considerar que 
t'Hes cont·eem a mesmissima disposição ela do ar~t. 1.582. 
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A Commissão é ele, parecer qu e as di,&posições contidas na-
quelles art.igos nã,o são Rup_er_fluas P.· con_st.itu em um ~lese~v9 1 -
vilnP.nt.o natural doR prinr-1p 10s r.nncre(.lUJdns nus dJ spoRIÇoe~ 
anl;erj,ore,&, destacadas pelo 1•ro,i e.r.l.n afim rl,o hem 1!!<:,~·1'nl.nnr a 
orientação das icleias. 

A emenda n. 1. 532 manda supprimir a disptt:ü Qão do 
art. 1.579 do projecto. Rej eitada a emenda que institue a. li-
berdade de testar, dever á tambem ser rejeitada esta . 

O art . 1. 591 do proj·e'Cto dispõe que «o herdeiro não 
responde por enC'argos superiores ás forças da h erança ; in-
cumbe-lhe, porém, a prova des:oe excesso, salvo o caso de ·in-
ventario jgd·icia.l qw! faça. certo o valor dos bens herdados». 

A Commissão Especial elo Senado. eo.tendendo «que esse 
dispositivo será uma fonte intoleravel ele fraudes, si não se 
lhe ajunta r qualque-r providenci:a. que salvaguarde interesses 
respeitav.eis e que poderão ser .por completo sacrificados», d'or -
mulou a seguinte· emenda a.dditiva n. 1.544, approvada poi.' 
aquella Casa do Congres~o: - Accres-cent-e-se no final: «Si 
os eredm·es aeceitarern a avaliacão. » 

A em enda deve ser rejeitada. Os bem de uma h eranea não 
·São avaliados pelos herdeiros e nem a louvação dos avaliadores 
é Jeita exclusivamente por ell es . A :waliação é presidirl'a pelo 
juiz c feita por p·eritos, i,~-to é, por pessôas que devem ter a 
precis·a competencia para o acto. 

E como, segundo a praxe adaptada prtr::t ') pa::;amcr:.to das 
dividas passivas reconhecidas ein inventa:.'J .)"l judiciaes, [,., h rms 
do ace-rv-o são vendidos em pr.aça, esta c"Orrig•e os erros da ava -
li'ação. 

Em vista daquella disposição do prr.i,~do. jú não preci -
Rarão os herdeiros declarar expre~sam.~rü.0, em termJ judicial, 
que acceitam a heranÇJa a beneficio ·-:!e inYenl:aeio, para n::io 
serem responsaveis ultra-vires hoeriditati~I. 

De entre as emendas approvachs nel ::> >::0nado 0 ar.ec'i.as 
peia Commissão, destacam-se as· seguintt;-; : 

Emenda' n. 1.530. Substitue a ílisw:sir,.iio do art. 1.575 
do projecto pela do art. 1. 582 . Os mtm" •)S QUE' determinaram 
essa emenda constam do parecer ':la t:ummi~são Espeei al do 
~0nado : 

«O art. ·1. 5'75 ficará supprünitlo, pc>rt.anto, na r.-arte con-
cernente a? morto, é redundanci'a "!S 'Jl.t ,;a,:l'a, por estar· a materia 
sat1sfactonamente tratada no art.. ·t • 5cl2 . Na parl:e referente 
a~ ausente, o d}srJositivo não póde ser r:on~·:n :J.d'l. Com efkito, 
nao parece curml que nell e se conten1r iP a ,;ucce8~.ilo vrovi~oria. 
No Iivr;; /1° tr:a.ta- se particularme.Jie da surcef's ão rlo morto e 
não d::t do ausente, posto que a ,uc:~e''":~ .J deste s·~ funde em 
presurupção de fallecimentc . ·\Ia.>, Inean.J.9 porqu e em 11111 caso 
se trata de uma presumpçã9 e r.m 01Jtro c! t obito verificado, as 
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medidas legaes são di:versa.s. confntme: ~ incidencia d~ssas h~
].)Gltheses, donde resulta qU•} a: ;;0llocél.Q~V) da f'uccc:ssa:O vrov 1-
soria. neste livro, sujeitando- a a:.n: n:eFmos preee1tos que re·-
gem a successão «definitiva»,_ importa incongruencia -com o 
dispositivo da parte do (< ,)r.•Je : ·t~~ » que se oc:cupa - «Do.> 
nuseute-s ». 

«Desde já poder-se-hia assignalar a que surgiria do cotejo 
dos arts . 482 e 1. 582. Aquelle diz : 

«Depois de empossados dos bens, os ,.;ucces,.-c:::-•~s proviso-
rios ficarão representando o ausente ». 

O art. 1. 582 assim se exprime : 
«Aberta a sucoessão, o domínio e posse na herança 

transmittem- se « desd€ lügo » aos herdúros legítimos e: tes-
liamentarios ». 

Em um caso, a transmissão se opera "ex-vi legis », im-
mediatamente ; na hypothese da ,successão do ausente, fica de-
pendendo da formalidade da posse. 

«Demais (e assim ficará registrada uma outra differença), 
poder-se-ha dizer •:xue os herdeiros do morto ficam-n'o repre--
sentando, como se diz dos herdeiros do ausente ? 

«Na succe-ssão, «causa mortis», os direitos e obrigações se 
transmittem aos herdeiros e tornam-se-lhes « pessoaes ». S•alvo 
caso de renuncia, 1a-ssumem como proprias as obrigações do 
morto, ainda que sua responsabilidade não se estenda além das 
for(,'las da herança. 

«Por estas razões e mais porque o Projecto do Codigo se 
occupa, em p·arte especial, de regular a especie relativa a essa 
successão, entendemos que ella deve ser retirada do livro 4°, 
sanados assim os inconvenientes de uma injustificada con-
fusão.» 

Substitua-se o art. 1. 594 pelo seguinte : 
«"E' r-etractavel a renuncia quando proveniente de violen-

cia, :erro ou dó lo, ouvidos os inte1•essaclos. A acceitação póde 
retractag-se, si Rão resultar prejuízo a cred-ores, sendo licito 
a. estes, no caso contrario, reclamar a providencia referida no 
a.rt. 1 . 590. » 

Disse a Oommissão Especial do Senado : 
« Gomo está escripto, pareoe depender do puro 1a;rbitrio do 

renunc.iante ,retractar seu acto, por um simples termo, desde 
que -se supponha viol,eru!Jado ou illudido. Entneta!I1to, a renuncia 
produz effe itos jurídicos da maxima relev<ancia com relação a 
terceiro8- ; transmitte o dir-e:ito hereditario aos coherdeiros e 
ficam os bens incorporados ao patrimonio destes. Assim sendo 
seria curial que por um simples termo e por méra allegação 
de motivos, de cuja veracidade: o renunci•ante seria o unico juiz, 
pudess~ operar-se um desfalque no patrimonio >alheio, ,sem 
que os mteressados fossem ouvidos e admittidos á impugnação ? 



A. Commissão procul'ou supprir essa lat.mna - a~_;cre.s cen
tando, na primeira parte do •artigo, as palavra-S : « ouvidos os 
interessados». 

Na segunda parlc, a Comrnissão entende dever modificai-o 
autorizando a renuncia da acceitação da herança, salvo apenas 
o ca.so ele prejuízo de credores, acudindo para essa hypothese 
com o r emeclio suggerido no artigo 1. 590. » 

Emenda n. 1. 550, ao art. L 598 . Redi.i a- se deste modo : 
«A clecl•aração da vacancia da herança não prejudicará os 

herdeiros que legalmente se habilitarem~ mas, decorridos trinta 
annos ela abertura da successão, os bens arrecadados passarão 
aiQ domínio elo Es-tado, ou ao Districto :Federal, si o «de cujus» 
tiver sido domici li•ado nas respectivas circumscripções, ou se 
inc-Jrporação ao domínio da União, si o domicílio tiver sido 
um territorio não constituído em Estado.» 

Esta •emenda repl'oduz a disposição do all't. 1 • da lei 
n. 1.838, de 31. de dezembro de 1907. 

O titulo segundo, sob a epigraphe : « SuccessãiQ legitima» 
contém dous capítulos : 

Ca.p . I-Da ordem da voca~ão heredítaría. 
Qap . II-Direito de representaçãü. 
O Senado approvou 16 emendas de redacção, ns. 1. 559 a 

L560, 1.562 a 1.565, 1.568 a 1.571, 1.573 a 1.578 e 4 modifica -
tivas ns. 1.561, 1.566, 1.567 e 1.572. 

A Commissão é de parecer que sejam acceibas todas estas 
emendas·. 

De.ntre .as modificativas, destaca.ní- se: 
Emenda 1. 5661- «Art. 1. 615. Na falta de descendentes 

ou ascendentes, será deferida a successão ao conjuge sobrevi-
vmlte si, ao tempo da morte do outro, não estavam desqui-
tados. » 

Emenda 1.567 - «Ar t. 1.616. Si não houver conjuge so-
brevivente, ou elle incorrer na incapacidade do art. 1. 645, 
serão chamados a succeder os collater.aes até o S<:Jxto gr áo ». 

. Esta,s duas emendas, bem como a de h. 1.572, reproduzem 
d1sposi.ções do art . 1o da lei n . 1. 839 de 31 ele dezemhr<.~ 
ele Hl07. 

O t itulo terceiro, s-ob a epigra.phe : « Successão testamen-
taria" contém 17 capítulos : · 

Cap. I-Do testamento em geral . 
Gap. II-Da capacidade pa.ra fazer testamento. 
Cap. III- Pas formas ordinarías do testamento . 
C~p . IV - Dos codícílír0s . 
Qap. V- Dos testamentos especiaes . 
Qap. VJ- Das disposições te.s·tamentaritas em geral . 
Cáp. VI! ~ Dos legàdós. 

} 



·- 40 -~ 

Cap. VIII - Dos eff'eitos dos legados e seus pagamentüs. 
Cap. IX- Da caducidade dos legados. . 
Cap. X- Do direito de accrescer entre herdeiros e lega-

tnrios. 
Ca.p. XI- Da capacid ade de adquirir por t efltamento. 
Cap. XII - Dos herdeir·OS necessarios. 
Cap. XIII- Da reducção das disposições testamentarias. 
Cap . XlV-Das substituições. 
l~ap . XV- Da. desherdac;ão. 
C:1 p . \.Y f - - Drt J' f! Y•ogar:ão dos I r.st~mwntns .. 
~-~<11 . ' .. \.\ II ·-·-Do l.estaJnen tei ro . 
U Sena·t.lo .appruvou 90 emendas ele reda;eção: ns. 1.5'79, 

1.58::! a 1 . . 593, '1 . 5~15 ·a 1.59/, 1 . 600, 1.602, 1.GOI1, '1.606 a 
t .t\21, t.623 a i.t\ '2'7, 1.G29, 1.631 a 1.G67, :l . 669, 1 .670, 
:L . ma, 1. GiD, '1 . 684 a i. 686, 1. 689, 1. 691, 1. 693 a 1. 704 e 
1. 701\ bem como 30 emenda s modi ficativas : ns. 1. 580, 1. 581, 
'i. 582, i. 5D4, i. 508, 1 . 599, 1. 601, 1. G03, L. 605, 1. 622, 1. 628, 1. 630, 
1 . Gti8, L 671', 1. 672, J. 67 t,, 1. 675, 1 . 676, 1 . ('\77, :l. 678, :L 679, 
I . GRO, I . 681, i. GS.'?, 1 . 683, J. 687, 1 . 688, :l. G90, 1. 692 e J. '705. 

A Comm issão ~ ·· de l)arer~nr qur. sej am acce il.as todas as 
l'lllC'ndn s el e r ecl•acc::io e n•jetl.ael as a·i' emendas modificativas 
ns . I. Ci80, J .61'!, i.li71, 2" parte. J.675, 1.67('\, J .677, 1.678, 
J.(j/\1, J.0~0, LCH3J , Ui8'2, U183, 1.687, J. G88, 1.690, 1.69.2 e 1.705 . 

.i\. emenLla. n . l. G7Cí insLilue a liberdade ampla ele testar. 
Va rios membros ela Commissão são do parecer que a Ca-

mara deve· avprovar css·a rmcnda, além de -out.r.os, pelos se-
gn intes motivos : 

-0 cli r·eHo ele clispôr é um elemento do domínio o ass im 
r o mo o homem tem, clunm tr a sua existencia, o direito de 
dispt)e I i.\Tnm rmte dos bens que lhe per tencem, c•omprometten-
dn mesmo a su a. JorLuna, dever~t Lambem Lc 1: esse di reito no 
mom on lo em quo se despede da viela. 

-A lei naü.n'.al, diSS'O Monbesquieu, ordena a.os pais que aU-
mentem c eduquem seu8 Ji lhos, mas não lhes 'Ol'clena que os 
façam seus herdeiros. Esprit eles lois - XXVI p . '1117. 

-Nem sempre o que é igual é justo, é equi ta.tivo, disse o 
Dr. Am erico W erneck, e ·effectivamente, nãJo ha principio que 
possa justificar a partilha obrigator ia e a igualdade dos qui -
nhões, dcante ela desigualdade entre os herdeiros . Ninguem 
conhece melhor elo quo os pais a indole, o caracter, as aptidões, 
a situação e as condições el e ordem moral ·e material elos :filhos, 
de m odo crue ninguem melhor do que elles, corrigindo os de-
feitos el a natureza e tendo em attenção as clesigualclacles exis -
t entes, j)()cle fazer uma justa distribuição elos bens ela herança 
o f[ue bem consulte os inte·r esses e o futuro elos filhos. 

-Quando .as for tunas nã:o são avultadas·, .a partlilha obri-
gatoria determ ina. ordinariamente a ruina ela f'amilia. Gomo 
se pode dividir uma casa ? Como se pode dividir uma fabrica ? 
Como é possivel que uma industria se mantenha '0 pr.ospere 
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sem unidade de direcçã-o e sem continuação de ideias,. o que, 
as mais das vezes, é imposs·ivel com ,a; partilha obrigatoria ? 

Si nma propriPdadP agrieola. ]1ode ser materialment e divi-
dida quando não ó vasta - - os CJI.J inhões resultantcR da diviRflo 
ficai~ muitas vezes, sem valor por nãJo se prestarem a uma 
cultm~a rendosa. Consequencias : as dividas, o ab•andono, a 
ruina. 

No dizer de Malevillc, deve deixar-se á previdencia e á 
ternura esclarecidas elo chefe da fami lia a distribuiçã·o eco-
nomica dos seus bens . 

-A liberdade de testa:r, obj,oot:a.- se, é antisoc~a1l porque fa~ 
vorece a accumulação dias riquezas .em .algumas mão.s e impede 
completamente :a di spersão da propri edade . A obj ecção carece 
de qualquer valür em um paiz como o no.sso, oom um territo-
rio vastissimo e inexplorado. A liberdad e de testJar, de resto, 
jamais impedin •a assombrosa circulação dos bens que se obser-
Ya na America do Norte . 

_:__oom a liberdade. de testar, um p.a.i pode preterir os fi;lhos 
em beneficio ele extranhos, diz-.se . Pod e, effectivamente, mas, 
como ob. erva o Conde ele Bousies a objecçãJo só teria valor, 
si estivesse provado que, na generalidade dos casos, os pais 
:fazem máo uso elos testament:o·F·. « L'experience, diz elle, con-
t1·edit cette opinion d'une façon peremptoi1•e; on s'en convatncra 
2Ja1' l'examen des faits chez nou.s et che;:, les Analais et Ameri-
cains. » 

Até 31 de- dezembro de 1907, os pais tinham, em nosso 
paiz, o direito de· dispôr livremente da terca parLe dos seus 
bens, e desde então, teem ·o direito de dispô da metade. Por 
ventura, no exercício desse direito, teem elles preterido os fi-
lhos, em beneficio de extranhos? Raríssimos teem sido os casos, 
em virtude da profunda affeição que dedicam 'a seus filhos. 
R os pais desnaturados, encontram, sob qualquer regimeoJ, 
meios para prejudicarem os filhos em beReficio de extranhos . 

-A boa organizacão da famili'a, determina a boa organização 
do Estado e um dos grandes e poder.o&os factores do vigor e da 
vitalidade da familia, diz Lacerda de· Almeida, é 'a maior som-
ma de autoridade na p essoa do pai, em que está ooncentrada 
a r esponsabilidade da criação, manutencão e direcção dess·a 
sociedade rudimentar, da qual é elle providencia viva, legisla-
dor, juiz, administrador e censor·. A liberdade de testa.r alarga 
e f<Jrtalece a •autoridade paterna na famí lia . (Rev. da Fac. de 
Dir. da cidade do Rio de Janeiro XIII, pag. '157. ) 

-No actual regimen, quer em nosso paiz como em todos 
aquelles em que não é reconhecida a liberdade de testar, os 
filhos consideram-se socios de seus p'ais e, certos de que a for-
tuna que estes adquiriram lhes virá ás mãos, não teem, em 
geral, espírito algum de iniciativa e não se dedicam ao traba-
lho. São individuas inuteis e sem profissão. A liberdade de 
testar desenvolve o espírito de iniciativa e faz com que os filhos 
sintam a necessidade de abrir um c•aminho na vida: com os 
seus proprios ~;J!;lforcos. 
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Esse é o segredo, diz Donnat, dos assombrosDs progress<Js 
realisad·os pelo povo norte-americano. (Lois et moeurs repu-
blicains, pags. 148). 

Revogada pelo Codigo Civil a lei n. 1.839 de 31 de dezem-
bro de 1907 e re}eoitada, a emend•a que institue a liberdade de 
testar, desapparecerão da nossa legislação as salutarissimas 
disposições ,constantes do art. 3" daquella lei, tão appl'audidas 
pelo pa.iz inteiro. 

A maioria da Commissão, porém, é de parecer que seja 
rejeitada a emenda n . 1. 675 pelos motiv·QS constantes· do re-
Iatorio que o hOnrado St . Miaximiano de Figueiredo formulou 
sobre a successão testamentaria. Diz o rela.torio : 

«A historia, a ethnographih, a etymologia, o direito, a 
moral, a universalidade das sciencias, o conjuncto de todos os 
conhecimentos humano& adquiridos em seculos de experienci.a, 
demonstram que a liberdade de testar, o direito de despojar a 
sociedade familiar em proveito de adventici<Js - o direito 
de despojar •a família em beneficio de quem quer que seja, -
seja de Roma., seja dos Coxins de Bisancio, seja a captação re-
sultante do fanatismo religi-oso, da intransigencia política, seja 
ditado ' por um ex<a:gerado sentimento de honra offendida, seja 
por odip, por vinganç.a, por ímpeto de justa dôr, ou seja. pelos 
t eniàct1lds da sensualidade - nãtl póde tal instituto merecer a 
approvacã·o da Camara. 

Sigamos •a estrada, trilhada por todos os indivíduos da 
sociedade internacional. Deixemos que a Inglaterra, os Es-
tados Unidos e D Mexico proclamem as excellencias da liber-
dade de testar '8 com Glovis Bevilacqua repitamos : 

«H a razões de ordem social ·e· moral que não permittem 
deixar entregue ao arbítrio ü1dividual a s<orte das famílias. 

A liberdade de testar illimitada é um perigo social que 
tudo aconselha ·evitar.» 

E rejeitada a emenda n . 1. 675 devem, por isso mesmo. 
ser rejeitadas as emencbas ns. 1. 67 4, 2" parOO, 1. 676, L 677, 
1. 678, 1. 679, 1. 681, 1 . . 682, 1 . 683, 1. 688 e 1. 690, 1.692 e 
i705. 

A emenda additiva n. 1. 680 está concebida nos seguintes 
termos: 

«À clausula de inalienabillidade temporaria ou vitalícia. 
imposta aos bens pelos te~tadores ou doadores, não poderá, 
em claSo algum, salvo o.s de 'des:xpro:p·riaçãio por utilidade ou 
necessidade• publica e de execução por dividas provenientes 
de impostos i'elativOis aos respectivos immoveis, se•r invalida-
da ou di.~pen'Sada, pena de. nul:Jidade, por actos judicia·es de 
qualquer esp·ecie; sendo i!;twlrnente P1'0hibida, sob a m.esrna 
pena, existindo aquella claustLla. a sub1'ogação dos bens». 

Esta emenda deve ser rejeitada, em virtude da sua se-
gunda parte. 

E' certó que a subrogação de bens inalienaveis tem dado 
logar a grav·es• abusos, mas, nem por isso, póde .ser prohibida .. 
O ,adquirente de bens com, 13ssa' clausula, muit as vezes, está 
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impossibilitado de conservai-os e então a subrogação é ne-
cessaria. Uma propriedade agrícola, por exemplo, é legada 
com a clausula ele inalienabilidade, mas, póde succeder que, 
nem o legatario, attenta á sua profissão e Jogar de residencia, 
possa administral-.a e nem tenha meios para fazer as despeza,; 
que sua exploração exige. Em tal caso, é inclispensavel a 
subrogaçã-o em outros bens ou títulos com o mesmo valo·r, 
afim de não soffrer elle um prejuizo, muitas vezes, completo. 
O juiz póde evitJar os ·abusos. Para que a subrogacão tenha 
logar, é precAISo : 

1 o, que o interessado prove .a neoessidade elo ac.to; zo, que os novos bens ou titulos p•ara os quaes é transfe-
rida a cba.usula de inali-enabilidade, tJenha, valor igual ou maio·r 
que os gravados . Ora, oota ,a,valiacão deve ser feita 
por peritos e na presença do juiz. 

Cumpram os ju.ilzes o seu dever, e os ;;busos cessarão. 
Re1jeitada a emenda n. 1. 680, tambem deverá ser rejei-

tada a de n . 1.672 . 

A emenda n. 1 . 687 diz : 
«Arts. 1. 7 40 a 1. 7 47. Substituam-se os textos desse~ 

artigos por •este : «Fic,a abolido -o instituto do fideicommi.-sso. » 
A Commissão Especial do Semado justi1ficou esta emend~ 

allegando: 
1°, que tendo desapparecido a razão pela qual o v•e•lho dl-

reito romano cr.eou o instituto elo fideicommisso, qual a de 
illudir as difficuldades que oppunham .as lei;s a que certa;; 
pessoas pudessem herdar, deve o instituto ter a mesma sorte; zo, que o Codigo Civi l ganha em despr-endell'- se de cousas 
inuteis, pois que o usufructo preenche a func,ção do fidei-com-
misso, com mais simplicidade, com mús Pegurança e sem os 
seus inconvenientes. 

Os primitivos fideicommi ssos dos tempos da Republica 
Romana, pelos quaes o testador, com o intuito de illudir a se-
v.er·i<dade extDema cl!as disposições legaes relativ-as aos legados, 
e querendo constituir legatario quem não tinha testamen-
ti{actio (Legari al\tem illis solis potest, cum quibus testa-
menti fac, tio est), instituía ostensivamente um herdeiro capaz, 
incumbindo-o de transmittir áquelle os bens legados - esses 
:fideicommissos não te em ho:j e razão de ser . Na linguagem. 
jurídica modell'na, diiZ o Dr. Antunes de Figueiredo, o termo 
fideicommisso, desacompanhado de qualquer qualificativo, 
significa geralmente o fideicommisso qttum nw1•ietw·, estabe-
lecido por acto da ultima vontade, i.nstituindo herdeiros ou le-
gatarios com o encargo de, por sua morte, passarem os bens 
a segundos beneficiado1s1. -Direito, 27, pag. 497. 

E' profunda a differenç~a entre o usofructo e o fidei-
commisso . 

O us>Ofructo é o direito de usar e gosar de uma cousa 
sem poder della dispô r . As duas ordens de direitos que pre-
suppõem o usofructo na mesma, cous•a - o de usan.· e gosar, e 
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o direito á sua subs'tlancia., repartem-se por d'ous titulai·es: o 
usofructuario e nu-proprieta,rio. 

O usofructua.rio, pür iRso mesmo, que o usofruct.o P. o 
.iu·s ?'dms alienis nténdi, (ruendi, salva ?'eru:m. stf.bstanc·ia (I. de 
usui'. pr. ;!, lt ) , não tem domitüo sobre a cousa, c só póde re-
tirar as utihda.das que ella encerra, não lhe alterando, porisso, 
a substancia ou mudando-lhe o destino. 

O usofructua:rio não póde v·ender a cousa, tr:ansmittil- a 
a seus herdeiros, constituir servidões ou fazer quae·squer 
eont.ractos que importem translação do jus in 1·e. 

No fide icommisso, porém, o fiduciari·o, até -o dia estabe-
lecido para a restituição do• legado, ordina,riarnent;e rluriante 
a sua vida, é o verdadeiro proprietario da cousa, embora a 
propriedade seja temporaria e resoluvel. M1ackeldey, Dir. 
Rc•m. 756; Serafini, Instit. § 24; Merlin, Rep. üb. Subs·. Fi-
deicom. dec. XII, § 1°; Troplong·, Donations, I, n. 94; Lafayette, 
Gousas § 28, 3"-; Antunes de Figueiredo, Usuf. e Fidecom. Di-· 
rei to v oi. ·e log. citados; Duarte de Azevedo, Controversias 
Jurídicas - Usuf. e Fideic. pag. 238. E sendo o fiducia-
rio proprietario dos bens do i'ide·ileommisso, póde aliteual- os, 
hypotheca.l- os e constituir servidões, embma taes actos ve-
nham a resolver - se com o seu domínio. Merlin, Obr. e log. 
citados; Pothier, Subst. n. 66; Troplong, Donations I, 212; 
Demolombe XVII, ns. 550 e 551; Aubry et Rau, Dir. Giv. 
Fr. V. § 696 3"; Laurent, Princípios, XIV n. 563; Lafayett.e, 
Obr. ,e, log . cits; Antunes de .Figueiredo, obr. e Jog. cits.; Du-
arte de Azevedo, ob. e log. cit:s. 

Accresce que morto o fideicommíssario, durante a vida do 
ftduciario, fica. livre o domínio deste . 

As diffel'enças entre o nu-proprietario no usofructo e o 
fideicommiss·ario são tambem profundas, bastando salientar 
que, emquanto aqu elle é o legitimo proprietario da cüusa, o 
fídeicommissario tem apenas uma simples esperanç·a, in-
transmissível e. sem valor, porque desapparecerá si elle fallecer 
antes do fiduciario. 

A Commissão é de pa.nercer que se,jra rejeitada a emenda. 

Dentre as emendas modificalivas approvadas pelo Senado 
e que n Commissão acceita, destaeam-se as seguintes: 

Emenda n. 1..f581 

O art. 1. 631, n . 1 do projecto declara que são incapazes 
de tesúar - <~as mulheres meno·res de quaton'~ annos e os 
menores de dezeseis». A emenda. declara incapazes <Ws m.e-
nores de dezeseis amnos», sem distincção de sexo. 

No parecer da Commissão Espeeial do Senado a differença 
estabelecida pelo art. 1. 631 n. 1 do projecto nã.o tem justi-
ficação . Dilz o parecer: 

«Este artigo c1e'Clar.a que são i'llcrapazes de testar as mu-
lheres menores de 14 e os homens menores de 16 annos. 

Essa differenl!{a, n.ão nos parece justificada; ao contrarie, 



si ella se devesse estabelecer, razão era que i'osse em sentido 
inverso. 

Com effei'to, si o desenvolvimento physi:ologico é mais ac-
celerado no sexo feminino, é fóra de duvida que outras qua-
lidades, que, particularmente, se requerem pe.ra a capacidade 
testa.mentaria, não apresentam progressão igualmente ra-
pida. O que .a experienc~a confirma é que as mulheres aos 
14 atmos de edade revelam menos madureza, menor gráo de 
atilamento e, portanto, m·ais ingenuidade do que os homens da 
mesma edade. 

São factos irrecusaveis e dahi vem que a edade de 14 ou 
a de 16 annos deve ser commum a ambos os sex-os. 

A Commissão resolv·oo que se adop'tasse a de 16, que é 
aquella em que ma,is se a:ffi~rma, a presumpção de possuir o 
testador os requisitos, que devem garantir a verdade e espon-
ta;neidade do acto testamentario. » 

Emenda n. >f .. 582 

Manda supprimir a dí.~;:Josição do art. 1. 63.2 do projecto 
pela qual « o filho família com capacidade testa.mentaria só 
não pó de dispô r dos bens profecticios». 

A Commissão está de accôrdo com os motivos que teve o 
Senado ]Yar.a supprimir tal disposição. 

«A Commissão 1~evutou infundada a Fmi1tação constante 
deste artigo. Si se trata de menores, desde que a lei deter-
minou ·a edade em que adquirem a capacidade testamentaria, 
não h1a razão para mutilar a mesma capa0idade com I'10lação a 
taes bens. Si, porém, as palavras «filho-famílias» tee.m a si-
gnifi0a.ção que se lhes dá em nosSJo Direito, que é o de individuo 
de qualquer edade subordinado ao patrio poder, além de se 
estabelecer uma excepção odiosa, accl'lesce que o projecto se 
refiriri'a u uma especie (filho-famílias ) que elle eliminou, o 
que constiiue uma incongruehcia.» 

'Emenda n. 1.601 

O art. 1. 652 do projecto dispõe que são requisitos es-
senciaes elo testamento particular: 

I, que seja feito pelo testador on por outra pessoa a sete 
1'0(j0 . 

II, que intervenham cinco testemunha;>, além do tcstndol' 
ou do tJscriptor; 

. HI, Cj \lé seja liJ.o ]1l'I'Untc as te "Lcmunha", c depois do 
lido por ,e,llas, ass.ignado . 

Esta disposição abre espaço á fraude. Seis indivíduos 
matllcomunados podem fazer um -testamento falso, que nãü po-
derá ser recusado. Basta ponderar que o n. 1, do alludido 
artigo, d1splle que o testame'Ilto particular não prects'a 1ser feito 
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pelo testador e não declal'w si deve ou não ser por elle assi-
gnado. 

E quem eleve ler o testamento perante as teslt.emunhas : 
o testador ou outra pessoa ? 

A emenda exige que o testamento particular seja feito o 
assignado pe~lo testador. · 

'Emenda n . .f .630 

O art . 1 . tiS i dispõe que quando forem determíwadas as 
quótas de cada herdeiro e não absorverem toda a herança, o 
remanescente pertJenc·erá aos herdeil'OS J.egitimos •e, si estes não 
existirem, pertencerá aos instituído& com p1•eterição do 
fisco. A emenda manda, e muito bem, supprimir a ultima 
parte do artigo. 

Quando o testador institue he·rdeiros com quótas deter-
minadas e a importancia. dle1Srtas é ·inferio·r á do ,acervo here-
ditario, manifesta a intenção de não lhes dei:x~ar toda a sua 
fortun·a. Porque é que o remanescente, na f·a·lta de herdeiros 
legitimas, deverá pertencer aos instituídos e não ao fi'Sco, 
quando é certo que pelo systema adaptado pelo projecto, a 
successão defere-se oos Estados, a'O Districto Federal ou á 
Uniã;o, na falta de descendentes, ascendentes, conjuge flobr~
vivente e collateraes? 

O titulo IV, sob a epigraphe: «Inventario e partilha>>, está 
dividido em sete capitulas: 

Capitulo I - Do inventario. 
Capitulo II - Da partilha. 
Capiltulo III - Dos sonegados. 
Capitulo IV - Das co Ilações. 
Capitulo V - Do pagamento das dividas. 
Capitulo VI - Da gara'll!fJia dos quinhões hereditarios . 
Capitulo VII - Da nullidade da partilha. 
O Senado approvou 24 emendas de reJacção : ns. 1. 707 a 

1.709, 1.711 a 1.713, 1.715 a 1.722, 1.725, 1.727 a 1.734 . 
1. 736, e s·eis modificativas: 1. 710, 1. 714, 1 . 723, 1. 724, 1. 726 
e 1. 735 . 

A Commissão é de parecer que sejam rejeitadas exclusi-
vamente as emend'as modificativas ns. i . 7111 e 1 . 723, por 
haver rejeitado a que institue• a liberdade de testar . 

Dentre as emendlas •approvada& pelo Senado e que a Com-
missão acceita, destacam-se as seguintes : 

Emenda n. 1.724-

Dispõe o art. 1 . 804 do projecto: «Si o herdeilro que trou. 
i'er bens á collação fôr devedor ao fallecido , o debito seru 
1mputado ao seu quinhão:.. 
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Diz a emenda: «Si o herdeiro fôr devedor ao espolio, seta 
divida será partilhia:clia, igualmente erntre todos, salvo si a 
maioria consentir que o debito seja imputado inteiramente ao 
qu:inhão do devedor». 

A Commissão está de pleno accôrdo com as ponderaçõe~:> 
referentes a esta emenda constantbe~S do parecer ela Commissão 
Especial elo Senado. «A ·emenda substituída, diz o parecer, 
«procura estabelecer uma norma certa para a hypothese d-e 
herdeiros devedores. 

Imputa,r úoda a divrda ao quinhão hereditario do de'Vedo-r 
pócle importar prejuízo aos co-herdeiros, si aquelle é abo-
n:aclo e solvente, '81 o acervo clivider1do composto ele objectos de 
pouco valor. Nesse C'aso pocler- se-hia dl'zer que o devedor 
recebe seu quinhão em dinheiro e os co-herdeiros em co usa 
de valor muito inferior, como sejam: moveis usados, terras 
em logares remotos, etc., etc. 

A Commitssão €<nbendeu que a solução ma·is acertada seria 
a divisão cJ,a divida 'J)Or todos os herdeiros, tra:ga o devedor, 
ou não, bens á collação, circums.tancia que não deve influir. 
Mas, como possam occorrer hypotheses, que não são pre-
vistas, e convenha dar um certo elasterio a acção dos interes-
sados, que são os melhores juizes, foi~ resolvido que por soli-
citação do devedor e acqui.eseencia dos co-herdeiros, a so-
lução pudesse ser outra, de a.ccôrdo· com as circumstancias . » 

Emenda n. 1.726 

«Artt. 1. 805. - Accreooente-se o seguinw: 
§ 1.0 Quando, durante o jnyentario e antes clia partilha, 

fôr requerido o pagamento de dilvidás constantes de docum<en-
tos revestidos de formalidades legaes, constituindo p:rova bas-
tante de obrig1ação e houver impugnação, que se não funde na 
allegação de pagmento acompanhada de prova valiosa, o juiz 
mandará re&BU'var em poder do inv,entariante bens sufficientes 
para a solução do debito, sobre os quaes venha a recahir op-
portunamente a execução . 

§ 2." No caso figu!lado no paragra.pho antecedente, o cre-
dor será obrigado a iniciar a acção de cobrança dentro oc 
prazo de trinta dias, sob pena de se: tornar de nenhum ef-
feito a alludida providencia.» 

Esta emenda é convenilentissima. 
Em f•ace do nosso direito em vigor, embora seja liquida 

e certa uma divida passiva da herança, basta que um dos her-
deiros, agirndo com má fé, impugne o seu pagamento, no in-
ventario, pa.ra que IE'iste não possa ter logar, e o credor seja 
remetM:l.o para os meios ordinaríos. Proposta a acção e 
o·btida, afillial, uma c:arta d'e sentença, muitas vezes nada 
mais encontra o credor em .poder dos herdeiros que possa pe-
nhorar, porque não obstante, a demanda, elles entraram na 
posse dos seus quinhões hereditarios e puderam ou dissipai-
os, ou occultal-os. A eme-nda tem por fim acautel1ar inter-
esses dos credores legitimos contra a má fé dos herdeiros. 
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Emenda n . .J .735 

«0 Codigo Civil entrará em vigor 12 mezes depois d ·?. 
officialmente publicado.» 

Eis o que pensa •a Commissão acerca das emendas. 
Si, não obstante a. collaboração de jurisconsultos emi-

nentes, o proj~e~ctn contém erros e lacunas que o Senado não 
corrigiu e não preencheu, nem por isso ·O Congresso deixará 
de prestar um assignalado serviço publico approvanclo 0 
projecto e dando ao paiz um Codigo Civil . . 

O Cod~go Civil da Franç-a foi feito ha pouco mais de um 
seculo e apezar de ter adopt.ado ras maxima.s do direito romano, 
dos costumes e das antigas ordenanças, cuja sabedoria e uti-
lidad~ pratica haviam sido, no dizer de Mourlon, consagradas 
por um longo uso e pelia autoridade dos homens mais 
notaveis do paiz, e de haver proclamado, ao mesmo tempo, 
os novos princi-p!ios da democracia, esVabelecendo a igualdade 
civil, a laicidade no <;hrrúto, a protecção da liberdade indivi-
dual e a inviolabilidade da propriedade, já em 1837, P. Ros.s.i 
pedia a revisão do codigo pe,lo doesaccõrdo, cada vez mais cres-
cente, entre certas normas e o desenvolvimento economico da 
sociedade, e, em 1866, Batbie insistia por essa revisão, a bem 
da liberdade das partes nos contract.os, c AccoUas, em nome 
da idéa democratica . 

Diz Larnaude que as novas leis, um:1s incorporadas a0 
codi•go, e as mai.s numerosas não, bem comu :a eno·rme• accumu-
lação de decisões da jurisprudencia, modificando incessante-
mente as disposições do codigo, tornaram a legislação fran-
ceza um verd>adeiro dedalo em que o profano se perde ao~ 
primeiiros passos, e o profissional difficilmente póde orien-
tar-se, apezar àos fios conductores de t.oda a sorte que lhe 
ofílwecem os livros de doutrina, os repertorios e os codigos 
annotados. Accresce que no Co digo Civil francez ha partes 
mortas, obscuridades geradoras de controversias infinilta<;, 
disposições. que se não harmonizam com .as condições actuar.s 
da soGi'edade, erros eondemnados pelos princípios da sciencia 
e. lacunas por ter surgido a necessidade doe' certas combinaçõe~ 
e de certos contractos novos (Le Code Civil et la necessité de 
la revision II, 901 ) . 

Pois bem: o direito civil braziae-iro tem como base prin-
cipal as Ordenações do H.eino, compilad·as em 1603, - e já 
em 1641 os procuradores dos conselhos em Côrtes, requere-
ram a formação de um noyo Codigo Civil, q lor não r epl·esen-
.t a;rem as Ordenaç.ões as necessidades da, época e nem se accorn-
modarcm á c i vi liz.ação dos povos» . E, h a mais de 40 a rmo,:;, 
Portugal, consideDando anachronicas as Or:denaçõcs, :t'0z um 
novo Co digo Civil ... 

A legislação brazileira, como bem observa o Tribunal de 
Justiça do Maranhão, é um verdadeiro chios, em que, ás vezes,. 
se perdem as mais esforç'<ldas ;intelligencias. 



Nada mais é pl'eci;;o aecresoontar para LOl'nar manifesta a, 
necessidrudle de um Codigo Civil . 

Sala das sessões. da Commissão Espeeial, 2 de abril de 
'1913. - Ounha Machado , Presidente . - Adolpho Gm·d~, Re-
lator Geral. - Gumerc'indo R-ibas. - Fel'isbello F1·et1·e. -
Antonio iVo(ftt.eú·a. - F1·ederico Bm·ges. - Lamenha L-ins. -
S. Flew:; Cw·ado . - Alfredo O. de Mavignier.- Euzebio de An-
clmcle. - Baul Fernandes. - Joaquim Lim;a Pires Ferreira. 
-J. IE. 111 e'i1·a de Vasconcellos .- Jo ão Maximiano de Figueú·edo. 
- Nicanm· do i\'ascim ento, Secretario Geral. 

Parecer elaborado pelo Deputado Celso Bayllla 

CODIGO CIVIL 

Do coui'ormidade com a clistJ•ibuição que :l'oi feita passo 
a emittir parecer sobre a parte que me toca no pl'ojecto do 
Codigo Civil da Republica. 

Tendo lido attentamente não só o projecto da Camara 
como as varias emendas qu•e lhe foram apresentadas, no S·e-
nado, sinto dizer que, na alternativa ele acceitar os artigos elo 
proj ecto ou as emendas offerecidas, el1 me vejo na contingen-
cia c!~ confessar que, em alguns pontos, nem os artigos do 
projecto da Camara nem as emendas do Senado estão em con-
dições de fazer parte elo nosso futuro Codigo Civil. 

Forçada como se acha a Camara, na fórma dos arts. '177, 
e 187, § 12 do nosso Regimento e art. 39, da Constituição, a 
manter os artigos do seu proj,ecto primitivo, ou acceitat· as 
emendas do Senado aos mesmos offerecidas, torna-se clifficil 
a incumbencia, pois forçoso é opinar entre artigos, alguns 
inacceitaveis, e emendas a esses artigos de difficil applicação. 
lólenão de perniciosos effeitos para o nosso direito. · 

E' lamentave l nestas condições, fJUe não se tenh a. meios 
de encontrar •u ma formula legal dentro da qual se possa a-l te -
rar ou, pelo menos, corrigir a lguns desses defeitos e omissõe;; .. 

E' desnecessario fazer sentir a urgencia de, no mais breve 
prazo possível dar ao paiz um Cocligo Civil, pois «a sua falta, 
üon:fonne accentuou o nosso eminente e saudoso jurisconsulto 
conselheiro Coelho Rodrigues, é um attestado irr.efragavel àa. 
incapacidade dos nossos legisladores e da indifferença dos go-
vernos transatos pelo bem estar deate pobre FlOVO, q•uc os t em 
supportado e mantido; é uma vergonha nallional que ,iá tem 
.pesado demais sobre tres gcra~lões do brazi leiros, conta.das a 
razão de quatro por cada seculo ». 

Na sua introducção historica ao seu projecto do Codigo 
Civil Brazileiro, o digno brazileiro accentuava que a codifi-
caoão não é sómente uma medida geral ele inter-case commum, 

Codigo Civil- fl. 4. 
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mas antes um r emedio heroico para a constituáção ou par.a; a 
conservação de uma nacionalidade. 

«Si a Constituição· de 1824, dizia elle, outorgada por um 
monarcha hereditario, já considerava urgente o Codigo Civil. 
incluindo nelle o Commercial; si ha quarenta e dous annos o 
Governo do Imperio se occupava. delle, com pequenos inter-
valias, 1SÓ um preconceito inveterad·J oontra . a oodificação das 
leis, ou 'uma supina indiff.erenca pelas necessidades publicas 
póde propor o adiamento da satisfação daqUJella, maxime sob 
o novo regimen, radicalmente diverso do anterior, e ainda 
mais prodigo de leis, decretos, avisos, instrucções e regula-
mentos do que elle; de modo que já s·e póde applicar á nossa 
H.epublica, ainda infante, o que Cícero dizia da sua moribunda 
- Plurimm leges corruptissima H.epublica ! 

Ora, as leis são feita;s para serem executadas, e não podem 
ser executadas sem serem <:onhecidas, nem con-hecwas antes 
de serem publicadas, de modo a se tornarem access iveis, não 
só ás autoridades, que as devem fazer cumprir, como aos par-
ticulares obrigados a lhes prestar obediencia. 

E si isto é verdade a respeito dos outr.os ramos da legisla-
ção, ainda o é mais a respeito do Civil, que deve regular 
quasi todas as relações privadas dos habitantoo do paiz, desde 
o nascimento até a morte e desde a constituição da família 
até a distribuição dos respectivos bens, quando ella se dissolve. 

Mas ninguem dirá em consciencia, que a publicação das 
nossas leis feita em globo quasi sempre tarde e a más horas, 
ou a retalho em uma folha, onde quasi sómente sahem os an-
nuncioa, cujo segredo interessa a quem é obrigado a publicai-
os, e cuja missão principal é hoje, ou parece ser, desmoralizar 
o Congresso, custando ao Thesouro centos de contos para 
tranamittir os debates das duas camaras a qwinhentos assi-
gnantes, ninguem dirá, repito, que basta para tornai-as 
lllCcessiveis ao nosso publico. 

Quanto a mim, confesso, a grande cópia das nossas leia 
recentes, sem ordem, nem systema, me não permitte conhecer 
bem a todas ellaa, apezar de fazer do seu estudo minha pro-
fissão habitual. E o que me acontece a, mim, deve acontecer, 
.si não a todo·s •Js collegas, ao menos á grande ma.ssa do>~. nos-
60S concidadãos. 

Além disso a phra.se babelliôa : « Revogam-se as disposi-
ções em co-::1tmrio », transmittida pelo Imperio á Republica, 
como remate obrigado de todas as leis modernas, sem remis-
são nem revogação explicita, envo·lve ás vezes alterações tão 
profundas quanto numerosaas, que, não raro, es·capa.m aos pro-
prios profi:;si·onaes, quanto mais á massa geral do no~so povo, 
para a qual deviam ser redigidas todas as leis positiva;s e, es-
-pec ialmente, as civis ! 

E. si attendermos a que a nossa legislação• ·civil continúa 
baseada na.s Ordenações de 1603, mandadas compilar por S. M . 
. Catholica para os seus 1subditos do Reino Fidelissimo, escri-
ptas no estylo bysantino das Novellas dos Imperado•res do 

. P riente, precedidas e seguidas de leis extravagJantes, em tod\lfl 
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os sentidos, algumas de mais de tres seculos, e destinadas 
primitivamente a um Reino Absoluto, enxertadas depois no 
Imperio Constitucional, e sobrepostas ultima.mente ao Regimen 
Republicano, deve parecer incrível que ainda haja alguem 
capaz de considerar to•leravel este estado de oousa.s. 

Accresce que aquella:s Ordenações, não sómente são re-
missivas ao mm·e magnum do direito canonico, apenas abo-
lido implicitamente pelo decreto n. 119 A, de 7 de janeiro 
de 1890, como, sobretudo, •ao romano que ainda 'continúa. sub-
sicliario do nosso, tanto nas Institutas com ~os seus quaMo li-
vros ele 98 títulos e 706 paragraphos, quanto no Digesto com 
as suas sete partes e os seus 50 livros, compostos de 443 tí-
tulos ; quanto no Codigo ·com os seus 12 livros e 765 títulos 
e J11as 168 Novellas, geralmente subdivididaos em capítulos, de 
numeração segui!da, exceptuada a 8", que comprehende dorus 
títulos.» 

E' natural, portanto, que empreguemos todos os nossos 
esforços no sentido de ahirmo•s quanto antes desta situa.çã.o, 
dando ao paiz um Codigo que, si não fôr o melhor do mundo, 
pelo menos nos dispense de invocar os livros das velhas orde-
nações, c·ompiladas em um reino 'absoluto, já revogadas na 
propria ter.ra a que fonam dest.i.nadas e ainda mantidas na: 
nossa Republica :presidencial ! 

,. 

I 

PARECER 

Imitando o Codigo Allemão e •O recente Codigo Civil Suisso, 
o codificador bra.zileiro incluiu na parte preliminar do pro-
jecto do Codigo Civil, isto é, em articulado distincto texto do Co~· 
digo Civil, as regms .relativas ás relações jurídicas de cara-
cter internacional privado, que são as constantes dos aorts. 2 
e 8 a 18 da mesma lei preliminar. 

Si companarmos numericamente essa.s disposições do prü-
jecto brazileiro com a:s: da lei de intr.oducção do Codigo 
Allemão (arts. 7 a 31), vemos que o nosso projecto. de ·Codigo 
é muito mais laconico. 

E, no emtanto, Raoul de la Grasserie lamenta que a. lei de 
introducção do Oodigo Allemão não tenha regu!lado um maior 
numero de casos sobre materia de direito internacional pri-
vado. 

O Se!lado entendeu formular a. emenda supp.ressiva das 
:palavras « Codigo Civil» antes das palavras «Lei prelimina1· » 
(emenda n. 1) ; e logo em seguida manda que, em Jogar de 
«Lei p1·elimi1w1· », se diga <~ '.lntroducção » (emenda n. 2). 

Estas dua:s emendas se contradizem. Poder-se-hiam julgar 
desnecessarias as palavras « Codigo Civil » si fosse conservada 
a expressão «Lei preliminar», devendo, porém, ser ma.ntida 
no Clas·o de ser consagrada a expressão pura e simples « Intro-
ducção:.. _,r 
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Penso, nestas conuições, que Jeve t>er ·reje-itada a 1" emenda 
o acceita a 2•. 

A ;;cccita~;~ão de:;la ulf.ima Jaci.lüará muito a:; ciiJ<u;õe:; 
pela eonei~ão da expresl:iâo-. 

A 3" emclHla elo Senado deve ::;er acceila. 
A .1.• emenda uo Sena:do, rel1ativa ao art. ~· Jo· projecLo, 

deve ter a vrei'eren0ia decorrente dr~ sua melhor redac1;ãu. . 
Pretendeu o Seuaclo ua 5" emenda adelitar ao projecto do 

Couigo Civil materi•a ljue entre nós já está regulada po·r lei 
especial, isto é, pelo decreto n. 572, de '12 de junho de 1890. 

Essa emenda; pretende imitar o Codigo Civil Francez 
(art. t•), que já se acha muito alterado por diversas dispo-
sições ulteriores. · 

Além disso, a c-omplexidade do assumpto no regimen fe -
derativo, f·az com que este artigo, fallando genericamente em 
lei,s, só se referisse ás leis í'eder21es, como se deprehende do 
texto. Entretanto ha muitas relações jurídicas em que devem 
ser observadas não· só as regras do direito civi l como• as das 
leis estaeloaes. · 

O par.agrapho unico desse artigo additivo, proposto pelo 
Senado, esta tu indo que «nos paizes es trangeiros a ·Obrigato-
ri~dade começa quatro mezes depois de officialmente publi-
cada na Capita.I Federal», além de incorrer ainda na censura 
de excluir as leis estadoaes, encerra um erro de redacção. 

A lei é acto da soberania, que só tem fo·rça dentro elos 
limites das fl'onteiras do pc..iz. 

«Nos paizes es trangeiros p1·esume-se a lei conhecida qua-
tl·o mezes depois de of{icialmente publicada no Bmzil.» E' o 
que deveria ser. 

E essa disposição. deveria passar a ser o pamgrapho unico 
do actual art. 2" do projecto ou do· art. 5" do mesmo pro-
jecto. 

A emenda do Senado sob n. 6 não deve ser acceita. E' ver-
dade quo o actual n.rL. zo do projecto trata da lei no espaco, 
mas para ter vigor se torna preciso que ella implicitamente o 
t enha no tempo. 

No caso contrario, infringi.ria o principio constitucional ela 
sua irrectroactiviõade. E além disso, as disposições dos arts. 3" 
a 7• seriam descor,nexas sem •a prévia determinação da obrigato-
riedade da lei p;:-escripta na fórma do art. 2•. 

As 7", 8", 9', 10" e if• emendas do Senado, relativas ás re-
dacções dos arts .. 3", /1", 5•, ô• e 7" da lei p.reliminar do pro-
jecto. merecem n. adopção da Camara dos Deputados . 

O ponto culminante para o qual se torna necess8ir'ia toda a 
attenção da Camara é o que se encontra na redacção do art. s• 
do projecto e respectiva emenda do Senado. 

O Codificadot· Br.azileiro adopta o principio do estatuto pes-
soal, como reguhdor dos direitos civis, quer do estrangeiro no 
Brazil, quer dos brazileiros no estrangeiro. 

Partidario da lei do domicilio, seguindo as idéas de Tei-
xeira de Freitas e de Carlos de Carvalho, penso que o estatuto 
pessoal admilte rt necessaria elasticidade para ser adoptad,a pelo 



-53-

Codigo Brazil~itro como norma das r elações jurídicas el e caracter 
internacional privado. 

Na redacçã>O do art. so A seu pn.rartrapho um:co, a Camara 
dos Deputados commettm~, poré~, uma fal.ta que é jnsanavel. 

Este paeagrapho umco e mconstltucwnal. 
A Constituiç~to Federal Brazileira no art. 69 é categorica •. 
Todo o individuo nascido no Brazil .j brazileiro, salvo si 

o pae estr angei.rr; estiver residindo no Brazil em serviço do 
respectivo Governo. 

Por sua vez, a mulher brazileira, mesmo casada com es-
trangeiro, não perde a sua nacionalidade . 

O eminente jurisconsulto Sr . Clovis Bevilacqua desta fórma 
se exprime: 

I 

« Não cabe aqui a discussão do systema ,adaptado 
pela Constituição Brazileira e sim apenas observar, por-
crue interessa ao direito internacional privado, que o ca-
samento da brazileira com o est!'iangeiro não acarreta 
perda ela sua qualidade de brazileira, não só porque não 
esL:'t esse Tnodo de desnacionali7.ação contemplado no ar-
t ig·o 7:1, eomo porque o n. 5 do art. 69, acima transcripto, 
falia dos estr angeiros casados com bra.z ileiras. ~l..ssim a 
lei de 10 de setemhro de 1860 não tPm mais applicação 
entne nós.». (CLoVIS BEvtLACQUA - Dire~to I nt. Priv ., 
paragrapho 28, pag. 155. ) . 

Basta este fHndamento constitucional para fulminar o pa-
ragrapho unico do art . so do projecto da Camara . 

E' certo que <:'m outros paizes a lei nncional elo marido é a 
ela mulher casada nas reS])ectivas relações conjugaes. 

Tal é a disposição do art. 1ll da Lei de Introducção do Co-
digo Allernão. Mas na al'inea deste artigo são mandadas ob-
servar as leis allemães, quando o marido perdeu a qualidade de 
subdito allemão ao passo que a mulher a conservou. 

Eis a d .istanc~a que vae entre o direito allemão e o consti -
tncional brazileiro e no entanto o paragrapho unico do art. go 
clú projecto da Cam.ara nem ao menos contém a resa~va con-
stante do Co digo Allemão. 

Além da sua inconstitucionalidade a disposição do :para-
g.rapho tmico do a.rt. go da lei preliminar, na parte referente 
aos filhos, tão pouco se poderia equiparar ás disposições 
dos arts. 18, 19, 20 e 21 da Lei de Introducção do Codigo Civil 
Allemão. · 

Basta examinar os arts. 19 e 20 da Lei do Inst. do· Cod. 
Allemão, de cujos textos se deprehende que, mesmo perdendo 
o pae legitimo, ou a mãe natural a sua qualidade de subdito 
all emão, o seu filho allemão fica, nas relações jurídicas oom 
elles, sujeito á lei allemã . 

Nos termos d•_; Codigo Allemão, portanto, o filho allemão de 
pae naturaJizado em outro paiz, após seu nascimento, c·:mtinua 
suj eito á lei allemã. 

O paragra.ph0 unico elo art. so ·da lei prelimina-I" do projecto 
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aa Camar.a não póde pois ser admissivel, porque tí contrariO á 
Constituição Federal e aos principias modernos j á adaptados 
pelo Codigo Allemão, aliás é ainda iníquo e inacceitavel, 
conforme claramente demonstra a pags. 153 a 155 o recente 
e hrilhante trabalho sobre o Registro· Civil Brazileiro elaborado 
pelo Dr. Manoel Coelho Rodrigues, digno herdeiro do nome lau-
reado de seu pae . 

Supprimindo o paragra.pho uni co do art. so da lei Pre-
liminar (emenda n. 13), o Senado propoz que o mesmo artigo 
fos•se redigido da seguinte fórma: «A lei nacional da pessoa 
determina a capacidade civil, os direitos de família, as rela-
ções pessoaes dos conjuges e o regimen elos bens no casamento 
sendo licito quanto a este a opção pela lei brazileira.» 

E' deficiente deixar este artigo sem a expressa deter-
minacão da época da realização da o peão. A redaccão, portanto, 
não podia deixar de ser completada pelas palavras «em 11acto 
ante-nupcial». 

A propria Commissão Especial do Senado confessa no 
seu parecer que a Constituição Federal por disposição ex-
press·a (ar.t. 69 ) ·vedava a manutenção do paragrapho unico 
do art. so. 

Por isso propoz a sua suppressão. Deixou, porém, de 
prever a hypothese dos casamentos de estrangeiros com bra-
zileiras, e das relações• jurídicas dos paes estrangeiros com 
seus filhos brazileiros. 

Não é possível que essas duas hypotheses de tanta magni-
tude possam passar des,percebidas no nosso Codigq, quando 
ha o exemplo dos arts. 14, 19 e 20 da Lei de Introducção do 
Co digo Allemão, acima citado. 

Portanto, está incompleta a emenda do Senado, , sob 
n. 12. 

E' impossível deixar de se lhe additar um paragrapho 
nnico, estipulando que « a lei brazileira regulará todas as re-
lações civis entre o estrangeiro e sua mulher brazileira e 
seus filhos brazileiros, bem como o regimen dos bens do casa-
mento por elle contrahido no Brazil, com brazileira ». 

Acceitando as emendas 14 e 15 do Senado Federal, r efe-
rentes á redacção dos arts . go e 10, da Lei Preliminar, che-
ga-se ao art. 11, da mesma lei, relativo á fórma dos actos. 

A emenda do Senado n. 16 supprimiu as ·palavras «e 
do tempo», constantes do art. 11 do projecto da Camara. De 
pleno accôrdo com esta suppres·são. 

Todavia cumpre accentuar o laconismo dessa dispos·ioão, 
que é a traducoão, quasi litteral, do principio locus 1·egit 

Este principio de direito internacional privado é uma 
regra e como tal admitte excepções necessarias que a con-
firmam. 

Estabelecendo na Lei Preliminar a disposicão categorica 
de que a fórma extr ínseca dos actos publicas, ou particulares, 
reger-s.e-ha segundo a lei d:o logm· em que se praticarem, 
no paragrapho unico, do art. 208, admitte o casamento de 
brazileiros perante o agente consular brazileiro . 
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E no art. 1. 637, dá aos mesmos agentes consulares com-' 
petencia de- officiaes publicas na celebração e approvação do 
testamentos de brazileiros em paiz estrangeiro. · 

Si o codificador brazileiro mantiver, como não póde 
deixar de ma:nter, as. disposições dos arts. 208, paragrapho 
unico e 1.637, do projecto do Codigo, forç.oso será dar outt·~ 
redacção ao art. 11 da Lei Preliminar. 

Este artigo não póde deixar de consagrar o principio dai 
reciprocidade internacional e prever os actos celebrados pe-
rante· os consul.es das potencias amigas. 

A emenda n. 17, approvacla pelo Senado, deve ser r e-
jeitada. Segundo ella o art. 12 do projecto deve ser assim 
formulado : 

«Os meios ele prova regular-s•e-hão conforme a lei do Jogar 
onde se passou o acto, ou facto, que se tem de provar.» 

Supprime, :portanto, as seguintes palavras, constantes 
do projecto formulado pela Camara: «Si porém a lei com-
muro elas parte& autorizar meios mais amplos, serão esses 
admissíveis.» 

A redacção, approvacla pela Camara, do art. 12, deve ser 
mantida. 

Basta figurar a seguinte hypothese: a prova do nasó-
mento, no estrangeiro, de um filho de brazileiro não pócle, 
por qualquer circumstancia, ser exhibida pelo pae. 

Como negar a este pae o direito de justificar o nascimento 
do filho ou restaurar o respecliivn ass-ento ele nascimento n::t 
fórma da lei brazilei ra ? 

Se.ria contraproducente e iníquo forçar um pae br.azile il'O 
a mandar promover no estrangeiro essa prova. 

Merecem a inteira approvação da Camara as' emendas do 
Senado de ns. 18 a 24 relativas aos arts. 13 a 18 ela Lei 
Preliminar. 

E' de salientar que o Senado Federal na emenda n. 19, 
relativa ao art. 14, obedeceu ao espírito constitucional 
(art. 69 ), sujeitando á lei brazileira a s.uccessão do estrangeiro 
casado com brazileira ou que tiver deixado filhos brazileiros. 

Igualmente é merecedora de approvação a emenda n. 39, 
do Senado, dando nova redacção aos' arts. 17, 18 e 19 da 
Parte Geral, sobre as pessoas jurídicas estrangeiras, e man-
dando que a respectiva mat-eria passe a fazer parte da Lei 
Preliminar ou Introducção, por sti.r assumpto de caracter 
internacional privado. 

A reda.cção desse disposiltivo, constante da 1• alínea ct:a 
emenda do Senado, r,erproducção do art. 18, da. Parte do Pro-
jecto da Camam, é ·Omissa. 

As nações estrangeiras podem ter necessidade de possuir 
immoveis em Dutros paizes, não só para •as resp.ootivas lega-
ções e c-onsulados, c-omo t:ambem para outros fins de utilidade 
publica: palaci·os de exposições industriaes e permanenltes, 
postos aduanei-ros, em estações de estradas de ferro, ou em 
portos fluviaes , para 'ru commoc:lidacJ.e, e segura,nç'a dos via-
Jantes .. 
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A acqms1çao de edificiüs para legações e consul:a.dos, ou 
para outros fins publicos, não deve se·r concedida aos governos 
estrangúros como um direito ·amplo, e .s im como uma cor-
tezia dependente de ·aviso e conseguimte approvação prévia do 
Go.verno Brazileiro, ,a.o qual dev.e. ainda ser resalvado o direito 
·amplo da desapropriação por convenienci'a dictada por mo-
tivos de .ordem internaci·onal. 

E' ambígua . .ainda a mesma disposição, porque·, além da 
pro.priedade immovel, não conheço outros direitos sUJScepti-
veis de desapl'Opriação. 

Nessa formula seo pretende incluir as concessões de ser-
viços publicas, de construccão de es:t.radas de ferro, de e-xplo-
ração de minas, etc., m as taes direitos são encampados, an-
nullados ou rescindidos pela ·administracão publica e nunca 
desapropriados. 

Taes direitos poder- se-hião chamar com mais proprie-
dade «de direitos .s.uj ei:los á tutela adminis trativa». 

Em todo o casü escapa á natureza privada de uma codi-
:ricação civi 1 qualquer regra l'etativa ás pessoas juridie;a.s de 
direito publico externo. 

Seria muito melhor excluir do Codigo Civil a ma:teria 
oonst.ante do art. '18 da Parte Ger.al do Projecto da Camara, 
reproduzi.d:a na 1" alinea da. emenda n. 3.9, do Senado, do mesmo 
modo que o .a.rt. n. 10 da lei da Introduccão do Codigo Allemão 
nenhuma allu~ão faz {IS provas jurídicas de direito publico ex-
terno. 

II 

PAH.'l'J!; GERAL 

A emenda· n. 25 , do Senado, deve ser re,iflitada. A nume-
ração do Codigo deveria ser seguida, pa.:ra tornar a sua ci!Jação 
mais facil ad instar do Codiao Civil Snisso, em que o titulo 
preliminar abrange os arts. ·1 .a 1.0 e o livro 1• começa com 
o art. H. 

O codificador brazileiro, precedendo o Codigo de uma lei 
preliminar divide- o em du:as partes : a Geral e a Especial. 

Haveri.a. muito mais me-t.hodo si· a divi são do Codigo se 
fizesse da seguinte fórma: 

I. Parte Preliminar. 
II. Parte Geral. 

III. P'arite Especial. 
Para evitar qualquer repetição n :1. Parte Geml em veq; de 

Disposição Prelimina1', ser ia melhor usar da expr.essão Dispo-
sição Geral constante• do projecto Coelho Rodrigue•S•. 

Melhor fôra supprimir no Godigo Civil a disposição pre-
liminar constante do ·art. 1 •, da Parte Gera.!, disposiçã,o dou-
trinaria e oci-osa e que não é consagrada nem pelo Godigo 
:Ailemão, nem pelo recente Godigo St1isso. · 
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Mantido o rart. i", da Parte Geral do projectn merece 
approva.ção a redacção d'a emenda n. 26 do Senado. 

Adaptou o Senado, imitando. o Codigo Allemão (art. i •), 
a expressão o hornern, narRo emendas ns. 27 e 29 em logar da 
de se?' humano, usada pelo projecto do Codigo d'a Caffi'a,ra 
(arts . z· e 4°) . 
· 'I1a.es emendas não mereoem approvaçãü. 

A palavra hornern, comquanto p-ossa ser acoe•ita como• sy-
nonima de ser humano, rlem na lingua portuguez.a. uma appli-
cação muito maii& usual, no sentido restricto, pa.ra fixar o sexo 
masculino do ser humano. 

A língua portugueza não tem, como a lingua allemã, a 
expressão der Mensch, o ser humano, no sentido generico, ao 
lado da especial der M·amn, - o homem, o. ser humano mas-
culino, o marido. O Codigo Allemão usa, no art. i•, a primeira 
da.s -e>xpressões, que corresponde evidentemente á expressão 
ser humano empregada pelo proj ecto da C amara, nos :a.rts. 2" 
e 4•, do mesmo modo tambem usada no projecto Bevil.aqua. 

Devem, pois, ser rej.e-itadas as emendas ns. 27 e 2.9 do 
Senado. 

Comquanto devesse fazer parte da Int?·odncção ou Lei 
P1·elirninar a disposição do art. 3" da P.arte Geral, ·a sua re-
cíacção constante da emenda n. 28 do Senado merew approvação. 
por sua concisão . 

No estudo e exame da emenda n. 30 do Senado é preciso 
deciclie uma· preliminar ele summa importancia. 

O direito vigente brazileiro tem oonsagrado que a puber-
dade começa aros 111 annos. O p;r-ojecto da Camara, elo mesmo 
modo que o Codigo Bevilaqua, mamteve essa idade como ini:cio 
da puberdade. 

O Senado elev-ou e.sse limite á idade de 16 annos com-
pletos. 

Não parece conveniente ·essa innovação no direito patrio, 
que estabeleceu a idade de 14 annos J)ara o inicio ela puber-
dade devido á experiencia e ao conhecimento d'a precocidade 
no noss'O paiz. 

Entre nós é muito commum rapazes com a idade de 14 
::mnos já occuparem cmrgos de confiança em BJStabelecimentos 
commerciaes. 

Durante o Imperi•o, quando se exigia ar idade mínima de 
16 annos para a matri.cula ·em escolas superiores, muitos es-
tudantes :t~alsifioa.vam as respectivas idades para .terem mais 
rapido ingresso. 

O Governo, nos regulament-os para a matricula no Gymna-
sio Nacional, no Instituto de Musica, Collegio Militar, Es-
cola N'aval e estabelecimentos congeneres, attendendo a essa 
precocidade, tem sempre restringido a idad'e para a matlri-
cula. Não é licito, pois, ao legiSilaclor, r etardar 'a idade da pu-
berdade, alterando o dü·eito vigente brazileiro nessa parte. 

Si o dec.reto bra4ileiro de 24 de janeiro de· 1890 prohibe 
o C'asamento de mulheres menores de 14 annos ·e homens 
menores de 16 annos, paizes ha, como a Hespa"'!ha, em que a 
idade mínima para o casamento é de 12 'anno• 1pa.ra as mu-
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lheres e 14 mmos para os va!rões (art. 83, n. 1, do Codig'o Civil 
Hespanbol ) . 

Uma vez aconse!h'ada a manutenção da id·ade fixada pelo 
proj ecl..o da Camara para inicio da puberdade, eleve ser acce ita 
a ·emenda do Senado n. 30 ao w·t. 5o do projecto, mantida, 
porém, a redaoção ela Camara quanto ao n. 1 desse artig-o. 
· A emenda n. 3l do Senado a.o 'art. 6° deve ser a.ccei.ta 
quanto á sua r-eelaci;tã.o. O n. 1 des.se artigo deve ser redigido 
do seguinte modo: d - Os maiores ele quatorze e menores 
ele vinte e um ·annos (arts. 158 a 160)». 

A concisa red'acção do art. 7°, f-ormulada pela emenda 
n. 32 do Senado merece approvação. Igualmente deverão ser 
acoeitas as emendas ns. 33 e 34. aos arts. go e 10 do proje0to. 

E' preferível a r edacçã-o do ar.t. . 11 do projecto da Camara 
á con staRte da emenda n . 35 do Senado, que deve ser rejeitada. 

A segunda parte da ·emenda n. 35 do Senado, rel'ativa ao 
n. II do art. 12 do projecto, deve ser acceita. 

Deve ser rejeitada a 1J1'imeim parte d'a emenda do Senado 
n. 36, relativa :a.o art. 13 do projecto. 

A segunda parte dessa emenda n . 36 mere0e ser -approvada. 
Merecem tambem apprr'lvaçã.o as emendars' do Senado sob 

ns. 37 e 38 'a.os arts. 15 e 16. 
Propõe o Senado na u ltima dessas emendas a eliminação 

das palavras «comtant.o que t·enham patrimonio»; a existencia 
de um patrimonio é implícita em uma ;S'ocied·ade civil ou com-
mercial e está prevista essa existenci'a presente ou :futura 
nos ns . II e V do ar t. 22 . 

lgualmf3nte deve ser adaptada .a r edacção c.onslante da 
emenda n. 4-0 do Sen'ado para o art. 20 do projecto, bem como 
as emendas ns. 41 e 42 aos arts. 21 e 22 do projecto. 

São acceitaveis as emend'as ns. 4.2 A e 43 do Senado, a pri-
meira referente á denominação da secção III do cap . II do 
livro I. A emenda n. !13 refer e- se á redacção de div-ersas dis -
posições· d.os arts. 23 e 24 do proj ecto . 

Do mesmo modo deve .ser acceita a redacx:,ão constante da 
emenda n. 44, II'elativa ao 1fwt.. 25. 

As emendas elo Senado ns. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51_, 
pti'imeira parte, dando uma reda.cção mais vernacula e ex-
pressiva a diversas dilsposições dos arts·. 27 a 30 do pro,iecto. 
sobre as fundações, merecem a ad.opção da Camara dos Depu-
tados. 

O Senado Federal, na .2" parte da emenda n. 51 e na de 
n. 52 . . a.dditou quatro novos artigos ruas da secção J'eferente ás 
fundações. 

Como muito betn diz Leon Donnat, «o home stead póde 
ser citado como um dos melhores exemplos ele experimeiíl.ta-
ção politica», mas. 'apezar d·e brilhantemente sustentada a ,siU a 
implantação no di reito brazil eiro pelo pareceii' da Commissão 
Espec-ial do Senado n. 432, de 1912, pags. 8 e 9, o Rel,ator d:a 
Commissãe Especia-l Gl'a Camara dos Deputados Gente- se sem 
forças para a;conselhar a acceitação dessas duas emendas ad-
ditivas. 

Tanto o c.odigo aHemão como o sui·sso , não adaptaram 
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esse ins:t.i Luto jll!r idico coe sagrado pelos Eslaclos Unidos ela 
America. 

O home stead é uma instituição que, acceita em 32 dos Es-
tados da União Americana, differe de Estado para Estado se-
gundo as respectivas leis locaes. ' 

Tal qual como está redigido o primeiro dos artigos addi-
tivos, a instituição do home stead parece só r ecahir sobre pre-
dios urbanos, quando nos E·stados Unidos recahe sobre as pro-
priedades agrícolas. Demais a isenção sobre as terras agricolaa 
alli varia, determinando cada legisla.ção o maximo territorial 
para o effeito dessa isenção. 

Ora o voto do Senado creou essa i·s'enção pura e simples. 
Como estão formuladas as duas emendas, a instituição do 

home stead entre nós abrirá uma larga porta para fraudes con-
tra credores. 

Basta um negoci:mte afamado e de largo credito pr,esen-
lir a sua ruina futura e remota para distrahir, á sombra da 
lei, fortes sommas e distribuil-as aos filhos ·maiores, para que 
estes instituam o respectivo home stead. Cada qual fal-o-ha, 
com maior ou menor grandiosidade, na falta de limite· legal. 
E ao fim de dous ou mais annos, esses filhos e<:tarão, quando 
declarada a fallencia paterna a salvo dos credores do. pa:e. 

As emendas do Senado n. 51, 2" parte, e 52 não podem, pois, 
ser acceitas, por motivo de sua insufficiencia em materia de 
tanta importancia. 

Nem ao menos o Senado estipulou nas suas emendas, como 
se dá nas legislações dos Estados Norte Americanos, que «a 
isenção não é valida em relação ás dividas contrahidas para a 
acquisição dos terrenos e a construcção da habitação, ou que 
ella desapparece quando essa habitação cessa de ser a residen-
cia da família, caso em que se torna o dominio .susceptível de 
ser vendido» (Leon Donnat--«Lois .et mceurs républicaines, 
pag. 110. Vide cap. V desta obra e cap. XXV da «La Politique 
];xperimentale» do mesmo autor.) 

As emenda;; do Senado de ns. 53 a 84 devem ser preferidas 
aos artigos respectivos do proj ecto da Camara. 

A d·ivergencia é apenas em materia de redacção. E incon-
testavelmente, a esse respeito, o trabalho do Senado é preferí-
vel ao da Camara. 

Resla sómente saber si a emenda n. 85 do Senado, man-
dando supprimir os arts. 72, 73 e 7 4 que tratam respectiva-
mente dos bens da União, dos bens dos Estados e dos bens dos 
municípios, deve ou não ser acceita. 

Os bens das pessoas jurídicas de direito publico interno 
não podem, nem devem ser ·excluídos de uma codi:ficação civil, 
desde a intim a ligaç.ão dos mesmos com assumptos de direito 
privado. 

E' essa . .a tradição do direito brazileiro consignada has Coa-
.oolidações de Teixeira de Freitas e Carlos de Carvalllo e no!? 
Proj ectos Coelho Hodrigues e Bevilacqua. 
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E' melhor o Codigo r egulamentar esses assumptos do que 
silenciar sobre elles. 

Nr,stm; rnnclir,firR devr srr ?'e.fr!itada. ::t emP.ndA, n. 85 elo Se-
nado. 

CONCLUSAo 

O que está em jogo na confecção do nosso Codigo Civil e, 
e3pecia.lmente, na ?'espectiva Lei Preliminar, não é sómente a 
simplificação do nosso direito patrio, dando-lhe uma fórma 
moderna de accôrdo com o espírito da época.; não é materia 
constituc-ional ou administrativa, em que os poderes publicas 
podem impôr a sua vontade, ao sabor de caprichos doutrina-
r ios ou pessoaes ; não é uma organização de serviços publicas, 
em que a população não tem interesse immediato. 

O que eatá em jogo é alguma -causa ainda mais nobre. E' a 
garant ia das liberdades e dos di11e·itos individuaes. 

E' a vida de uma nacionalidade ainda em formação. 
A redacção do art. 11. combinado com a do art. 8°. emen-

dado ou não, da Lei Preliminar faz r esaltar a deficiéncia do 
projecto. 

Não ha na Lei Preliminar nenhuma materia concernente 
aos impedimentos matrimoniaes, ás eausas e acções de divorcio, 
de separação de corpos, de nullidade e annuHações de casa-
mentos. · 

Nada ahi exiate que diga respeito a taes assumptos. E no 
emtanto todas essas materias de direito civil, constantes da 
Par te Especial do Codigo, deveriam ser consagradas na resp•e-
ctiva Lei Preliminar para as relações ,jurídicas de direito in-
1 ernacional privado. 

Dir - se-ha que a disposição do art. 17 da Lei Preliminar 
negRnrl o effi cacia ús leis, actos e sentenças de outro paiz, bem 
como ús clisposioões e convenções particulares offensivas á 
nossa soberania, á ordem publica e aos bons costumes, garante 
amplamente o r espeito á lei e á soberania nacional. 

O princ-ipio geral do art. 17 da Lei Preliminar tem hoje 
uma anplica·r;ão muito r estri cta, definida pelas eonv-enções de 
Haya de 12 de junho de 1902. 

O Brazil não adheriu a essas convenções. No entanto, pre-
tendendo adaptar o pr incipio da lei nacional no r espectiv10 
Codigo Civil, não define a sua posição nem estatue r egras pre-
cisas de accôrdo com o direito Clonsagrado pelas grandes na-
ções modernas. 

A capaeidade civil pelo novo proj ecto do Codigo é r.egn-
Jada pela lei nacional. 

Assim, das duas uma: ou os impedimentos enumerados 
no art. 187 do projecto do Codigo são de ordem publica, e, 
nesse caso, este artigo, combinado com o 17 da lei preliminar, 
impõe ao estrangeiro a lei do domicilio nas habilitações matri-
moniaes; ou a lei nacional do estrangeiro é a que prevaleae 
neste assumpt;o, e nesse caso o projecto (lo Çodigo silencia sobre 
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o modo de que os nubentes estrang:eiros devem lançar 
mão para prova1· perante o oi'ficial do regis~ro civil que estão 
desimpedidos, segundo a sua lei nacional . 

Não é possível deixai· de chamar a attenção para as oon-
venções celebradas em Haya em julho de 1902 : a primeira 
para regular os conflictos de leis em materia de casamento; 
n segunda, destinada a regular os conflictos ele leis e de ju-
l'isdicoões em ma teria de divorcio e de separação de corpo-s; 
a terceira, para regUlar a tutela de menores. 

Quanto á applica(;.ão do instituto do div•orcio, poderá por-
ventura prevalecer a disposiçfuo. pura e simples do art. 8", com 
grave prejuízo da lei brazileira, quando o art . 1• da segunda 
das citadas convenções de Haya expressamente declara que os 
esposos não podem formular um pedido de divorcio sinão 
quando, simultaneamente, a lei nacional e a do lagar do pedido 
admittem o divorcio ? 

E as consequencias do divorcio ? Será crive! que os tri-
bunaes de um paiz cuja legis lação não admitte o divorc·io a 
vincglo possam decrelal-ro com essa consequencia, contrarian-
do as r egras de direito internacional quer não ooncedem ou 
exigem do estrangeiro direitos ou deveres mais latos do que 
os r eDonhecidos ao nacional ? 

E' desse principio que decorre a negativa da extradicção 
de um estrangeiro quando •o respectivo delicto, como tal de-
terminado pela lei do paiz que a solicita, não a. seja igual-
mente pela leg·islação do paiz onde se refugiou o criminoso. 
E' em virtude desse principiü que, segundo o codigo allemão, 
si um estrangeiro pratica na Allemanha um acto jurídico 
para o qual nos termos da respectiva lei nacional é incapaz, ou 
tem uma incapacidade restricta, é considerado como capaz 
para •esse acto si o for segundo as leis allemãs. (Lei de intr. 
art. 7°, sermnrla alinea. ) · 

E' ainda em vidude desse primcipio que o mesmo codigo 
allemão não admitte que se possa invocar contra um allemão, 
por motivo de um acto illicito pratüJado no estrangeiro, direi-
tos mais amplos do que os derivados das leis allemãs . (Lei Intr. 
::irl. i2. ) 

.O silencio absoluto do projeclo elo Codigo pôde d::1.1· logar á 
jurispruclencia a mais üwongnwutc vossivel. E a sua avpli-
caoão nus conduzirá forçosamente á clerogação do Codigo Civil 
muito mais cedo elo que se suppõe. 

Suppriminclo por inconstitucional o paragrapho unico do 
art. so e formulado como ficou este artigo pelo Senado, não 
se dirimiu a grave questão de saber qual a lei que prevalece 
no confli cto entre pessoas de nacionalidades clifferentes . 

Qual a lei a se applicar numa accão de divorcio entre m::t-
rido estrangeiro e mulher brazileira, ou em acções entre pai 
estrangeiro e filhos brazileiros ? Nada disso está regulado. 

A suppressão do paragrapho unico dá a entender que é a 
lei brazileira. Mas isto não está defi.nido no Codigo. 

E, no silencio deste, a jurisprudemcia fará a sua obra de 
interpretação variada, e a nossa desídia conduzir-nos-ha a re-
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clarnações diplomaticas de toda a ordem, permittindo sempre ao 
estrangeiro no Brazil melhor quiNhão que ao Nacional. 

Instituindo de modo absoluto o principio da lei nacional. 
em antagmüsmo com a Constituição Federal, os direitos dos es-
trangeiros nu Brazil passam a ser da exclusiva alçada da jus-
tiça federal, nos termos do art. 60, lettra h, da Constituição 
Federal . 

Mas, si, de um lado, a ninguem é licito desconhecer que os 
supplelil.tes dos juizes federaes, nos diversos municípios bra-
zilekos,são na sua maior parte meros cabos eleitoraes,sem pre-
paro jurídico de especie alguma, nomeados pelo Governo Fe-
deral a pedido de influencias políticas; do outro lado, sabido 
como é que muitos dos nossos magistrados desconhecem as le-
gislações estrangeiras e nem teem meios para conhecei- as, 
iremos abrir uma porta para reclamações cliplomaticas, sob 
fundamento ele denegação ele justiça, na applicaçã;o elo direito 
estrangeiro pelos nossos juizes. 

São esses os perig·os a que fic:J. exposto o Governo Brazi-
leiro com a aclopção pura e simples elo estatuto pessoal nas re-
lações elo Direito Internacional. 

li;sse·s perigos são inevitaveis e já se f.izeram sentir de tal 
modo que o barão do Rio-Branco, nosso Chanceller desde no-
vembro de J 902 até fevereiro de 1912, portanto depois ela ap-
pl'ovação do projecto elo Cocligo pela Cama.ra em abril de 1902, 
teve que denunciar todas as convenções intern.acionaes obre 
a a,ppli cação do direito privado estrangeiro no Brazil. 

A ROssa chancellaria :iá teve occasião de se decidir pela lei 
do domicilio em virtude da difficil applicação do estatuto pes-
soal . 

Voltarmos ·ao regimeR antigo affigura- se-110s uma tenta-
tiva de suicídio da 110ssa nacionalidade e um attentado contra a 
lílOSsa soberania . 

Este é o meu parecer. 
A Commissão, agora, e, depois, a Camara, em sua sabedoria, 

resolvam como julgarem mais conveniente e mais acertado aos 
interesses e ao futuro elo nosso paiz . 

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1913. -Celso Bayma. 

Parecer elaborado pelo Deputado Frederico Borges 
DOS FACTOS JURIDICOS 

ARTS. 76- 164 
Emendas ns. 8'7 - l 64 

Sendo os factos juriclicos, seguNdo a definição classica 
de SAVIGNY (1) - «OS acontecimentos, em virtudle dos quaes 
as relações de direito nascem e se extinguem» - comprehende-
se que é fundamental para a systematização do direito civil a 
materia cpntida nesta parte do projecto. Mas, neste momeNto, 

1) Droit romain, § 104. 
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não temos que entrar na apreciação das theorias sobre as for-
ças propulsivas e dos elementos componentes do direito, sobre 
o que, sob a orientação das sciencias biologicas, t.:e tem cha-
mado a anatomia, a physiologia e a rnorphologia do direito 
(1). 

O que agora nos cumpre estudar são as emendas do Senado 
ao projecto, que lhe enviou a Camara. 

Essas emendas, quanto aos arts . 76 a 164, foram quasi todas 
de redacção, e, dentre ellas, algumas perfeitamente excusadas, 
mas que seria talvez impertinencia recusar, quando nenhuma 
alleração trazem ao pensamento vencedor, neste ramo do Po-
der ::_.~egislativo, que, depois de dez annos, volta a rever a obra 
que preparou, e lhe é devolvida com as modificações aconse-
lhadas pelo saber e pela experiencia do outro ramo. 

Pondo de lado as alterações de linguagem, ociosas on in uLei~. 
observemos as emendas, que interessam á rnaterüt juridica. 

Arts. 104 a 110, emendas ns. 110 a 114 (ela sünulaçtw ) 
Das successivas revisões por que passou o projecto do 

Codigo Civil, r esultou que nesta secção se introduzissem dispo-
sit ivos meramente doutrinarias, alguns dos quaes se não har-
monizavam bem com o systema adaptado no projecto. O Se-
nado, eliminando esses artigos, l'estaurou a synthese que sobre 
este mesmo assumpto se encontra forrrmlada no projecto pri-
mitivo (arts. 102 a 1011) . 

Applaudindo a sabia resolução elo Senado, pois que muito 
contr ibuiu para a simplificação do conceito legal do vicio da 
vontade aqui considerado, temos apenas ele observar que, no 
art . 106, havia necessidade de uma emenda de redacção, na 
parte em que o artigo allude aos dous artigos O[fttecedentes. 

Tendo o Senado supprimido o art .105, só se encontra, nesta 
secção, um artig-o antes do que tem o numero 106. E' pois, ae-
cessario fazer desapparecer esse plural, que não corresponde á 
realidade. E podemos fazel-o, porque não se trata de uma 
alteração no artigo, e sim de sua redacção conforme o ven-
cido. 

Art . 113, emenda n. 117 (f1·aude cont-ra os c1·edoreB ) 
Dispunha o projecto, tratando de alienações onerosas, cujo 

vicio está, precisamente, na má fé, que se presume no caso de 
notoriedade da insolvencia :-«Si o adquirente dos bens do de-
vedor insolvavel ainda não tiver pago o preço e este fôr, appro-
ximadamente, o corrente, clesobrigar-se-ha, depositando-o em 
juizo, com a citação edital de todos os interessados.» 

A emenda. do Senado oomo que faz, na primeira parte, de-
vendel' a consignação do accô1·do dos interessadOIS·, pois diz : -
«qtl'itar-se-ha ouvidos os inte1·essados e não havendo impu-
gnação delles, consignando-o em jttizo» (o preço). Mas, da 
s·egunda parte se induz que a consignação se fará, ainda que 
haja impugnação: - «havendo impugnação e qtte1•endo os in-

( 1 ) SYLVIo RolVi:ERJO·, Philoso"phia da direito, 2• e·d., pag. 
311 e segt.; RICHARD, L e droit pur, § 35; TOBIAS BARRETO, Estu -
dos de dire'ito; S'riUOEER, P hysiol·lilgia do di1·eito, passio11. 
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teressados p?·orn-ove'l' a nullidade do acto, o p1•eço ficará consi-
gnado até a decisão do pleito.». 

Dahi resulta uma certa obscuridade para o artigo, que, :aa 
essencia, pretende a mesma causa que pretendia o projecto, 
porquanto, si o preço não fôr, approximadamente, o corrente, o 
adquirente não se desobrigará pela consignação, e si fôr não 
ha interesse em annullar o acto, ficando o preço em deposito 
para o rateio entre os credores. 

Parece-nos, por isso, que não ha vantagem na emenda. 
Art. 114, emenda i18. 
A emenda do Senado ampli::J, a ·efficacia da acção p•auliana 

aos terceir10s adquirentes de má fé. 
Em attenção á livre movimentação do commercio, á ne-

cessidade de não prejudicar relações que ·estivessem juridica-
mente estabelecidas, em consequencia da alienação, que se 
ignO'rava ser fraudulenta, o projecto se detinha deante do pri-
meiro adquirente . O Senado foi mais rigoroso, deixando-se 
influenciar por motivos de ordem moral. Respeitando-os, 
conservemos a •emenda. 

Art. 116, emenda 120. 
Tambem nesta emenda o Senado foi mais exigente do que 

o pro,iecto. 
Todas as garantias de dividas, sejam vencidas, ou não 

como queria o projecto, presumem-se fraudatorias dos outros 
credores . As dividas já vencidas não teem mais que ser garan-
tidas, hão de ser e;x:igiodas amigavel ou judicialmente . Si a di-
v.ida se :t·eno.va, oeonstitue nova obriga~ã·J. São, portanto, as di-
vidas não vencidas as que podem ser garantidas em fraude 
aos outros credores . Todavia, a formula do Senado, não pre-
.i udicando os princípios reguladores desta materia, póde pre-
valecer. 

Art. 129, emenda 131. 
Houve aqui uma repetição . 'A .emenda n. 131 diz a mesma 

causa que a de n. 132. 
E' natural que sómente uma subsista. 
Art. 139, emenda 141. 
O projecto determinava que,nos actos translativoil ou con-

s~itutivos de direitos reaes, fosse a escriptura publica substan-
Cial. O Senado quer que esta exigencia se refira sómente ás 
alienações de valor superior a 1:000$000. O systema do Se-
nado é o actual, modifica-do, quanto ao valor dos bens em 
~ttenç~o ao cres~imento geral dos preços. O systema do pro-
.1ecto e mars radrcal e póde ser mais harmonico. E' certo, en-
tretanto, que pó de algumas vezes ser ve:xatorio: razão poor que 
na 1. n diSCJ!SSão J)e•rante a Commissão Especiaí da Cama r a, ó 
Deputado .B'reder·rco Borges propoz que nos actos constitutivos 
ou translativos de direitos reaes, a escriptura publica sómenÚ 
fosse de sua substancia, quando o valor do bem excedesse de 
500$000. o 

. O ~enado manda accrescentar a este artigo um n. III re-
lat_rvo a outorga d~ mulher. Ora, em primeiro lagar parece 
ocwso ·este accrescrmo em face do art. 137 que diz: - «a 
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annuencia .QU autorização de alguem, necessario para a. validade 
de um acto, provar-se-ha do mesmo modo que este.» Ora, si 
a alienação ou o onus exige escriptura publica, sob esta mesma 
fórma ,deve ser dada a outorga. 

Em segundo logar, referindo-se a emenda sómente á ou-
torga ela mulher, parece que a do marido n~o está sujeita ao 
mesmo preceito. Mas, a mulher não pó de, sem autorização 
do marido, alienar ou gravar de onus real os immoveis de seu 
domínio particular, qualquer que seja o regimen do casamento 
(projecto, art. 248, II l . E si ha razão para exigir instrumento 
publico em um caso, haverá para exigil-o em outro. 

. Nestas condições, parece que a emenda não está em con-
dições de ser acceita. 

Art. 140, emenda 142. 
E' uma emenda puramente :formal, sobre a qual nada ha 

que dizer. -0 dispositivo do projecto e o da emenda equiva-
lem-se perfeitamente. Parece- nos, porém, · que houve uma la-
cuna em ambos, que a redacção final poderá corrigir, pois que, 
em ultima analyse, se trata de redigir melhor o artigo, sem lhe 
tocar na substancia. Diz o artigo que < o instrumento parti-
cular. . . prova as obrigações convencionaes de qualqner 
valor.» Devera ter- se additado, em seguida: - quando não f'm· 
ela - substancia do acto o instrumento publico. 

Estará isso naturalmente no pensamento do dispositivo, 
mas será conveniente dizel- o claramente. E' esse o nosso di-
reito vigente, que o projecto não pretendeu alterar nesta 
parte. 

Art. 147, emendas 149 e 149 A. 
São razoaveis os accrescirnos e as modificações constantes 

destas emendas. 
Art. 149, emenda 151. 
Faz- se na emenda, n. III, uma rem1ssao insuffieiente. A 

referencia deverá ser antes ao art. 153; mas, querendo alludit 
ao art . 84, euja rnateria se prende á do art. 135, era indis-
pensavel incluir os dous artigos. 

Art. 151, II, emenda 152. 
Outra referencia errada. No art. 151 se í'az remissão para 

o mesmo art. 151. Não póde ser. Já se acha no 2Ja1·ece1· do Se-
. nador Ruy Barbosa, mas por equivono. Os artigos referidos 
devem ser só mente 88 a 118. 

Arts. 158, 159 e 160, emendas 158 e 160. 
Eleva-se a incapacidade civil absoluta até aos :l.ô annos. 

Ü lJtOj ·ectO -lil'()!J t1Ulia 1. ~1 . _! >;·:.t ' i"' f ' l 1 !':lz.:· J;.-i'." (•} (t 1' 1:1 f·'1l (lf ,. iJ ' )/ '(\l .}l' !"lf l..:. 
16 annos já o individuo adquiriu maior desenvolvimento in-
tellectuaJ, póde melhor discernir o que lhe convém,e deve então 
intervi.r nos aetos da vida eivil, embora assistido nor seu re-
presentante legal. ~ 

Nada mais encontramos nas emendas do Senado, em Te-
11!-o.ão aos factos jurídicos, que fosse além da lBttra do dispo-
srbvo. . 

Codigo Civil- 11. 1i -
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Da prescripção 

ARTS. 165-183 

Emendas ns. -165- 189 A 

Nesta materia. da prescripção, insinuou-se um err•J de 
classificação jurídica, denunciado pelo autor do projecto pri-
mitivo (1) , mas qut;l, não obstante, subsistiu. Deixou- se de fa-
zer a distincção entre presoripcão e decadencia de direitos, e 
incluíram-se como da primei-ra ordem casos que são da se-
gunda. Na decadencia do dir.eito, não ha suspensão nem inte<r-
rupção. O decurso do tempo actua continuamente. Veja-se, 
por exemplo, o. art. 182, § 3•: - « Pr~s.cr~v!'l em do~s mezes 
a accão do mando para contestar a leg1tlm1dade do filho nas-
cido de sua mulher, contado o prazo do nascimento, si, nessa 
oécasião, elle estava ausente.:. 

P'ara se vêr que esse caso não é de prescripçã'O basta con-
siderar: 1 •, que a prescripcão não corre entre 'ascendentes e 
descendentes (·a.I'lt 172, I) ; ·e• o filho, emquanto não ficar pro-
vado que é fructo illegitimo, se h•a de considerar nascido dos 
conjuges . No entanto decorrido o prazo de dous mezes a acção 
do pa.e· se extingue; 2•, que a prescripção não corre contra os 
absolu~amente incapazes (art. 173, I ) , ·e· o filho de que se tra-
t.a é absolutamente incapaz, porquanto não ha de ter mais de 
dous mezes; 3•, que o pr.otesto interrompe •a prescripcão, mac:, 
no ca.so e:xoaminado, o prazo é fatal e o protes,to inutil. 

E o mesmo •raciocínio se applica aos § § 1 • e 4", I e II, do 
mesmo 1aort. 182, assim como ao § 6", n. XII, que todos se 
incluem na classe dos prazos extinctivos de direito ou deca-
dencia de direito. 

Felizmente o dispooto no art. 170 .a,ttenúa os inconve-
nientes qU:-e deste erro de classificação poderiam provir, e só 
nos resta esperar que a doutrina e a jurisprudencia façam luz 
neste ponto obscuro e accentuem a distinccão 1a: que de leve 
alludimos .a,qui. 

Apreciemos as emendas do Senado. 
Art. 172, emenda n. 169. Não corre a prescripção, dizi•a 

o projecto. A emenda do Senado quer que se accrescente -
nem começa. Sem duvida o curso tem um inicio, mas não é do 
inicio da, prescripção que devemos cogitar, neste passo. O que. 
nos interessa é declar-ar que prescripção não corre. E se não 
corre, é e>videnle que não começ-a, porque o curso da prescri-
pção é feito de momentos successivos, o primeiro ·los quaes 
é o começo. 

Além disso, a emenda não guarda uniformidade. No 
art. 173 {ambem diz o projecto que •a preiscripção não corre,. 
e não ha emendas :aJ este artigo mandando fazer o accrescimo 

(1) Em defesa do projecto odo Codigo Civil, t906, ed ., 
Francis!l() Alves, pags. 357- 360 ._ 
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proposto ptara o art. 172. Ha, sim, .em relacão ao ru-í.. 174, 
onde a hypothese é a mesma. 

O mais acertado parece-nos ser rejeit-a:r as emendas 
ns. 169 e 171. 

Art. 181, emenda n. 178 .. Presentes, par,a o effeito do 
usucapião, consideram-se, pelo direito patrio vigente, os mo-
radores da mesmlll comarca, e ausentes os que residem em 
comarcas diversas. 

O projecto manteve ess•a nocão pois que não lhe deu 
substitutivo. 

O Senado, porém, manda considerar presentes os qu€l se 
acham no mesmo Estado, ou no Districto F•eoderal üu no Terri-
torio do Acre. 

Não ,será forÇiar ,a, realidade - considerar presentes os que 
se acham seP'arados pela distancia que VJae do Recife a Petro-
lina, em Pernambuco, ou de Ca.ran~la a P.ail'acatú, em Minas, 
ou do l'io Môa ao rio Xapury no Acre? 

Si a intenção era encurtar os prazos da prescripção, me-
lhor serioa fazel-o direaLamente., 

Art . 183, emend!a n. 189 A. Manda a emenda supprimir o 
artigo, cujo teôr é o seguinte: «Os casos de prescripção não 
previstos neste Codigo serão regulados, quanto ao prazo, pelo 
art. 181». 

Esta providencia nos poM'ece util, não só porque• no pro-
prio Godigo Civil se poderão encontrar oasoo cuja prescripção 
deixasse de ser regulada, como, :a:inda, o principio se appli-
cará a leis futuras. 

Aliás esse é -o principio geral •acceito •em nosso direito e 
supprimil-o, pura e simplesmente, sem substituil-o por outr.o, 
- será crear uma lacunw bem grave no di:reito novo. 

Melhor será manter o dispositivo do projecto. 
SaLa, das Commissões, 10 de fevereiro de 1913.-Frederic~ 

Borges. 

Parecer elaborado pelo Deputado João Chaves 

SOBRE AS EMENDAS DO SENADO, DE NS. 190 A 267 

O preselilte parecer, limitado como é, pela Colilstituição e 
nosso Regimento, ao estudo das emendas do Senado para a sua 
rej.erição ou adopção como dalli vieram, não permitte a critica 
geral da materia, razão por que forçoso é restringil-o a seu ver-
dadeiro objecto. Inutil, para a funcção a que se destina, fôra 
combater o que a Camara, já tendo adaptado aFJ.teriormente 
não pode mais emendar. Sirva entretanto esta declaração _: 
do impedimeBto posto pela lei a um exame mais completo da 
assumpto, Ela actual phase da elaboração do projecto - de 
excusa ao silencio com que vamos passar sobre certos pontos, 
que melhor appareceriam remodelados em seus detalhes ou 
modificados mesmo em sua essencia. 
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Em sua. maioria as emendas do Senado são ~}uramenLe de 
fórma, vi::;am apenas melhorar a reelaeção elo tc::-..i;o approvado 
JJel-a t.:amam. N·ada temos a oppor t5ontra ellas, sinão quanto 
ás de Humero 196 c 235. Scn,t que .·e possa dize1· que a l'etl;wção 
Je l]Ualquer della::; Soja propriamente uefeituosa, parece-me 
nwllwr, por assegurar a ped'eita inte.rpretação litteral dos 
textos, que ao n. VI elo art. 187 se dê esta redacção: 

A::; pessoas vinculadas por um casamento prece-
dente. 

c ao art. 230 esta outra : 

O viuvo, ou a vim·a, com filhos do conjuge fallecido, 
que se casar antes de feito ..• 

Em relação a esta ultima occorre l~Cmbrar que a expressão 
1·ecasm·. com referencia a viuvo ou viuva poderia.· ser tomada 
como indi,cando um segundo casamento depois da viuvez. 

Ha quatro emendas suppressivas, que não trouxeram, po-
rém, modificação alguma á doutrina emanada da Camara. São 
as do n . VIII do art. 199, correspondm'lte á emenda 208, do 
art. 225, correspondente á. emenda 232, do art. 237, correspon-
dente á emenda 243, e do § 3 do art. 253, emenda 258. 

Apreciemos agora as emendas que introduziram modifi-
cações essenciaes no projecto. São em numero de quatro. 

As duas primeiras foram feitas ao capitulo relativo aos im-
pedimentos para o casamento. 

A Camara prohibira apenas, na. linha collateral, o casa-
mento entre irmãos, legitimas ou illegitimos. O Senado esten-
deu essa prohibição aos parentes, na. mesma linha, até o ter-
ceiro grão iRclusive : 

A Cama.ra :l'ixára em 14 e 16 annos, re·spec tiyamentc, a ida-
de mínima com que a mulher e o homem podem se casar. O 
Senado elevou-a a 16 e 18 annos. 

Sobre a p"rimeira, diz o parecer da Commissão Especial do 
Senado: 

«A emenda additiva ao art. 187 n. lV representa uma 
r.onquista do direito. O casamento df\ collatcraes até o 
2" gráo (dr.Ye :c1· até o tercr.iro ), repellido pela sciencia, 
I em dado Jogar ú degeneração da fnmilia beazileira; c o 
L'Xemplo do;; Codigus Portuguez, Fnmcez, HespanlJol e 
Suisso, para. outros não citar (art. 100 n. I ), deve, como 
acontece, ser eguido pel o Codigo Civil BraziJ.eü·o.» 

O que a Commissão Especial do Senado considera 4: uma 
conquista do di1·eito » não passa de uma tra~dicão mui antiga 
do christi.anismo . A aversão que a igreja sempre experimentou 
pelos casamentos entre parentes encontrou no Levitico XVIII, 

5, 6 ( Ornnis homo ad p1•oximarn sanguinis su-i non accedet 1Lt 
1•evelet t·U1'1Jituclinem e jus ) n. ip.:I'Iuencia decisiva para a. pro-
Jiibição estabrlccida, a principio até o satimo gráo da linha 
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collateral e mais tarde, graças á resolução do Concilio de La-
tran, at.é o quarto gráo, ou fosse até o oitavo na contagem por 
ciiTeito civil (Esmein- .Le mai"iage Gn dr·Jit canonique: Hoguin 
- Droit Civil Comparé. Le mariage). · 

Tambem não podemos subscrever a opinião de que o casa-
mento entre collateraes do terceiro gráo, o unico que se pro-
hibe agora e que dantes não era prohibido, tenha determinado 
a " degeneração da família brazileiran. As observações a esse 
r espeito, na falt·a de est.atisticas bem organizadas·, não podem 
a.utorizar semelhante conclusão. Os cwsamentos entre tios e 
sobrinhos. no Brazi l não são em tão grande numero que delles 
pudesse resultar a. degeneração da famill ia brazi !eira. Isto de 
um lado, o da simples observação do facto, de que se pretende 
deduzir a conclusão supra citada. Por outro, si nos emara-
nharmos na questão physiologica, havemos de ver que não se 
fez ainda entre os mestres um accordo a respeito. Biologistas 
da estatura de Lacassegne ensinam que «não é a consanguini-
dade q1te é sadia ou. doentia, mas o te1•reno onde ella se produz». 

·E outros muitos, como Voisin e \:Vestermar·k, não o deixam 
· isolado. · 

Ainda mais. Ha quem sustente e com muito bons fun-
damentos que os casamentos entre parentes proximos 
«auxiliam a selecção e apuram a. mça, si o meio é sadio~. 
E historicamente os judeus disseminados pelo mundo inteiro. 
mas praticando frequentemente casamentos entre consangui-

. neos, dão uma prova disto, como observam muitos escnptores 
· notaveis. 

Não é demais ·i!lustrar a nossa argumentação com algumas 
observações de Clémence. Hoyer, fallando, com a autoridade 
que lhe reconhece o mundo sabio europeu, ao Congresso Peni-
tenciaria de P;:triz, sobre o mestictsmo e hybridismo. Diz ella :: 

"L'être organisé n'est pas à considérer seulement 
comme !e produit de ses parents immédiats ou de ses 
ancêtres prochains ; mais comme la résultante de sa 
généalogie totale ; i! est la derniere somme cl'une accu-
mulation de caracteres acquis et transmis depuis leur 
souche par chacun de ses générateurs. La force héré-
ditaire ou ele transmission n'est jamais égale chez les 
parents ; elle met en présence des caracteres plus ou 
rnoins convergents ou clivergents, c'est-à-dire suscepti-
bles de s'harmciniser ou de s'annuller cl-ans des limites 
tres variables. Quand les caracteres sont !e moins dis-
semblables, et c'est !e cas pour l'hérédité des races et 
des familes sélecées, le. produit tend á exprimer une 
sorte de fusion des types individueis, tout en offrant 
des ressemblances de détail avee l'un ou l'autre des 
parents . La plus grande tmiformité s' observe dans les 
u.nions consanguines : elles nc sont pas a priori aussi 
dégénémtives qu'on l'a p1·étendn; elles le deviennent 
quand il y a intrusion, chez l'un des générateurs ou chez · 
les deux, de tm·es acquises qui s'im1Josent à la longue et 
: ~·. 
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entrainent ·l'épuiserrient dans les couple$ ét lêurs 2Jro-
duits; ELLES DONNENT DES GENERA'riONS SAINES 
ET VIGOUREUSES LORSQUE LES FAMILLES ONT EVI-
TE' TOUTE SOUILLUllE OU TOUTE CAUSE D'AMOIN-
DRISSEMEN'l'. OI\ EN TROUVE LA PREUVE DANS LA SU-
PE'RIORITE' HABITUELLE DES ARISTOCRATIES, 
CHEZ PRESQUE TOUS LES PEUPLES, ARISTOCRATIES 
AUTREFOIS SOUTENUES ET PERPE'TUE'ES PAR L'U-
NION AUX DEGRE'S LES PLUS PROCHES, ET, DANS 
NOTRE VIEILLE NOBLESSE, ENTRE FAMILLES PEU 
.NOMBREUSES, SINON TOUJOURS DE MEME SANG IM-
ME'DIAT OU PROCHAIN, AU MOINS DE MEME SANG 
ORIGINEL, UNIFIE'ES ENCORE DANS UNE MANTERE 
D'ETRE COMMUNE, PAR LES PRIVILEGES, L'EDUCA-
TION, LES MOEURS ET MEME LES PRE'JUGE'S». 

Si. a degeneração da familia brazileira é um facto, sua cau-
sa deve ser buscada em outro motivo. Com Clémence Royer 
ainda talvez fosse acertado ~encontrai-a no mesticismo geral daJ 
America do Sul, porque, " si elle é capaz de dar bellos resulta-
dos no ponto de vista physico e no intellectual, não acontece 
o mesmo no ponto de vista dos instinctos moraes, si o que falta 
justamemte aos mestiços é esse conjunto de instinctos e sen-
timentos sociaes que, desenvolvidos pela herança, em cada raça, 
constituem sua lei moral ethnica propria "· 

O que resta, portanto, em favor da Commissão Especial 
do Senado, quanto á primeira emenda em analyse, é o argu-
menta de autoridade, o exemplo de varias codigos civis. Mas, 
si na confecção de taoo codigos, quanto a este ponto, tem pre-
valecido a razão dJe ordem physiologica, em vez de outra de · 
ordem moral, é evidente que a maioria dos legisladores tem 
sido illogica, porque a prohibição devia se este'Ilider, pe lo me-
nos, até os primos co- irmãos sinão a todos os primos germanos, 
como acontece na Australia . 

Pelo que fica exposto é facil concluir que nossa impressão 
'é manifestamente contraria ao fundamento adoptad~ fYe·la 
Commiss·ão Especial do Senado, em relação a esta emenda. 
Póde, entretanto, a Camara, a ex.emplo de outros codigos, ac-
ceita,r a emenda, antes porém por uma razão ele ordem moral 
do que physiologica. 

A segunda emenda refere-se ao augmento d[t idade matril-
monial. De 15 annos para a mulher e 18 para o homem, que 
era· pre lo projecto Clovis Bevilaqua, emendou a Commissão 
Revisora ·(dos cinco ) para 14 e 16, acceitando a Camara tal 
modificação da a.Uudida commissão extra-parlamentar. O Se-
nado, porém, estendeu- a a 16 annos para a mulh <" r P a 18 
para o homem. 

Ntae legislações ·anttgas, a começar pela de Roma, a idade 
matrimonial devia indicar apenaB a época em que começava 
para os individuas dos clous sexos a aptidão para a 
procreação. Requisito essencial para o casamento era a 
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pnbcrdade, que, pela diffieuldadc c inconnn i,on!r dn 
ser constatada pm·a cada caso em seu mom en to pl'e-
ciso, a lei presumia uas idades fixadas para esse 
effeito. Justa antem. nu.ptias in te?' se cives Rom.ani cont?·a-
lmnt, qui secu.ndu.m praecepta legnm coenrtt, mascu.~i qtt.idem 
puberes, fem.inae au.tem viripotentes . .. Inst. L. I., tit. X, 
De nu.1Jtis, pr.; Accarias, P·recis· de droit romain. ed1 . de 
1886, t. 1°, pags. 199 e seguintes . · 

A experiencia tem demonstrado, como bem disse Clovis 
Bevilaqua em suas ohservar,.ões sobre o s·eu prod ecto de Co-
(l.igo Civi l, que os filhos de progenitores> apenas puberes são 
debeis e enfermiços . Além de que as graves re.sponsabilidad:es, 
que do· casamento decorrem, exigem uma maturidade physica 
e moral mais perfeita. 

Não se argumente com a exigencia do consentimento pa-
terno como meio de apreciar dentro da menoridade civil 
a possibilidade e conveniencia do casamento . «E' uma medida 
de prudencia social exi'gir uma idade ma.is propria», em que 
haja mais completa maturidade de espírito, sem importar isto 
em desconhecer a possível correcção da outorgq: paterna. E' 
a tendencia moderna Q.os codigos, haja vista o allemão e o 
suisso. E nos paizes cultos como a Suissa são as proprias 
>çociedades femininas que tal providencia reclamam. E' in-
teres ante conhecer os principaes argumentos de uma recla-
mação dirigida por centenas claquellas soc iedadrs ás Cama.ra 
Federaes, quando alli se discutiu ultimamente o Cofligo Civil. 
Eil-os: 

La possibilité d'u.n mariage p?'ématw·é est préci-
sément le moyen le plu.s fr équ.emment employé pow• 
sédnire des .ietmes filles qui se confient à de · fau.sse.~ 
p1·omessá de m.ariage. De plu.s, à la suíte de cette per-
mission, il s'est fm·mé da.ns le penple la not?:on fausse 
ct cléplorable que les ?'elations illégales sont licites à 
u.n age a.nssf 11récoce, ce qu.i a les conséqu.ences les plu.s 
(unestcs pou.r la m.omle et le b1:en p-nblic . . . Les sonf-
-''mnccs dr~ la m.a.ternité, l'éclucation des enfants, la bon-
ne temLe du. ménaoe avec t'OtLtes les e.rigences crois'-
santes de la vie moderne demandent rle la. .ieume femmc 
une torce et ttne matu.rité physiques et intellectuelles 
qu' elle ne possede pas a.vnnt "18 ans ou dans des c as qtâ 
rep1•ésentent tou.jottrs de rm'eS cxceptions:'> . . . - Rossel 
e Mentha, Ma.rw.el de droit civil suisse, t. 1 o, pag. 166·. 

Após larga discussão, o parlamento helvetico, de accôrdo 
com n recl-amação recebida, fixou em 18 a.nnos a idade matri-
monial para a mulher e em 20 a exigida para o homem. Não. 
é demais, portanto, que, verificada entre nó.s certa diver-
gencia nos factores que apressam a maturidade dos· jovens, 
tivesse o S'ena-do urete:n!dido estender a idade elo nosso codígo 
a 16 e 1.8 annos. ·sna em end·a i>Ó póde merecer ·os nossos lo~-
yores. · · - · 
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Vem em seguida a emenda ao n. '.1 elo ar~. 223, llll1 dos 
!"ermos da enumeração do qu e seja e1·r·o essencial sobre a pes-
soa do conjuge. 

O projecto approvaclo 11ela Ca.mnra ronsiclonw,a creo es-
sencial sobre a pessoa elo conjuge : . 

I. O que affecta as qualiclacles pessoaes do outro conJuge, 
a sua honorabilidade, e cujo conhecimento po-stenor torna. m-
suppor tavel a vida commum ao esposo enganado. 

O Senado emendou-o para o seguinte : 
I. O que diz respeito á identidade do outro conjuge, sua 

honra e boa fama, sendo esse e1·1·o tal que o seu conhecimento 
•tilter'im· torne in,supportavel a vida em cmnmwn ao coniitge 
enganado . · 

O projecto Clovis Bevi:laqua, bem como o revisto pela 
Commissão elos Cinco, reportava- se .apenas nesse texto : 

« d ionorancia do estado ci?.•il ou Tr lioioso ». 

Emtmdaclo pelo Senado• para melhor com a oxpr ess[ío 
«o que d·iz respeito á identidade do otdro con,iuge » - · pois 
que por ell a tanto se póde comprehender a identidade phy-
sica como a civil ou jurídica, ahi devia• ter terminado, o dis -
positivo, para não introduzir em nosso direito civil fonte tão 
fertil para questões sobre a honra e boa f1ama dos conjuges. 

Nem se comprehende mesmo como, tendo o projecto es-
pecificado os casos dos ns. li, III e IV - condemnação po.r 
crime ignora.do, anterior ao casr~mento ; ignorancia anterior 
ao casamento de defeito physico irremediavel ·Ou de molestia 
grave e transmissível por contagio ·Ou herança ; e o deflora-
mento da mulher, ignorado pelo marido - ainda houvesse in-
clu ido e de modo va.go erTo sobre a honr·a e boa fama, embora 
eom a limitação fina l da. dispos itivo: Em torno da jurispru-
deneia antiga ou moderna para a comprehensão do rrro sobre 
as cruali:dacles pesso.acs, dos conjug•ets, na França, por ·exemplo, 
onde maior discuss&o tem soff'rido o assumpto, se o procurou 
limitar sempre á identidade 1Jessoal, ~ alvo si o erro sobre a 
qualidade era de ordem tal que se confundisse com um erro 
sobre <• pessoa, por dar- lhe uma individualidade social di-
versa da sua. A jurisprudencia reproduz assim a antiga theo-
ria canonica (Pl,aniol, Droit civil, t . 1", n. 1. 063 e nol.a ) . Mas 
que se admitta uma. interpretação menos restr·icta, como na 
Itali a, a extensão não ultrapas.sa o erro sobre certos attributos 
da pessoa, segundo a expressão ele Huc,, como a nacionalidade, 
<~ religião, a laicidade (Planiol, -op. e loc. cit., n. 1. 065 ) . 

Com o nosso co digo não será, porém., assim. Vão surgir 
as questões fundadas na ignorancia da simples condueta de 
um dos conjuges. Nada mais vago, mais fluctuante do que a 
r.oção da. má conducta, da má reputação, mas ella irá provo-
car em nossos tribunaes os pedidos de annullação· de casa-
mento, fundados no requisito, ele apreciação muito variavel 

de que ,o ·conhecimento ulterior de uma falha do caracter; 
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por exen\plo, lorn ~. insuppol'l:wel a Yidn. em r.ommnm ao con-
jnge Png:mado . . 

A lei vae proLogel' o cl esc::~s o nas pcsquiza;:; an l.enores ao 
casamento, como eorrdição para a sua a.cceitação., sobre 1as 
qualidades pessoaes do.s wnjuges, uma vez qüe lhes faculta ,a 
annullação do casa.mento, o que quer dizer a possibilidade de 
contrahie novo. Si os nossos Lribunaes não interpretarem com 
p1·oúmdo· rigor a disposição, ·a ponto de destruir o pensamento 
legis lativo, vae ser uma porta aberta a ~..busos muito maiores 
do que os possíveis com o divm·cio. 

Deante de taes defeitos seria o caso de rej·eitar a emenda 
elo Senado ; mas 'infelizmente não sabemos o que preferir. O 
dispositivo approvado pela Camara, talém de mais impreciso· 
ainda em sua totalidade, é mal redigido, a ponto de poder 
conduzir ás mesmas consequencias desastrosas. 

Por fim, fez o Senado supprimir do projecto da Camara 
o n. II elo art. 258, que attribuia á mulher a direcção e admi-
nistração do casal - cruando o marido, estivesse em ca.rcere 
poe mais de dous annos. 

A 1Suppressão é muito razoavle.L De um lado não é de 
boa theoria estender e.-sa incapacidade r; todos os direitos 
inherentes á direccão do casal. •For out.ro, 'a incapacidade das 
.pessoas por effeito de prisão• criminal resultante de sentença. 
condemnatoria irrevogavel affecta muito, mais á ordem penal 
do que á civil. Dahi a conveniencia de dei:x;ar-se ao legislador 
orimina.l a faculdade de determinar si a prisão -como pena 
exclue e desde quando o exercício dos direitos previsto•s no 
art. 258 e seu paragrapho unico. O codigo civil podia incluir 
nesse lo~ar o caso de incapacidade resultante de cumprimento 
cl~ pena criminal, de accôrclo com a respectiva. legislação. Mas 
o seu silencio a J'espeito não podendo importar a restriccão 
para o leg·islaclor penal ·de decretar tal inc;apacidade como con-
sequencia. de certas .pena.s>, übvio é que a suppressão em nada 
prejudica a boa doutrina. 

São estas tüS observações que nos suggerem as emendas do 
Senado sobre a parte que nos competia neste parecer. 

Sala das Commissões, 10 de fevereiro de 1913. - João 
Chaves, relato·r. 

Parecer elaborado pelo Deputado Joaquim Pires 

Fazem 
tadas pelo 
títulos III 
Camara. 

TITULOS III e IV 

objecto do presente parecer as emendas apresen-
Senado ao& diff.erentes artigos que oonstituem m 
e IV do projecto de Codigo Civil, elaborado pela 

Os ·títulos referidos estão divididos em capítulos e um 
destes em secções; assim é que o Titulo UI subordinado á 

' '·-
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epigraphe «Regi:tpen dos bens entre os conjug.es>>, está dividido 
em seis capitulas, assim classificados : 

Capitulo I - Disposições geraes. 
Capitulo II - Do regimen da oommunhão universaL 
Capitulo III - Do regimen da communhão parcial. 
Capitulo IV - Do regirpen da separação. · 
Capitulo V - Do regimen dotal. 
Capitulo VI - Das doações ante-rmpciaes. 

' O C.a.pitulo V está subdividido em cinco secções·, assim 
classificadas : 

Seccão I - Constituição do dote. 
Secção li - Direitos· e obrigações do marido em relàção 

aos bens dotaes. 
Secção III - Restituição do dote. 
Secção IV - Separação do dote e sua administração pela 

mulher. · 
Secção V - Bens paraphernaes. 
O Titulo IV, subordinado á epigraphe «Dissolução da 

sociedade conjugal e posse dos filhos », está subdividido em 
dou:s capitulos': 

Capitulo I - Da dissolução da sociedade conjugal. 
Capitulo II - Da posse dos filhos. 
Estas denominações soffrera.m a.s seguintes alterações pro-

postas pelo SeRado : 
Titulo III -Do regimen dos bens entre os conjuges. 
Titulo IV - Da dissolução da socied,ade conjugal e da pro-

tecção.· da pessoa dos filhos. 
As sooções do Capitul10 V do Titulo III foram emendadas 

em suas epigraphes ficando assim classificadas : 
Secção I - Da constituição do dote. 
Secção II - Dos direitos e obrigações do marido em rela-

ção aos bens dotaes. 
Secção III - Da restituição do dote. 
Secção IV - Da separação do dote e sua administração 

pela mulher. 
Secção V - Dos bens paraphemaes. 
O Capitulo II do Titulo IV passou a denominar-·s'e: «Da 

protecçãlo da pessoa dos filhos». 
Não me deterei em justificar a procedencia e o acerto das 

alterações propostas, porque seria repetir uma série de ar-
gumentos já fartamente· addilzidos· e divulgados com magistral 
elevação, acceitos mesmo pelos que r espigaram a materia em 
face da flagrante contradicção em que ficariam os impugna-
dores, tendo de repellir com os mesmos argumentos e razões 
aquillo que já haviam adaptado. 

As oorrigendas não obedecem tão sómente ás regras da 
lexica como tambem ás da harmonia,. Que significaria clas-
sificarmos a materia do Capitul•o V dú Titulo III com a à~nomi
nação «Do regimen dotal» ,' quando o ti<tulo citado se inscrevia 
<<Regimen dos bens entre os conjuges» e a seocão do mesmissimo 
Capitulo V «Constituição do dote», sendo certo que os Capi-
tulas II, III, IV e VI se inscrevem .respectivamente: J)o regjmç~ 
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da oom.munhão univers~.l, do 1'egime_n da cornmunhão parcial, 
do 1'egtmen da separaçao, cla,s cf,oaçoes ante-nupc1aes ? 

Cumpre, entretanto, deixar em ri3Jevo· .a modificação ada-
ptada pelo SeDiado com relação á inscripção do Titulo IV. e 
oonsequentemente a do seu Capitulo II, de que me· reservo 
tratar mais detidamente quando tiver de apreciar em especie 
as emendas que consubstanciam a alludida innovação. 

Isto posto, passo a dar o meu parecer sobre as emendas, 
por capítulos e por secções; 

TITULO III 
CAPITUJ.JO I 

Acceito, pel~ razões adduzidias, a epigraphe que subscreve 
o titulo supra, adaptada · pelo Senado: «Do regimen dos bens 
entre os conjuges», e bem assim a:s emendas propostas sobre 
os arts. 263, 263, parag,rapho :tmico, ns. I, JI, 264, ns. I, II, 265, 
paragrapho unico, ns. I, II, UI, IV, 266, 2G7, ns. I, II1 III, 
268; additando, porém, ao n. n do art. 264 a pre:vosição a 
antes da palavra disposi-çã.o. . ·~ ; ... 

CAPITULO li 

A emenda ao art. 269 do projecto é perfeitamente acceita-
yel, pois, sem alte:var a materia, dá ao contexto maior eleg.!J,Jlcia 
de fórma. 

O mesmo se dá com relacão ás emendas apresentadas aos 
ns. II, VI, VII, VII e X do art. 270, que dev.em se,r· adaptadas 
pela Gamara. 

A .emenda eliminatori1a! do n. III do artigo citado (270 )' 
entende oom assumpto de mai·or nelevancia. O art. 270 dispõe: 
Sãio e)l:cluidoo da coínmunhão: ... n. III: «OS bens gravados de 
fidei-0ommi•sso e o direito de herdeiro fidei - commissariü, 
antes die realizada a condi.ção suspensiva». 

E' clarp que o Senado, pnopondo a eliminaç-ão do instituto 
de· fidei-commi1S1Sü, obedeceu á tendencia clemocra.tjca de abolir 
os vínculos em que se perpetuava a nobreza feudal. O fidei-
commisso, como 10 morgadio, que era um;9: modalidade do pri-
meiro,. oriunda da Hespanha, de onde foi tran.splantadà para 
P·ortugal, manteve-se em no;;sa legislação a,té 1769, quando foi 
abolido graQ.as á influencia de Porpl:)al. Os costumes inve•terados, 
porém, foram buscar nas -origeilJs: romanas, n'as fontes crea-
cloras do morgadio, instituto que o havia inspirado, no intuito 
manifesto de assegurarem ainda a indivisibilidade immediata 
dos pru,trjmop.ios feudaes r:qantenedpfte.~ da nobreza gos<j.dora e 
infecunqa. os elementos C·ÓÍn que restaúrar.am ·o fidei-com-
misso. Este ipstitubo, guerreado sempl;'e pelas id~as r evolucio-
narias e progressistas, foi sendo abolido na Inglaterra e na 
Fran.ca, •Occasionanclo esse movimeJlto SlJÇL ·eliminação dos co-
digas de muitos üutros p~t;~:·e§ , que o yão substituindo pejo 
us,ufructo. · · · · . · 
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Diz-so com propriedade que, carecendo o usufru!Jt.o, para 
F<e Lomar effcct.ivo. de dous. ·elementos existentes, o propri eta-
rio. qllle. é o usul't·utual'io, lllãio 'salisfa r. ~omo succedan eo rio 
fidei-commisso, por isso que este póde ser instituído com o 
concurso de um só destes element'os, bastando a pres.umpção 
c1a ·existencia do segundo. Que, assim sendo, sua aboliçã-o im-
portará no cerceamento ao direifo de dispor livremente da 
pDopriedade, com o intuito nobre ele prover á existencia elo nas-
cituro, o orphão provavel e a viuva possível, amparando 
assim, contra os precaloo,s. da fortuna, membros de famílias 
abastadas, isto sem prejuízo nem exclusões de direitos de 
ter.ceiros, por mais remotos ou pnoblematicos que forem. 
1\peza r , porém, ele toda estas razões, ainda não· são 'S•ão ella·s 
suffic1entes para justificar a permanencia, em nossa legislação, 
de um instituto ·archaico, egoístico e repellido das legislações 
sadias, inspiradas nos principi,os do direito moderno e oriundas 
da democrac;ia e da liberdade. Entendo que a emenda do Se-
nado por tal deve ser mantida. 

Ao art. 27 i foram apresentadas duas emendas, sendo uma 
ao seu contexto principal e outra modificadom do paragrapho 
uni co; embora sejam acceitaveis·, comtudo não deixa de causar 
repar.o a preoccupação em substituir o termo casamento por 
seu equivalente n;a hypothese, mat1·imonio, sem se tornar, en-
tretanto, uniforme a technica neste particular, como accen-
Luarei. mais Mleante. 

. As emendas .aos artigos ns. 272 e paragrapho uni co, 27 4, 
ns. I, II, III, e 275 entendem com a fórma lexica do tex·t•O, nã·o 
affectando a essenci\a da materia pelos mesmos r.egulada, e por 
ta l sou de parecer que devem ser acceitas. 

CAPITULO III 

A expressão « emquanto dum1· o casamento» substituída 
pela «na constancia do casamento» encontra um símile na 
«sob o casamento», mandada aclop~ar em log;ar de «dm·ante v 
casamento» no n . II do art. 276. Esses termos se equivalem; 
não ha, portanto, razão para serem r.epellidos. O mesmo se 
nota com relação á emenda ao n. III do artigo citado, que dá 
ao mesmo uma redlaeção mais .harmonica e mais expressiva. , 

As emendas aos ns. II, III, IV, V e VI devem ser acceitas, 
pela melhor .contex~ura e emprego do vocabulo «particulares » 
em substituição db « proprios » - feito ·com mais justeza e 
acerto, embora os comment.adores do direito civil os tenham 
el e ba muiLo empregado como equivalentes. 

Igual nrovidencia deve ser adaptada com relação ás emen-
. das aos arts. 279, 280 e 281, sendo que com mais propriedade 
foi empregado o termo «auferido» em vez de «luc1·ado.,. 
como se quer na emenda do Senado. Ningu:em lucra proventos . 
aufere- os, sim. O provento já é um lucro, donde a improprie: 
dade_ na approximação dos vocabulos, p·CJla redunclancia pleo-
u.astJCa que se emprestar;i á pnrase. 
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CAPI'l' ULO IV 

As emendas do Senado aos arts . 282 e 283 devem ser 
aGt:Oitas, não ,-6 por .esLarem ma i · hem ceei igida.e, si não ainda 
por melhor observarem os principias jurídicos que r egem a 
materia. 

CAPITULO V 

A r edacção dada pelo Senado ao art. 285, supprimindú os 
11:> . I, II e HI do mesmo artigo, veiu synLhetizat· por uma 
fórma elegan te e concisa o texto, sem peejudical- o; de-ve por 
tal ser adaptada pela Camara. 

Secção I - A · rlim inação das pal-aveas «r vice- versa», 
con tidas no ar t. 289, n. 11, tem toda a• p rocedeut;ia. po rquanf o, 
sendo o dote constituído sempre em favor dia mulher, não se 
comprehende -a reciprocidade na transferencia daquillo que 
ella não podia ter por parte do marido . 

As dem ais emendas aos artigos ubord inados á Secção I 
devem tambem ser acceitas. 

A emen da ao art. 297 deve ser adop Lada, pelo seu acer to 
e concisão; entr etanto penso que o paragrapho unico do 
mesmo ar tigo póde ser eliminado por desnecessario, em fael3 
da redacção dada pela emenda ao artigo que abrange a materia 
do paragrapho impugnado . 

São tambem preferíveis as emendas aos a.rts . 298 e 299. 
Secção II - O art. 300 do projecto dispõe: « Os im-

moveis dotaes não po.dlem, sob pena. de nullidade, ser onerados 
nem a lienados, salvo em basta publica e por autoriz.ação do 
juiz competen te, nos caaos seguintes : 

I - Si de accôrdo o marido e a mulher quizerem dotar 
suas ('ilhas communs.» 

O Senado entendeu modificar a ultima parte do n. I, r e-
digindo-o pela fórma seguinte: « Si convierem marido e mu-
lher em dotar os filhos communs». 

A emenda .ct'eve ser rt:ljeitada, por isso que vem alterar 
o pr incipio estaheleddo pelo Codigo, de só adm!ittir o dote em 
favor da mulher; sua approvação determinaria alteração pro-
fund a no estatuído em varias outros artigos, para que harmo-
nicos e não antagonicos fossem. 

Não se justifica -a emenda ao n. II, devendo, porém, ser 
adaptada a apr esentada ao paragrapho unico. 

São acccilaveis a.::: em endas aos al'ts . 303 c 30!i. pc;dent!'l 
ser man tido o aet. 305 que, como <t emenda cor re ·ponclcnte, in-
crcle no emprego do YoealJulo «malrünoni o» maududo substi-
tuir, nos arts. 307, 308, 309, 311 , p'arag-rapho unico, e 3-13, peln 
expressão «sociedade conjugal». feita >Jorém a necessaria sub-
stituição . · · 

Matr i nwnio entende sempre o vincu lo religioso elevado á 
dignidade de sacramento, emquanto que sociedade conju.-
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uat é o accôrdo de inl;eresaes decorrentes de um contra.cto bi-
lateral. 

Secções UI e IV - Todas essas emendas, bem como as do::: 
arts. 3H •81 paragrapho unico do mesmo artigo, 315 e 316, de-
vem ser- acéeitas, cumprindo salientar que .a emenda ao artigo 
306, § 1 ", visando substituir a: e.xpr.essão bens 1J1'0p'l·ios, por 
bens. partiwlarcs. já obLeve a minha ::lCce itação; ouLro tanto 
não posso dizer da redacção dada ao § 3" do artigo cllado . A 
cli.~junctiv.a ou, 1e.mvregada para. dar uma grad,a·çãn prefe-
rencial a. que ficaria sujeita a obrigação, não justifica a cliS·SP-
nante repetição da partícula gramma.tical; com mais proprieda-
de e euphonia diríamos: . . . «poderão se1· pagas p-elos bens 
communs, pelos partieu lares do marido ou pelos extra-dotaes». 

A pl'eterição ela escala só seria possível pelo cons•enso 
das pat·tes interessadas, o C]Ue certamente tambem se dará mes--
mo contrariando a. gradação pree.st.abeleoida, sempre que o.s 
interesses da sociedade conjugal es tiverem ha.emonizaclos . 

Assim, opino pda r"'clacção· alvitrada. 
Secção V - O regimen -da. communhão universal (artigo 

265 ) , sendo a norma r eguladora da. situação dos bens na socie-
dade conjugai, semprB que não houver convenção expr essa em 
contrario, vigot·ará em toda a pl~nitude. Assim que é da es-
sencià do regimen dotal a indi.cação especificada e a e:;tima<;ão 
dos bens que constituem o dote, sendo nece.ssario descreve-
liem- se ·e estimatern-se cada um de per si na escriptura ante-
nupcial. Os bens, portantc, não clescriptos e estimados na es-
cript_lirà àhti-nupcíal oomo dotaes ficarão constituindo os ex-
tni-dotaJe<>, e, em falta de expressa declaração sobre o regimcn 
a que ficarão sujeitos, são incorpDrados aos da communhão. 
E' bem de ver que neate numero não estão comprehendidos 
os paraphernaes, porque esses se conservam sempre incorn-
municavcis . Ora, si é da essencia dos bens paraphemaes a 
1:ncomnmnicabil·idade, si elles o são mesmo que delles não se 
faça menção expressa na: ·esm:iptura. ante-nupcial, ex- v 'i do dis-
posto no pa.ragrapho unico do art. 29!f, a que vem a cm oncla 
ao art. 317 ? Acho-a de todo improcedente. Visando t;Orrigü· 
uma supíJOsta ant-inomia, vem cr·ear um novo regimen para os 
bens paraphernaes, eata.belecendo uma divisão de bens para-
1Jhe1"1iaes mencionados na csc?"iptttra ante- mtJJC'ial e bens pa-
?'aphenwes não mencionados; dando, dos primeiros, a proprie-
dade, a administração, o go&o e a livre disposição ú mu lher 
(art. 317 ) , c, dos se'gundos, a administração ao marido, por isso 
que, pol' serem iricommunicaveis, não póde ter elle a propri~
dacle, o goso e a livre disposição. Dahi, uma s·ituação inqualifi-
cavel, de que certamente não cogitou o autor 'Cla emenda, que, 
no meu entender, deve ser rejeitada, sendo acceitaveis as do 
~rt . 318 e n. li. 

CAPI'l'ULO VI 

Podem ser adaptadas as emendas aos arts. 3'19 e 321. 
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'l'ITULO lV 

C:API'I'ULO l 

O art. 32.2, dispondo sobre a sociedade conjugal, diz Qli'! 
esta ;t,er·mina: «li - Pela nullidade d:o caoarnento» ao que o 
Senado fez a corrigenda «Pela nulLidade ou annullação do ca-. 
sarnento». 

A emenda do Senado eleve ser a.ccei~a com exclusão das pa-
lavra·S «nttllidade ou», porque a nullidade implica vicio de ori-
o-em · juridicamente, o que é nullo é como não .existente, vi.sLo 
~ão 'gorarem direitos acLos reconhecidamenlre nullos. A soci·e-
dade conjugal é instüuida pelo casamento; si este é nullo não 
póde dar origem a cousa alguma, e como não póde terminar 
aquillo que não teve origem, é absurdo dizer-se que a sociedade 
conjugal termina pela nullidade do casamento;- pela annu lla-
ção, sim, que em dir·eito causa bem diveraa é. 

Ainda não póde ter o meu apoio a emenda a.o n. III do 
artigo citado. A Camar.a, embora houvesse em má hora re-
jeitado o divorcio, a mais nobre conquista do direito mo-
derno em Ja.vor da mulher, porque o homem não tem tidu 
necessidade deste salutar instituto para, pervedendo e de-
tmpando a sociedade, co.ilstituir com apparencia de leg·alidade 
famí-lias ·Outr:as, amparada,'> por uma re ligião qualquer des-
sas que hoje pullulam por ahi afóra, a.chando mesmo na Iei 
remedio para dar ao filho oriundo dessas ligações garan-
t~as asseguradorllis de uma igualdade perfei1a aos legítimos, 
ou q1:içá mesmo superioridade na partilha dos bens moraes 
e materiaes, a Camara, dizia eu, levando o ·Seu radic:1lismo 
'aO ponto de não permittir a presumpçãJo da inexistencia da 
pessoa natural, mesmo pela ausencia constatada em um pe-
ríodo trentenario, deixa em ·completo desamparo a viuva e 
o orphão do evadido do lar·, cr eando-lh.es uma s ituação j uri-
dica stâ gene-ris, em que os seus direitos. soffrem uma capitis 
diminutio ma,xima, para nãJo dizer :ficam emparedados, as-
phixi,ados no mutismo de uma lei reguladora da situ}1,çã.o cí-
vel de um povo com pretenções a requintes de civilização. 
Infelizmente, o triste espectaculo das manifestações expres-
sas ·em longos abaixo-assignados, frad esc•amente arrancados 
ás populações simp les e ingenuas do·s nossos 1-a·tifundios, 
ainda é um espantalho para a consniencia sadi a dos legisla -
dores republicanos. 

O cortejo de crimes passionaes, mai s ou menos tetricos: a 
impunidade dos uxol'icidas, mot.i.vada pelo sentimentali srno 
doentio de noss-a raça, irão substituindo a acção orclinaria de 
desquite, previsto nos ~vrts. 323 e 324, do Codigo. 

Quando a Re]Jubli ca compl'ehender que a toga e a lei 
dev.em substituir a sotaina e o breviari•o, nesse dia talvez 
as ovelhas das dioceses não se revoltarão mais contra 
aquellcs que deo;e,iam fortalec-ido o direito dos fr.ac.os e en-
Jraquecida a fortaleza uaurpaclora dos fo1tes. Na impo.ssi .., 



- so-
bilidade momentanea de conjurar o grande mal gerador ele 
t antos illf.ortnnios, ncceito a ·ituação .c·l'eada. )lelo voto ex-
presso ela Oam ara e hmnologado ]leio Senado. Quanto á 
emenda. ao n. III do ·nrt. 322, nã.o posso, porém, deixar de 
aco nselhar a sua I·ejeicão. 

De facto, o desquite póde ser amigavel ou litigioso, sem-
pre porém judicial, porque, mesmo na primeira hypothese, 
a homol.og.ação por sentença. é que constat.a o termo ela socie-
dade conjuga l. 

Quanto ao paragrapho unico, prefiro a emenda do Se-
nado, embora .entend a ser extravagante ,a cxpreo:tS•ã.o- «Yalido» 
ada.ptada ao substantivo « casamento », em substituição ao 
qualificat ivo «indissoluvel». De facto, sómente o casamento 
que é valido pócle produzir os ef'feitos pl'cvi s tos no paragra-
pho citado, pois que, si o não fõra, nullo seria e, como tal, cf-
feito algum produz iria. 

A eliminação do n . V, elo art . 321 é perfeitamente ca-
bível, por isso que a a.cçã.o presuppõe litígio, e o mutuo 
consentimento· exc lue a hyvo t.hese de c.o11lenda. 

Assim o art. (novo) que ·enfeixa a materia do numero 
eliminado deve ser approvado. 

As emendas do Senado aos .arts . 325, ns. I - II e p•aragra.pho 
unico, 326, 328, 329 e 330, devem s.e,r acceitas. Ellas corrigem 
senões e com vantagem melhor expressam o pensamento do 
legislador. 

CAPITULO II 

~\ subsütui0ào _da epigraphe que subordina es le capitulo 
nâlo e uma mnovaçao; ella j ú tem si. do empregada por ·(\.lguns 
commentadores, não porém com exclusão da adoptada pela Ca-
mara mas concomitantemente. 

Entendo que, embora as pessoa;; possam, na opiniã-o· da 
maioria dos jur isconsultos, ser obj ccto de direito pela relação 
jurídica existente entr e e nas, c a qua !idade de pussoa lhes 
assegure direitos com o existir, não lhes é pel'miHido entretanto 
alienar a. sua personalidade e, portanto, tornar-se objecto de 
direito no sen:tido ele que outro exerça sol.Jre ell'a um poder 
em virtude do qual se aniquila a sua liberdade, ror isso que 
são inalienaveis os direitos originarias· não sendo pe1·mitt.ida a 
locação perpetua de servioos . ' 

Isto posúO', como admitt.i1· a posse sobl'e os filhos S!J ellcs 
uão podem ter al ienada a sua personalidad e '? Bem sei que me 
r ctnma.rão afl'innanclo que nas rel•ações jurídicas em que o 
objecto do direito é a propria pessoa, es;;a relacão envolve um 
poder que não allinge o direito de personalidadP, por não ser 
completa a suj eição da pessoa . nem perder a mesma, pel·~ fa cto 
de ser obj ecto de direito, a qualidade de suj eito de direito . 

Mas será pos·sivel o individuo ser ao mesmo t:emp-o su -
jeito e obj ecto de direito ? Parece que o direito de personali-
dade, a ttribuiclo ao homem, tendo uma limitação jurídica no 



- St 

direito sobre si mesmo, J}Orque o direito de existir exulue o 
direito sobre •a. existencia, o direito de liberdade e o direito so-
bre a liberdade, não ha como comprehender não haja tambem 
e sa limitação eom relação aos actos que dirimem •a persona-
lidade elo 'menor . 

Si a personalülade é a qualidade de ser pessoa e a posse 
presuppõe o chominio, personalidade e domínio são expressões 
que se c-ontrapõem, porque ninguem póde ter domínio sobre c. 
pessoa, não tendo portanto o pae a posse elos filhos. As relaçõe 3 
jurídicas exis·tentes entre ambos cream direi tos que dão ao pr,e 
o poder sobre a pesso·a, do f ilho, porém nunca a posse. 

1.t\1SSim sendo, devem ser approvadas as emenda· aos 
arts . 331, 332, 333 e 335. 

Terminando est.a s.:Jric de considerações que justificam o 
.Illeu modo de ver s-obre as emendas do Senado aos Títulos III 
e I\.' do Livro I, Parte Especia l do Projecto do .Codi~o Civil. 
peço que me :sejam relevadas as lacunas e senões notadoo!) neste 
trabalho, feito em menos de dez dias, obrigado á leitura de todo 
o Coclig·o, em que não havia -a:inda collaborado, e á meditação e 
estudo elo seu contexto, a par de encargos outros absorventes ele 
minha actividade. 

Hio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1913.-Joaqtâm Pires. 

Parecer elaborado pelo Deputado Pires de Carvalh o 

SOBRE AS EMENDAS .\PPI1•0VADOS PELO SENADO, «ElVI 1912», AO 
PROJEC'l'O DO CODIGO CIVIL ' VO'l'ADO PELA CAMARA DQoS DEPU-
~l'ADOS «El\-I 1902» 

Nos termos pcremp lorios do art . 39 da Gon.stituição l<'e-
deral, o proj ecto approvado em um& das C amaras Legislativas 
e emendado na outra volta á Gamará iniciadora para •a.cceitar 
ou rejeitar as emendas adaptadas pela Camara revisora, sem 
que ne&se novo 1t.urno parlamenfJar se possa cogitar de alterar 
a substancia do primitivo projecto, fóra das modificações já 
feitas na r.evisão, nem mesmo •até a redacção das emendas 
submettidas a-o voto da Camara iniciadora. 

Em taes ca:sos, a Camara iniciador-a· do projecto de lei dis-
cute, mas não emenda : approva ou rejeita as al~.er'ações ada-
ptadas pela C amara revisora . 

«As emendas de uma Camara não podem se1· emendladas 
pela 'Outra: esta ou :as apprO\:a, ou repeli e» . (J. BARBALHO, 
Commentar ios á Constit·wição F ederal. ) 

Tal é o systema estabelelüdo, em 18ti0, no art. 71 da 
Consti'tuição Argentina, que foi •adaptado pela nossa consti-
tuinte em '1891 . 

Codigo Civil - fl. 6. 
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O Reo·imento da Gamara, em consequencia desse preceito 
consbtuci~nal, «gar antidor do principi-o da dualidade da-s· Ca-
mams», dispõe no art. 177 que : 

<<as emendas que vierem do Senado a qualquer pro-
jecto da Camam dos Deputados terão sómente uma dis-
cussão,. . . sem com tudo fazer-se-lhes emendas . .. » 

Esba disposição, commum aos trabalhos da Camara, rege 
tambem a discussão e votação dos codigos de leis da União, 
taes como o civil, em vil~tude do di,spositivo terminante do 
§ 10 do art. 187 do citado Regimento, que diz : 

«Na discussão e votação dessas entendas se obser-
va-rá o disposto em ger•al». 

Nessas condições, assim delimitada e restringida em ex-
tremo a · exphera da acçãio da actual Commissão da C amara dos 
Deput;ados em r.elaçãio ás emendas, modificações, suppressões 
e •add ições approvadas pelo Senado ao projecto do Codigo Civil, 
cumpre-me, depois de •ter apreciado e estudado, uma a uma, 
todas as alterações appr-oVIadas pelo Senado :\ parte do pro-
jecto que me foi designada para relatar, distinguir as emen-
das que affectam a suhstJancia dos institutos jurídicos com-
prehendidos, mantidos e regidos no referido projecto, das que 
modificam ou alteram sua redacção, esclarecendo apropriad•a-
mente sua fórma liter-al e facilitando sua comprehensão, ap-
plicação· e .execução. 

A Commissão, nomeada em ,s·essão da Camara de 31 de 
.dezembro de 1912, deliberou, em reunião de 11 de janeiro 
ultiD,10, distribuir o :trabalho que lhe foi commettido, divi-
dindo . as ma terias codificadas •em 18 partes e designando um 
de seus membr-os para apresentar o respectivo relatorio par-
ci'al .sobre .cada uma dellas dentro do prazo exíguo e fratal de 
30 dias . 

Nã-o fossem as restricções acima mencionadas, limitando 
o exercício das funcções e a competencia da Camara sobre as 
emendas sujeitas ao parecer desta Commi·ssão, certamente 
eu declinaria da honrosa nomeação com que me distinguiu o 
eminente Presidente da Camara dos Deputados, em vista da 
eseassez absoluta do prazo a&soignaclo para um ·e-studo conscien-
eioso e p·rofundo da mais importante reJorma legislativa de 
um povo culto, que, <aliás, ainda se rege pelas Ordenações 
de 1G03. 

Foi-me distribuída para rel'cvtar a «Parte .e,special livro 
I, tiiLulo 5° (re lações do parentesco ) ; titulo 6° (tutela, cur·a-
tela- e ausencia), comprehendendo os arts. 336 a 490 do pro-; 
jecto e 'as emendas de ns. 341 a 489. 

O t:itt.ulo 5°, regendo as relações do p-arentesco, compre-. 
hende: 

a) a filiação legitima; 
b) a adopcão; 

.... ~ .. ~ 
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c) o patrio poder; . 
cl ) os effeitos do patrio podel' sobre a pess'Oa dos filhos; 
e ) os effeitos do patrio poder sob-re os bens dos filhos; 
f) .a extinc<_;.ão e suspensão· do patl'io poder. 
O tl.itulo 6", dispondo sobre a tutela, curatela e ausencia, 

abrange : 
a ) os tutores; 
b ) os incapazes de exercer tutela; 
c) a excusa dos tutores; 
Ll ) a garanti•a da tutela; 
e ) o exercício da tutela; n os bens· dos orphãos; 
g) a prestacão de coil'l.as da tutela.; 
h ) a cessão dtíll tute~a; 
i ) a curatela; 
j ) os prodigos; 
k ) -o nascituro; 
l ) a curadoria dos :ausentes; 
rn ) a .successão pTüvisoria; 
n ) a successão definitiva; 
o ) os effeitos da ausencia sobre os direitos da família. 
De .f 55 artigos do pr.ojecto, correspondente.s á parte que 

me foi distribuída, mantem o. Senado 3-1 e emendou -124, além 
de ter modificado ou substituído a denominação geral do ti:-
tulo 5"; a das secções li, III, IV do cap:ilt.ulo VI do mesmo ti-
tulo; a dtas seccões UI, V, VI, VII, VIII do C'apitulo I db 
titulo 6•; a das secções I, III, IV do capitulo li do me.smo 
titulo 6". 

Das emendas, sómente envolvem modificações ou creação 
nos preceitos juridicos exarados no projecto e suas modalida-
des as seguintes : 

N. 3lL3, sob1·e o m·t. 337, ·restringindo até o 6" os gráos r1r; 
parentes-co dos üO!Uateraes, adaptando o principio vigJente, 
para regulai]: a successão ab intes tato, ·estabelecido pelo de-
rreto u. 1.839, de 3'1 de dezembro de 1907. 

N. 363, sob1'e o a?'t. 364, supprimindo a declaração ex-
ptessa de que os filhos incestuosos e adulterinos não podem 
sei" reconhecidos . 

N. 396, sob1·e o .a?' t. 40-t, suspendendo do eXJercicio do 
patri·J poder o pae ou a mãe condemn:adto' em crime, cuja pena 
exceda a dons annos de prisão. 

N. 405, artigo novo, admittindo a prestação de alimen-' 
tos ao filho espurio, cuja paternidade faz certa uma senten-. 
ça irrecorrível ou decla.ração escripta do pa;e. 

N. 41lL, m'tigo novo, sujeitando os selvicolas ao regimen: 
de tutela. 

Pelos motivos e fundamentos que adeante exponho nas 
Jrettra:s a, b, c, d e e, destas cinco ·emendas, aooeito a·,; d~ 
ns. 3lt3, 396 e 405 ; opino pela rejeição das de ns. 363 e 414 .. 

Notei enganos visivelmente suppriveis na redacção de 
alg·uns artigos do projecto e. em outras tantas emendas; sim-
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ples descuidos de re.v1sao, que serão reparados na: I,edaccão 
final do Co digo. 

Da.s 143 emendas sómente relativas á redaccão do pro-
jecto a qual incontestavelmente muito melhorou a collabora-
cão do Senado, «dando- lhe a p1·ecisão exigivel na lingnagem 
de nm Co digo C·ivil», opino pela. rejeicão das de ns. 356, 
367, 369, 370, 373, 375, 376, 377, 379, 380, 386, 387. 38B, 390, 
394, 397, 399, 110·1, 407, !!OS, 1!09, 412, 4'17, 1122, !!27, !129, 431, 
435, 438, 41!3, 4H, 447, 449, !!53, 455, 456, 468, 470, 471, 471!, 
1!75, L180, /181 e !!83, porque julgo pref.erivel a í'órma adaptada 
no projecto, quer pela facilidade na. comprehensão das dispo-
sições nelle consa.grada.s, quer pela efficacia, incisão e cla-
reza da linguagem. adaptada . 

Assim, portanto, acceito 99 e rejeito 44 das .emendas ap-
provadas pelo Senado, que modificam a redaccão dos diver-
sos artigos e titulas do projecto. 

Acoeitando ou recusando as emendas offerecidas pelo 
Senado á redaccão das diversas disposicões do projecto ap-
provado pela Camara, .confl'ontei com escrupuloso criterio ü 
texto do projecto com a fórma dada nas emendas para con-
cluir pela acceitação ela linguagem mais «simples e pw·a, 
atravez da (JtLal 1Jenct1·e directamente a intelligencia ao en-
cont1'0 do 1Jensamento csc1'i1Jto». 

A sabia e sublime definicão formulada pelo insigne Se-
nador H.uy Bar.lJosa, dominou- me sempre o :e.spirito, avido lle 
acertar. 

«São as codificacões monumentos destinados .i 
longevidade secular; ·e ·só o influxo da arte communi:.m 
durab ilidade á escripta humana, só elle marmorisa o 
pa.pcl e transforma a. penna em 1escopo . Neoessario, 
é, portanto, que nessas gra.ndes formacões jurídicas, a 
crysta'liza;cão l!E\gi-slativa apresente a simphcida\de, a 
limpidez c a tr:msparencia das mais puras fórn1as -ta' 
linguagem, elas expressões ma;i.s classicas elo J;)ensa-
mento . Dir-se- ha que ponho demasiado longe, alto 
em demasia, a méta, que a sublimo a um ideal prati-
camenbe· irrealizav.el. Mas, eu não exijo que igual-
lemos essa perfeição custosa e ra.ra. Basta que, a::~ 
menos, della nos acerquemos, não a podendo al.cançar: 
que a lei não seja imprecisa, obscura, manca, disfor-
me, solecist1a . Porque, se não Lem vernacuDi.dade, 
clareza, corwlusão, energia, não se entende não se im-
põe, nã.o impera: falta ás r.egras da sua 'intelligench, 
do seu decoro, de sua magestade . 

E, assim, aquilatando a responsabilidade do legislador a 
respeito de tão importlmte reforma, procurei .o cor1selho e 
j~izo do eminente philologo Dr. Carneiro H.ibeiro, mestre da 
ln1gua portugueza e de reconhecida erudicão, sobre a twefe-
rcnera que IYJel'eceu-rn e em uns rasos a redacção elas emendas 
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-do Senado ·e 'em · outros a dm:; arLigos do proj.ecto approvado 
prla Ca.mara. · . _ . _. 

Ar.oll1iclo o meu 11ed Ido pela. almr.gac:w fldalga e mexrr-
divel desinteresse daquelle sabio, a quem a prim_eira Com-
rn:i.ssão desta Camara já devia o inestimavel servroo de sua 
solicitada e gen erosa colla.bora·cão na reda-ccão do primi.tivo 
nrojecto submettido á delibera.cão do Congresso, .consrgnu 
meu pessoal agradecimento, pallida homenagem em .que se 
r e, roe.la o reconhecimento na-cional ao seu saber e vrrtudes, 
w ncl o prestigiada por sua autoridade inexcedível minhas hu-
mildes opin~ões e justas preferencias. 

Termino este parecer, transcrevendo as palavras do no-
tavel Ministro que iniciou em 1909 a -codificacão do nosso di-
reito civil: 

«A idéa da codificação já está suffici:entement..e 
amadurecida entre nós; os estudos necessarios já fo-
ram f•e.itos na medida de nossas forcas e a nacão an-
ceia por ver I'etflectida na esphera do direito pri-
vado a- expresSJãl() nitâda e vigoros.a dei ·su!3-
unidade politic.a, e por sentir no domínio jurídico 
a forca. cohesiva que ha ele promanar do Codigo Civll 
como base dos Codigos Proces-sua:es dos Estados.» 

Bahia, 10 de fevereiro de 1913. - Joaquim Pü·es Muniz 
de Carvalho. 

A 
Acceitei a emenda de n. 363, sobre o art. 364, porque, re-

sultando do pareNtesco direitos, obrigações e incapacidade, 
destaca-se dentre os direitos o de successão. 

O decreto n. 1.839, de 31 de dezembro de 1907, obedecendo 
(1. tendencia ou evolução universal do direito que é no sentido 
ele interessar a sociedade na defesa, proteccão e a""Jgmento ela. 
propriedade •ou fortuna priva·aa, Pecluzüt el e 1. O a. seis os glráos 
do~ parentes na.tueaes por linha colla.tera.l, succeis-s iveis «ali 
intnstato "• na falta ele descendentes, ascendentes ou conjuge. 

Essa reforma, adoptando o preceito elo art. 3. 619 do Co digo 
Civil Argentino na ordem da successão legitima, foi geral-
mente bem acceita no paiz; portanto, como cons-equencia im-
mediata se eleve· tambem reduzir a computação da linha col-
lacteral até o 6° gráo, além do qual os inct:ividuos não serão 
considerados parentes, para os effeitos juridi0os de ordem ci-
vil, embora procedam de um tronco commum. 

A lei, mantendo os effeitos civis do parentesco natural até 
o 6° gráo na. linha oollateral, cons'agrou, prudentemente e 
dentro da ordem social, prevenindo litígios seculares e inter-
minaveis na pesquisa da genealogia, a r-egra de direito ro-
mano : «jura sanguütis nullo jure civile dirimi possunt '' · 
(Dig L. 50, tit. 17, Pomponius . ) 

«A não parar- se em um gráo dado, todos os entes 
lm"I_Danos seriam parentes. Em nosso direito actual,como 
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em quasi todas as .legislacões, só se faz mencão do gráo 
. extremo em numero par, por ficar entendido que na 
linha desigual não se póde ir além do Numero impar 
anterior ... 

Ha sempre muita difficuldade em provar gráos re-
motos de parentesco e convem evitar compJi.cacões e 

abusos. n (T. Freitas - "Esboc/Q do Codigo Civil n - Nota 
ao art. 154.) 

Bahia, 10 de fevereiro de 1913.- Pi?·es de Cm·valho. 

B 

Acceito a emenda de n. 396, sobre o art. 401, suspendendo do 
exercício do patrio poder o pae ou a mãe condemnado em 
crime cuja pena exceda de dous annos de prisão. 

"À Rome, la famille reposait sur l'idée de puissance. 
Elle se concentrait dans UN chef investi d'un pouvoir 
absolu et illimité. En s'adoucissant, ce droit primitif 
laissa néanmoins subsister l'idée de domaine du pere, 
l'absence de personalité de l'enfant, la non participatioN 
de la mere. Ces prü1cipes furent suivis dans les pays de 
droit écrit, mais le droit coutumier s'appropria, au coN-
traíre, les príncipes du droit germanique, qui faisait au 
pere plutôt un devoir de protection qu'il ne lui recoN-
naissait de droits. n :(Pandectes belges, n. 3, " Puissance 
paternelle n.) 

Assim: 
E' incontestavel que "os direitos derivados do patrio 

poder são absolutameNte pessoaes e não podem ser de-
legados n. (Pandectes belges, n. 16, « Puissance pater-
nelle n. ) 

Ora, estando o pae ou a mãe cumpriNdo peNa de pnsao, 
não poderia qualquer delles por si prestar a assistencia e cum-
prir as obrigacões decorrentes do patrio poder em relação ao 
filho, fóra assim da sua autoridade ; logo é acceitavel, justo e 
legitimo que, durando a prisão um prazo mais longo, como o 
de dous annos, seja o pae ou mãe condemnado, suspenso do 
exercício do patrio poder, que é uma instituição de ordem pu-
blica, para attender a;o interesse geral. 

Esta disposicão, que julg·o salutarissima, embora refe-
rente a um direito individual, se conforma implicitamm!lte com 
o preceito do § 1 o, lettra b, do art. 71 da nossa Constitui.ção, 
que dispõe: 

«Os Lireitos elo cidadão brazüeiro só se suspendem 
ou perdem nos casos aqui particul.ariz!ados : 

§ 1.0 Suspendem-se : 
b) por oondemnacão criminal, emquanto durarem os 

seus effeitos. >> ' 
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Ainda mais, no nosso Codigo PeB.a.l, eEJ.contramos a con-
sagração do principio da perda do patrio poder, nos casos re-
gidos pelos arts. 55 e 273 ;e assim, tambem, lil.O Codigo Penal 
belga, art. 376 ; Codigo Civil italiaNo, art. 241. 

As disposições do art. 285 do Codigo Civil suisso e art. 3114 
do argentino comportam esta medida, sem prescreverem-n'a 
terminantemente. 

Bahia, 10 de fevereiro de 1913.- Pi1·es de Cm·valho. 

c 
Acceito a emenda de n. 405, que ·estabel,ece artigo novo, 

admittindo a prestação de alimentos ao filho espurio, . cuja 
paternidade faz certa uma ·sentença irr.ecorrivel ou a declaraçfuo 
esc·ripta do pae. 

O projecto primitivo estabelecia no art.. 486 que: 

«A prestação de al'ír:hentos incumbe: 
1•, ,ao p!lle ou mãe em favor dos filhos legítimos, 

legitimados ou illeg'itimos, de qualque1· especie». 

Debatido e emendado . o projecto na r.edacção enviada wo 
Senado, ficou simplesmente consignado no art.. 405: 

«0 direito á prestação de alimentos é necipr.oco 
entre p;ae•s, e filhos e extensivos .a todos . os ascendentes, 

recahindo a obrigll!Ç;ão nos mais proximos em grálo, 
uns em falta de outros». 

Na revisão pelo Sen~do foi , approvadà a referiÇ.a ·emenda 
405, :a qual, admittin'do a prestação de alimentos ao filho es-
pU1"ÍO, r.estabeleceu principio já consagrado tia hos·sa legislação 
vigente. 

A •OTd. livro 4•, titulo 99, n. I, dispõe;: 
«E si o filho não fôr nascido de legitimo matri-

monio. quer seja natural, quer espurio, e de qua.lquer 
outra condição, a mãe será obrigada a criai-o de leite 
até tres annos; e toda .outra despez.a, a,ssim no dito 
tempo, c-omo depois, será feita á custa do pae, como 
dissemos do fil·ho legii.imo». 

Esta disposiçã,o não foi revogada .pela lei de 2 de ,setembro 
de 1847, porque, como muito competentemente pondera Can-
dido Mendes: 

«Si nesta ordenação já se fazí<a differença <entre a 
prova da filiação, habilitando par:a a herança e a prova 
da mesma filiação, para I() fim de obter alimentos é 
claro que a nova legislação de 1847 só teve em v{sta 
estatuir quanto á prova para a her.ança e' não a DeiS -



peito da habilitação para alimentos». (Codigo Philip-
pirio, nota 5 á Ol'd. citada.) 

Do mesmo parecer é Perdigão Malheiro, na sua obra: 
«Commentarios á lei n. 463, de 20 de setembro de 1847», ;assim 
exprimindo-se: 

«Tambem a existencia dos filhos espurios póde ser 
uma verdade reconhecida por tal em acção de filiação 
e de alimentos a que teem elites direitos; mas, nem por 
isso, pódem succeder, apezar de tal sentença, por ne-
gar-lhes a lei es.se direito hereditario». 

Consoi~dando nossas leis civis, Teixeira de Freitas prescre-
veu no art. 222 : 

«Os filhos illegitimos, nat.uraes ou espurios, estão 
no mesmo cas-o dos descendentes legítimos, para have-
rem dvs paes a prestação de alimento:& ... » 

Em apoio deste pr.eceito restabelecido expressamente pelo 
Senado, poderíamos transcrever os conceitos de .Coelho da 
Rocha, Direito Civil, vol. 1 o, § 325 i Borges Carneiro, Direito 
Civil, vol. 2°, § 168, n. 8; LafayetLe, Direito da FamiJ.ia, 
§ 135; Clovis Bevilacqua, Direito da Família,§ 78; Corrêa Tel-
les, Digesto P:ortuguez, tomo 2°, art. 517 e outros. 

A prestacã:o de alimentos aos filhos illegitimos, ooturaes 
ou espurii().S, satisfazendo um dever imposto pel-a voz da n-atu-
r eza, .está consagrado ·expressamente no art. 193 do Codigo Civil 
italiano; nos iarts. 762 a 764 do Codigo Civil francez, que ainda 
é t.ambem da Belgica; no art. 377, combinado com os arts. 376 
e 378, do Codigo Civil argentino; e, finalmente, o Codigo 
Civil suis:&o, no art. 328, estabelece em geral, s·em distincção, 
o mesmo direito. 

Bahia, 1.0 de fevereiro de 1913. -Pires de Carvalho. 

Não acceito a rmenda n. 363, sobre o art. 364, suppri-
mindo a declar ação expressa de que «os filhos incestuosos e 
adulterinos não podem ser r econhecidos». 

Entendo que é indispensavel que se mantenha o disposi' 
tivo do art. 364 do projecto·, para evitar ou impedir abusivas 
interpretações na ·execução do Codigo, pretextando- se appl i-
car á materia regida a regra de direito: «interp1·etatio, in d?.L-
bio. ea sern1J er se1•vanda est, quae validitatern actus indtLcat.». 

O proj ecto primitivo, no art . 444, tolerava, com certas re-
se?·vas ou rest1•icções, o r econhecimento dos filhos espurios, 
de modo que tal acto jurídico não affrontasse os preceitos da 
nossa legislação penal, nem as tradições e costumes do nosso 
povo, que t em em justa conta a moralidade da s:ociedade que 
constituiu a geração de que descende . 

Pelo debate e subsequente discussão na Camara, foi sup-
presso o art. 11411 e estabelecida, no proj ecto adoptad:o•, a dis-



pos1çao do 364, que prohibe terminantemente o reconheci-· 
mento dos filhos incestuüsos e adulterinos. 

O Senado, 0ntretanto, a.pprovou a emenda n. 363, suppri-
mindo o artigo prohibitivo, sem restabelecer ns reservas ou 
rcstricçõe.s elo project'O primitivo. De modo que, vingando o 
criterio acloptaclo pelo Senado, o filho espurio e o natural 
ficam em igualdade de condições para ser reconhecidos, e as-
sim, portanto, para gosar de todos os effeitos jurídicos que 
decorrem desse acto, regendo a situação de ambos indistin-
ctamente os arts. 361 e 363. 

E, neste caso, como se poderá harmonisar a igualdade 
de condições do filho espurio em relação ao natural, admittin ... 
elo-se a validade elo reconhecimento daquelle tanto quanto o 
deste, em face dos preceitos dos arts. 273 e 279 do Codigo 
Penal, que comminam penas especiaes e aggravam as prescri-
ptas para punir o incesto e o adulterio ? 

Como admittir- se o publico reconhecimento dos filhos es-
purios, para o effeito de igualai-os em direitos aos filhos le-
gítimos, si o propri•o proj ecto, no art. 187, prohibe o casa-
mento dos paes de taes filhos ? 

Pertencendo os filhos espurios á classe dos fi lhos illegi-
timos, mas constituindo elles por excepção uma especie oriun-
da de um deli:cto punid·J, além do attentaclo á moral e aos bons 
costumes tradicionaes de nossa sociedade, é inilludiv·el a ne-
cessidade de manter- se a disposição do art. 364 do projecto 
como uma restricção expressa do principio consagrado no 
art. 361 em relação aos filhos illegitimos em geral. 

O Codig>o Civil suisso consagrou o mesmo preceito prohi-
bitivo: 

«Art. 304. L'entant né d'un cornme1'ce adulterin 
ott incestuewr: ne peut êt?'e ?'econntt.» 

Igualmente: o Co digo Civil francez, art. 335; o italiano, 
art. 180; e, pelo Codigo argentino, tal reconhecimento não 
produz os effeitos do dos filhos naturaes, arts. 375 a 378. 

A necessidade de ser expressamente consignada a prohibi-
ção do reconhecimento dos filhos espurios demonstra, com 
reconhecida autoridade, o emerito professor da Faculdade de 
Direito de Liege Victor Thiry: 

«La !oi a considéré comme un scandale, comme une 
insulte aux bonnes mocurs la constatation d'une pater-
nité ou d'une maternité qui est un crime aux yeux de 
la morale. 

Il y aura reconnaissance d'un enfant adulterin ou 
incestueux notamment: si un homme et une femme, qui 
sont parents au degré prohibé pour le mariage, ou dont 
l'un est marié à une autre personne, reconnaissent un 
enfant dans un seul et même acte. Cette <iouble recon-
naissance constatera la filiation incestueuse ou adulte-
rine. 
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Qu'a voulu Í'art? Eviter le scandale qui resulte-

rait de la révélation de cette paternité ou materhité.». 
(Droit Civil, Tome I, ns. 45'1 e 452. ) 

Bahia, 10 de fevereiro de '1913. - Pü·es ele Cm·-
valho. 

Não acceito a emenda n. H4, que dispõe·: 

«Os s·elvicola.s, á medida de •sua adaptação, ficarão 
sujeitos ào regimer_ tutellar estabelecido em leis e· re-
gulamentos espec.iwes .. » 

De ·oerto que é triste que a nossa legislação, que tem sülo 
tão solicita e protectora dos interesses e direitos do colono ou 
immignvnte estrangeiro, . tenha sidp indifi'erente, silenciosa 
e deshumana em nelacão aos do ::i;borigene, a.ntif,"os e legi-
timas donos deste paiz, dumnte um seculo da nossa cul-
tura jurídica, indelevelmente manchada por esse ct-escaso, por 
esse · abandono criminoso. 

Mas a emenda ap1Jrovada pelo Senado, estahe•lecendo im-
proprh e extrq.vagantm)Jente um r egimen puramente de tutel-
Ia, inadmiss.iveJ .ouinto l etave~, paira •;;uj.edção de qua.Lquer;ín-
dio,quer seja nomade,aldeão, manso ou civiliz&do vae infringir 
üesastradarhente principias salutares do nosso re.gimen, con-
sagrados hos arts . 69, 71 e 72, e paragraphos 2°, 11, '13, 11!, '17 
e 2'1 da Constituição Federal, além de ter como resultado im-
mediato a c.onservação da escravidão legalizada ein que ainda 
se encntram os i.ndios aldeados ou colonizados, embrutecidos 
e explorados pela cubiça e d<:;sh,umanidade dos civilizados 
para quem trabalham, maltratádos e va;Joetudinarios. 

Na terceira reunião do Congresso Scieritifico Latin•J-
Americano, realizada em 1905, o preclaro des·embargador 
Souzà Pitanga, meu eminente conterrimeo e gloria da magis-
tratura brazileira, discorrendo sobrB o «selvaaem perante o 
direito», escreveu com justa indignaçã,o: 

«Si uma questão social s·e impõe á attencão escla-
r ecida deste convivia de fraternizacão americana.; si 
na vida. do nosso continente um phenomeno produz- se 
que reclame o concm~so da ;~ciencia e da philantropia 
das notabilidades que neM•e se congregam, é, .sem con-
testação, a situação juri.di-ca do aborígene que habita 
o solo americano em estado selvagem. 

A situação jur idica das tribus que ha:bitam o solo 
da America em estado -selvag;em -car.acterisa um estado 
d-e esc-r-avi.dão pela oppressã.o que nellas exercem as 
ràças invasoras, aprisionando-as, forçando-as ao trar-
b_alho, usurpando os territorios por ene oocupados e 
hT'ilndo-lhes a vida. (Relataria Geral vol 5o pag 347.) . . ' . 
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Percorrendo a nossa legislação no começo do seculo XIX; 
0noontramos para nossa v,ergonha as ca-rtas régias de 5 de fe-
vereiro e de 2 de dezembro de '1808. Aquella «mandando de-
clara?' (Jtte?'?'a cont?·a os botttcudos e os bug?'es, aos quaes cha-
ma barbaros índios, ,e> ordenando que s-ej.am perseguidos esses 
inclios infestadores do terr'itorio do· príncipe regente». 

Esta, regulando o captiveir.o forçado dos infelizes abo-: 
. r igenes entregues pelas mihcias aos fazendeiros para ser-· 
vil-os g?·attt'itamente pelo prazo de 15 annos, interminaveis 
ou completaveis no tumulo, mediante um mi·oeravel sustento 
e a. barbaridade de hediondos castigos. 

Dessa inqw»lificave·l conclucta dos nossos primeiros go-
vernos r~esultou o nomaàism" rlo indio brazileir.a, foragido nas 
florestas para escapa·r a essa ·sorte ele civilização, que só lhe 
~acenava com ft morte vio~enta .ou com a escra.vidão oprpro-
hr ioaa e suppliciante . 

Taes disposições deshumanas e criminosas vigoraram até 
que a lei de 27 de outubro de 1831 ·as revogou e, proclamando 
a liberda;d1e dos índios, considerO'tf-OS como orphãos para dar-
lhes a protecção e defesa necessaria. 

Ainda o Governo da regencia, pelo decreto de 3 de junho 
de 1833, providenciou sobre os bens dos índios ,e de sua admi-
nistração encarregou .os juizes de orphãos. 

Esta disposição foi mantida na reforma judliciaria de 15 de 
março de 1842, conforme dispõe o art. 5•, n. 12, do regula-
mento de n . 143. 

As medidas adaptadas, desde os primeiros governos após 
a nossa indep:endencia, reconheceram os direitos concernentes 
á liber.ct:ade, á segurança individual e á propriedade dos índios, 
mas sua execução foi quasi sempre inefficaz, derogados taci-
tamente pelo abandono ou pelos abusos . 

Sómente pelo decreto n. 426, de 24 de julho de 1845, en-
carou o governo imperial com seguro criterio o problema do 
indianismo, baixando um regulamento acerca das missões de 
catechese e civilização dos índios, providenciando sobre o al-
deamento, a instrucção, a lavoura, os interesses e a protecção 
dos aborígenes. 

Infelizmente o novo regimen estabelecido teve a sorte 
das medidas anteriores, cahindo a legislação de 1845 no olvido 
ou sendo hostilizada sua honesta execução pelos interesses da 
avidez que explora o trabalho dos índios e os conserva em avil-

. tante captiveiro. 
A partir de 1845, apezar do oxygenio ct:e liberd;:tde que avi-

gorou nosso organismo social, proclamando a abolição da es-
cravatura, em 1888, e a Republica, em 1889, sómente em 15 de 
dezembro de 1911, o novo Ministerio da Agricultura organizou 
o incipiente serviço de « protecção aos índios e localização de 
trabalhadores nacionaes », -cujos resultados reaes ainda não 

· podem ser conhecidos, mas se annunciam muito promissores. 
N·estas conct:ições, parece-me que a emenda do Senado, 

ainda quando não violasse profundamente a constituição por 
admittir um regimen excepcional e odioso para os índios, vem 
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perturbar a marcha de servico importante, que deve ser re-
gulado ou r egido por leis especiaes, que se vão moc!ificanclo 
conrnmw aconsPlhar a experiencia . _ 

A l'OSpeito ela situaciio elo nosso « selvagem pemnte o dt-
7'eito », realizou o Dr. Inglez de Souza, illustra1do jurisconsulto 
de justa fama, interessante e succulenta conferencia no Insti-
tuto elos Advogados, em 28 de abril de 1911, justificando a pro-
posta de que: 

« O instituto represente ao Congresso Nacional so-
bre o imperioso dever e alta conveniencia de reguiarizar 
no direito nacional a situacão dos aborígenes do Bra-
zil, quer aldeados, quer errantes ou nomrudes, de modo a 
protegei-os efficazmente contra as violencias e depre-
dacões de que são victimas e a incorporai-os no orga-
nismo economico do paiz como forca productora, dec7'e -
tando legislação ap7'02n'iada a esse duplo fim, :em bem 
dos sentimentos de humanidade e dos interesses 1da ci-
vilizacão. » 

Appliquem-se os preceitos d:O Codigo Penal aos assassinos 
dos índios e seus cumplices; garanta-se-lhes e proteja-se-lhes 
a propriedade com os princípios consagrados na nossa Consti-
tuição, reconhecendo-lhes os direitos de legítimos cidaJd:ãos 
brazileiros; promovam- se-lhes a civilização e instrucção pela 
assistencia constante, intelligente e disciplinada, que, em curto 
tempo, alcançaremos mais esta victoria na nossa historia de 
povo culto. 

A Constituição dos Estados Unidos da America do Norte, 
já etn 1787, dispunha sobre a regulamentação do commercio 
com as tribus selvagens, nas mesmas condições estabelecidas 
para os ·estrangeiros e nacionaes. Não cogitou de um 7'egimen 
tutellar pe1·manente para os índios ; ao contrario os designou 
nas mesmas condições em que collocou os nacionaes e estran-
geiros. 

A emenda do Senado deturpa profundamente o instituto 
jurídico da tutela, « que é sempre, na phrase de Lafayette, urna 
delegação do Estado », porque « o governo da pessoa. .e bens 
dos menores pertencem de direito aos paes; na falta dos paes, 
é este dever devolvido ao Estado, o qual o desempenha por in-
te7'medio dos tuto1•es. » (Direito de Família, § 144.) 

Sómente se chama tutella « o poder conferido a alguem, 
e.m virtude de lei, para protege?' a pessoa e rege7' os bens dos 
menores que estão fóra da acção do patrio poder.» (Ob. cit.) 

Assim tambem entendem o Codigo Civil Argentino, art 4H; 
francez e belga, art. 402; suisso, 368; italiano, art. 277 1; 
e outros . 

E, finalmente, como se póde admittir um regimen de tu-
tella para os índios, si o projecto acceito pelo Senado prescreve 
no art. 412, emenda 406, que sómente os filhos menores são 
postos em tutella, fallecendo os paes, ou sendo julgados au-
sentes, ou decaindo do patrio poder? 

Bahia, iO de fevereiro de i 9!3 , - Pires de Carvalho. 
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Parecer elaborado pelo Deputado Juvenal Lamartine 

Illmo. Exmo. Sr. Dr. Nicanor do Nascimento. M. D. Secretario 
da Commissão Especial de estudo elo projecto do Cocligo Civil B1'azi-
leiro na Camara elos Deputados. 

Presente o telegramma de V. Ex. expedido elo Hio, em dat<t ele 
11 e recebido, nesta cidade, a 15 do corrente mez, qu<tndo ainda de 
viagem para o centro deste Estado, onde resido, concebido nos se-
guintes termos : 

«Tenho a honra ele communicar-lhe foram distribuídos os arts. 491 
a 528 e 628 a 678 do Cocligo e as emendas ele ns. ft90 a 512 e 625 a 
670. Communico tambem que a Commissão mareou como termo im-
prorogavel para apresenta(;ão elos pareceres parciaes o dia JO de fe· 
vereiro, dia em que para conhecer delles reunir-se-lla a Com missão. 
Corcliaes saudações.- Nicctnor Nascimento. 

Comprellende-se bem a tortura de um parecer em taes condições 
-apertadas, sobre assumpto ele tão alta monta, qual o que sere-
fere ao projecto elo Cocligo Civil. 

A resolução da Commissão é, porém, soberana, e o prazo mar-
cado para interpor o meu humilde parecer-improrogavel. Só me 
cumpre, pois, obedecer eorno m'o permittirern as circumstancias, lan-
çando ao correr ela penna simples observações ou notas, que a leitura 
me fôr suggerindo. 

A materia elos arts. 491 a 528 e respectivas emendas, referentes 
á primeira série que me foi distribuída, comprehencle os capítulos I, 
II, III, IV e V do Titulo I do Livro I, do projecto. 

Domina todo o Titulo a rubrica - Da posse. 
Natural era, portanto, que, em se querendo abrir caminho por 

uma definiçi1o, se começasse pela da posse, objecto de todo o titulo, 
em vez de pela-de possuidor, esquecendo aquella, como fez o artigo 
491. 

-«Logica, ou juridicamente, porque ?-Já teve occasii1o de per-
guntar, com o costumado senso jurídico e muito acerto o doutíssimo 
Senador Ruy Barbosa. (1) 

E claro é que, definido o que segundo o Codigo se devia entender 
pelo instituto da posse-objecto do titulo-sabido ficaria sendo o que 
era possuidor. 

Accresce e releva ponder<n·, que, além de ni1o me parecer ex-
treme de critica a definiçi1o de possuidor, dada no projecto,-a de 
posse, era, precisamente, que ~e tornava ahi necessaria, pelas duas 

( 1) Nota ao art. 491 de projecto, no vol. 1° dos trabalhos da 
Commissi1o Especial do Senado, 1902, pag . 228. 
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seguintes razões (1), já. porque o conceito da posse não é hoje o 
mesmo que ensinou o egregio chefe da escola historica, cuja theoria e 
construcção jurídica, neste partícula!', prevaleceu, por largo tempo, 
na doutrina, na legislação e na jurisprudencia, até que o genio cri-
t ico, vivaz e profundo ele Rudolf von lhering clerrocou pela base <t 
concepção savignyana em face elos proprios textos elo Corpus Juris; já 
porque ela nova concepção elo grande professor ele Goettingen- com 
real influxo não só da sciencia, como na legislação elos povos cultos 
(2), se confessou abertamente adepto o preclaro autor do projecto 
primitivo-Clovis Bevilaqua, com apoio dos posteriores collaboradores, 
inclusive o Senado. 

Dahi decorria e decorre, pem:o, a necessidade imperiosa de dei-
xar bem clara, na lei, a preclilecção confessada, definindo-se de modo : 
inconfundível o instituto da posse-na sua feição preferida ; porque 
profundamente divergente é elle na concepção dos clous grandes pro-
fessores e egregios jurisconsultos, conforme é sabido, e se vê da sum-
mula seguinte: . 

Para Savigny e os seus iunumeros discípulos " a posse consiste 
no poder de dispor physicamente da causa com a intenção de dono 
e de defenclel-a contm as aggressões de tercei1'0.» (3). Donde a 
exigencia conjuncta dos chamados clous elementos essenciaes .ou 
substanciaes da posse, com apoio no jurisconsulto Paulo (D. 41, 2, 
fr. 3, § 1 e fr. 8; D. 50, 17, fr. 153), a saber: o elemento material 
- co1·pus - a detenção physica da cousa, e o elemento moral -
animus, isto é, a intenção de ter a cousa como propria - animo ?'em 
sibi habendi. ( 4) 

Resulta. desta theoria: 
a) que a posse é, antes de tudo, em principio e em si mesma-

um mero facto, que se gera fóra elas normas da lei, e só um direito 
pessoal- nas suas consequencias ou nos seus effeitos (5). E, assim, 
si conseguiu a posse alcançar a protecr;l\,o ela lei, é porque a per-

(1) Em uma definição maximé na lei, não deve haver palavra 
alguma ociosa. Na definição do art. 491, o «tem de facto exercício ,, 
parece uma expressão redundante, ou não lhe atinei. bem com o 
sentido,-porque ou se tem o exercicio de facto, ou não se tem 
nenhum exercício. Si ·assim «bastaria dizer:» que tem o exercicio 
etc. A se querer dar a definição de possuidor preferível me parece a. 
que deu o projecto primitivo, dizendo : «Considera-se possuidor todo 
aquelle que se acha em situação do facto correspondente ao exercício 
pleno ou limitado de propriedade. 

{2) Haja vista o Codigo Civil , Allemão que se libertou inteira.J. 
mente, em materia de posse,- do animus dominí, comquanto se man-
tivesse preso ao elemento material, que tanto quanto aquelle devia 
s~r posto á margem . 

{3) Sa vigny, Traité rle la possession, trad. de H. Staedtler, 
3• ed. de 1879, § 1°; Lafayette- Direito das causas, 1877, § 2°. 

(4,) Savigny, obra cit., § 9; Lafayette, obr. citada, s 3. 
(5) S~vigny, cit. § 5, pags. 21, § 6 pags. 33 e 37: Lafayette 

cit. § 5. 
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turbação e o esbulho s~o, em dadas condi~õ~s, vio~enpias -~ 1Jessoa 
do possuidor, a quem o Estado, em garantia ela _mVI?labrlida~e da 
pessoa humana, deve protec<(ão contra os actos arbrtr~qos e vwlep-
tos de quem quer que seja ( 1). Eis como «para r~sguardar a inviola-
bilidade da pessoa humana a lei se viu forçada a proteger a posse», 
rio dizer expressivo e synthetico do illustre Lafayette (Direito das Cau--
sas, ia ed. § 2•, n. 4, f&). 

Em consequencia: 
b) as acções possessorias- meios pelos quaes se manifesta essa 

protecçrw, são pessoaes-, prendem-se á theoria geral das obrigações, 
é, especialmente, se baseam ou se fundam sobre ob1·igat~ones ex-~alc
fieies, sendo, portanto, considerados actos illicitos ou delictos as viola-
cães que as provocam (2); 
, c) a posse é inteiramente, radicalmente, distincta da proprie!laqe: 
uma e outra são entidades differentes, protegidas por acções tainbem 
ditl'erentes, não sendo permittido oppôr nas acções possessoi'ias a ex-
cepção de domínio (o qual só na acção petitoria póde ser invocado), 
ainda contra o possuidor justo ou injusto, de boa ou de má fé, ad 
versos coeteros, no interdicto uti possidetis (3), e, mesmo, em relação 
ao proprio ad versario-no interdicto de vi ( 4) ; 

Segundo lhering, a concepção é outra muito ditl'erente, como dif-
ferentes são as consequencias em pontos essenciaes. · ·-

Para o sabio emulo de Savigny, a posse não é o conjunto dos 
dons indicados elementos considerados substanciaes. Nenhum delles·, 
nem o conjunto dos dous, a caracterizam de modo essencial. ' ··' 

Não, o primeiro-o poder physico sobre a cousa, porque, com-
quanto em tempos remotos, na sua primitivá órigem, começasse o 
instituto por essa fórma rudimentar e gTosseira, a verdade é que, na 
sua consequente evolução, se veiu a manifestar e, co~ etfeito, ·se ma:. 
nifesta, em muitos casos, nos quaes não existe a mais ligejra appa-
rencia desse elemento material. · 

«A posse nasce em casos (diz o grande emulo de Savigny) em que 
não existe a mais ligeira apparencia de um poder de facto. Trata-se (é 
uma de suas muitas e ~agistraes illustrações) de um campo, de uin.a 
floresta vendida. Surge a posse pelo simples effeito d~ ter o comprador 
comparecido no logar com o vendedor, recebendo deste a declaração 
de que lhe trans.fere a posse. Adquiriu o poder physico? Uma 'flo: 
resta de mnitos hectares posta sob o poder physico do compraqor 
pela ~imples audição da declaração do vendedor e pela simples vista 
das suas primeiras arvores ? ! Isto ó zombar abertamente da percep-
ção dos sentidos.» (5) 

('i) Savigny, cit., § 6, pag . 26, 27,33 A; Lafayette, obr. cit. e 
§ 2, n. 4, ia. . . 

(2) Savigny, cit., § 6. 
(3) Fr. f,§ 5; fr. 2 D. Ut possidetis; Lafayette, cit., § 4, n. i, 

§ f9, n. 4. · ' · 
(4) Fr .. i,§ 9, e 23 ~- de vi; Lafayette, obr. cit., 22, n. 3 e 

not<~, fi . · . · · ' . 
(5) Besit:zwille, pa.gs. 478 e segs. 
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Realmente assim e, a menos que se não queira recorrer a enga-
nadoras ficções, as quaes de si mesmas são a prova mais palmar de 
que a theoria subjectiva vae de encontro á realidade das causas. 

Não, o segundo elemento, a vontade- animtts ?'em sibi habend, 
porque, para bem dizer, a vontade é a vis agens de todo o direito pri-
vado,-mas não tem, no caso da posse, uma feiçrw especial que ver-
dadeiramente a caracterise, nem é ella que distingue a posse da 
simples detenção . ( 1) 

Eis sob esta face, um dos exemplos illustl'ativos do mestre : 
«Alguem occupa o predio de um ausente. Por este facto niio eles-

apparece a posse elo proprietario; e como é impossivel a compossium 
pturium in solidum, força é reconhecer que esse occupante, apezar elo 
seu ominus ?'em sibi habendi-é simples detentorn. {2) 

Quanto ás duas faces, vistas em conjunto , eis aqui : O herdeiro 
adquire a posse elo succedendo, ainda que ignore o acontecido. Üt'a, 
ahi está uma posse sem animus, uma vez que quem iguora não póde 
querer, e tambem s~m o chamado elemento physico-co1'ptts, - evi-
dentemente inexistente na hypothese. {3) 

Logo, não é o poder physico sobre a cousa, nem trw pouco o 
animus domini, que, em verdade, caracterizam a posse, no con-
ceito de lhering; o que importa derrocar pela base a concepçiio savi-
gnyana. 

Segundo o profundo romancista da Besitzwille, o ponto de vista a 
considerar é outro: é o aspecto economico. A posse é a relação de 
facto entre a pessoa e a cousa, estabelecida pelo fim de sua utilização 
economica. (4) 

A posse é a exte1'Í01'idade da propriedade ; é, em outros ter-
mos - o modo pelo qual a cousa normalmente preenche o seu eles-
tino de satisfazer as necessidades humanas, ou, ainda, em summa~ o 
modo pelo qual a propriedade é utilizada. (5) 

Dahi --novas e importantíssimas conclusões , entre as quaes con-
vem mencionar estas: 

a) a posse é em si mesma o conteúdo de um direito-nã.o pessoal, 
mas real -jus in 1'r: , - por isso mesmo que é a utilizaçiio ec:onomica 
da cousa, bem como o fundamento de outro direito o-jus possessionis 
-o qual se manifesta na garantia assegurada pelos interdictos á r e-
laçiio possessoria que exterioriza a propriedade ; (6) 

b) consequentemente, esses interdi.ctos nem se enquadram no di-
r eito das obrigações, nem, menos, se fundam em direito algum pes-
soal, mas no proprio inte1'esse ela p1'0P1'ieclade 

( 1) Simples detenção,aliá.s tambem protegida HO Direito Romano 
por acções especiaes, lhering, obr. cit., pag. 49. (21 Il~ering., obr. cit ., pag. 57. 

{3 C1t., pag . 57. 
(4 Cit., pag. 481 (Besitzwille). 
( 5) Ihering, Fundamento dos interdietos, pags. 217 e segs. 
{6) Theoria simplificada da posse, nas Questões de di1'eito eivi. 

pags. 93 e 162. · 
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c) esse interesse ela propriedade ú que justifica a protccçrw dada 
á posse; pois que, sem essa p~·otecção prompta e s3gnr·a- a uel'.:s" do 
domínio seria incomple ta. 

Tal é, em synt.hese muito lig:ei r' <t e, por hso mesmo imperfeiL<L, ~L 
theoria ele Illering sobre o couceito d<~ posse, s3:~ uiua, em boa hor·a 
em suas linhas geraes , pelo douto a:1tor do pi'Oject:) p;·imi tivo , 
como pelos co1labor·arlor·es do Prnjecto do Codigo Ci\·il, or·a em es tudo. 

Or·a., si a;sim é, o que-logica c jrn·idica.mente- sn impunha de 
prefernnci<t; ol'a, no pr·oj ecto, defirlir·. o que se devem entende!' pc~o 
instituto da posse, consoa nte a theOl' l<t ele1ta, em vez de d<~.r a defl -
niçrw ele pos~clidol', como so fez. 

Pt·oponho, poit:tnto, uma cmendct sutsci t li tiva ao art .. I,!)J no 
sentido dito. 

Qual, porém, clever[L SJ I', precisamente, cs>a cle flniç'w? 
Certo nrw é J'acil for•'Jlular urna boa c perfeita cl c íirri r; rw; c ares-

pe ito elo perigo elas clcfi11iÇõcs no as, umpto, ele ha muito advert iu a 
sabeclori<~ do jul'isconsulto romauo- Jureht<rus : 011mis cleíinitio in 
ft tre eivile pe1·ictllosa est . 

Não, pois, com o au ;mo de a U<ll' aqui- perfaita e ;tca bctcla, mas 
simplesmente de provocai-a ela pane do.:; meus doutus colleg~s J :L 
Commisslo Especial, a alv itrar:)i, apl.'nas. nos seguintes term os : 

Art. Considcra-~c pos38 a utilizét(Ji.o econornica ela <:ou'.''t pela 
r elação, ele filCt'), ela pessc <t scbru ct mesllla causa, exteriorizando a 
pt·op'l'iecl<Lclc. 

Aqui a.cócl'c, logo, f;tllal' de u1na emenda supprossiva propost;~ 
pelo Sen<tclo á. 2" parte do art. 511, Oiidc cli4 : . . ·"Nào se eleve, eu-
trotanto, julgar a. posse ern favor ciaquellc a quem evidentemente n ào 
pertence o dom inio. » 

Para jllstificar o al vit rc diz a com missão elo Seu a do uo p<tt'Cccr 
11. 269: 

"Pens;t qua Jssirn proced endo obedeceu ao cr·itot'io elos autores 
do projccto, que acceitararn a tlwot'i;t objectiva ck l!J cri11g-, J'8[Xllliu -
clo a ele Savigny, sobre a posso, o que se vorific;t cl<l leitura el os a l·ii-
gos r eferentes a este instituto, como tios parceet'L'S do ex·lJcput:i dO 
Luiz Domin gues e dc Clovis, pag. 32 do 1° \'Olume, iudo além do Cu-
digo Allcmfw . Acceila, pois, a t!Jeot'iil obj eeLiva., a e limin <tçã.o da 2" 
pat·te do a l't. GH se impunha, porquan to no seu conceito : pos;;e; é <t 
extei' ÍOl'iclade ua [lt'Opl'iecladO.» (1 ) 

Peço venia p<tra dizer qnc, se<;undo me parece, os dou tos juris-
consultos do Scuado mrrito se enga ,wra.m JJ 3,te panicular. 

A 2" pctrte do ar'ti:;o citado c:uc o Senado mancl<t elimir:ar-sob o 
fLtncl amento ele contrariar a tlworia de lhe rin g·, é, em vez disso -um 
eorollario ela theoria do sabia j uri;;consu 1 to . A emenda. e li nlinati Ya, 
sim, é que a ella 53 oppõl!-corno um maiH.l amE n~o consequ ante , qLte 
é da. theoi'ia ele Sa viguy. 

De facto, j it ficou ,,atado qu e , s2g:mclo Ihel'ing, é o inluessc ela 
1J1'0priedaclc que jus tifica a. pr·otecç[\0 clacl<1. á posse . 

Logo, a posse claque.ll e, a qu em eYilh:ntemcntc (attcnda- sc, e é 
a hypothese ela 2" parto elo art . 51 J, que o ::icuaclo manda eliminar') 

(1) Parecer' no Dim·io do CongJ·csso, ele 22 ele S2l tembro do 1912. 
Cqcligo Civil - 11. 7. 



- ü8 -

se mostra não pertencer a propriedade ou o dominio, não deve me-
recer essa protecção . 

Uma tal posse, no caso figurado, bem é ele ver que já nã.o exte-
rioriza siquer a propl'iedade , uma vez que com evidencia se mostra 
oã.o existir esta ela parte ele quem se diz possuidor, e sim da parte 
contraria. 

Por outros termos: si, conrorme a t heoria el e llwl"iug - o in-
teresse da propriedade é que fundamen ta e justifica a protecção 
dispensada it posse- pelas acções po:;se sot·ias, consequente é que 
onde evidentemente se demonstra falta t· esse intet·esse, fa lta essa 
protecçfw, que fica sem razão de ser: cessa Lia, desappa recicla ou pro-
vada inexistente a causa, desaparece ou nullifica-se o efleito . 

Aliás, é esta, no nosso dit·eir.o, a velha e, uo dizer do eximio Tei-
xeira de Freitas - a luminosa interprewçcio do Assento de 16 de 
fevel'eiro de 1786, para se nfLO seguir, na. phrase elo Assento, urn 
absw·do visivel, a saber: «de se j ul!;at· uos lnterdicto3 restituitot·ios 
e r.o:; ou tr os casos occurrentes no lot·o a posse á.quelle que pelo pro-
cesso e evidencia notoria nos autos se deprei1encte não lhe deve see 
,iulgada a propriedade» . (1) 

Ora, esse visivel absurdo é, na hypot.hP-Se tia segunda parte do 
art. 511, manifestamente contrario ao interesse ela prop1·ieclade que, 
conforme a theoria objcctiva -é o fuudamento elos intet•dictos . 

Em conclusão, a excepção ele dominio, nos precisos termos ela 
segunda parte do art. 511, isto é, demons trada evidentemente, ni"to 
collide com a theoria ele Ihering, antes está de accôrclo com ella 
tanto quanto se afasta ela theoria subjcctiva de Savigny, desde que, se 
gundo esta theoria, de um lado as acções possesso!'ias são consideradas 
meios 1·epressivos de obl'lgações pessoaes ux-clelicto, e ele outro - a 
po ·se e o domínio são enticl <tcles radicalmente diflel'eutes, cl itferen Lcs 
a. acçrw possessoria c a petitoria. (Ver Lafayette, Di?· .clas Cottsas, § ·~2 
n. 3 e nota 2.) 

Accrescentarci, por 11 lLimo, que n. d ispos i ~:í.o da segunda parte 
elo art. ii:ii consagm a melhor doutrina.- impnsta pela razfw do 
d ireito - na phrase do illustrc profcs:;o r Joiio Monteiro {20) ; e, por 
isso, convem que sej a mautiila, rcjC'itaudo-se a. cmcncLt ;;uppre ·si l' ~t 
do Semtdo. 

Quanto á. segunda. série de artigos e emeud~ts rcl"c t·eutes .:~ ma-
LCL'ia de conclominlo, ha. ob:;erva(; üe. a raz,>,r: mas impossíve l se tormt 
conclemnal- as no presente parecer, po;· ralta ele tempo. 

Néstas condições reservo-me pill'a o pletmeio. 
E' este o meu hnmilde pa recer, p;H';t c11jas falhas c er ros iii.\'Oco 

os dou tos ensinam eu tos ele (jacl it um elos meus illustres e Llou tos t.:ol-
legas da Commissão E·peclal . 

Natal, 30 de janeiro de 19:!3.-Juvenal Lamarline . 

(1) Vêr a nota ao art. 818 ela Consoliclaçüo clcts leis de Teixeira de 
Ft·eitas . 

(2) Vêr Jo~w :\Ionteil'o, TlleOI'in ilu }JI'Oeesso cil.;il c commcrcial, 
nota 1a do § 24, onde coml.l;\t2 victoriosat 11en Lc as opiniões de Paula 
J !aptista. c Lafayettc, em sentido conlr;trio, e por dem<Lis aferm-
dos á theol'ia . a vignya11a. 
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Parecer elaborado pelo Deputado Dr. José Vicente de Vas-· 
concellos 

APRESEN'L\DO A' CO<\D.!lSS};:o H.EVISOHA D:\S KMENDAS DO SENAD!) 
AO l-'JlO J EC'I'O DO CODIGO CIVIL BRAZILE!RO 

Couberam-me, por distribuição, na qualidade de um dos mem-
bros da Commissrto nomeada pelo digno Pcesiclente ela Camar;1 dos 
Deputados para dar pacecer sobre as emendas do Senado ao projecto 
do Codigo Civil sob n. 1, de 1902, approvado pela mesma Camara, os 
arts. 529 a 627 e as emendas r espectivas de ns . 513 a 624. 

· E' pois a matcria dos mencionados arts. 52!J a 627 e elas emendas 
a elles r eferentes, que constitue o objecto do mau estudo c vae ser o 
do presente relatorio. 

A tacefa, que me tocou, j {L ele si diminuída pela modesta compe-
tencia de quem a teve de desempenhar e não menos pela escassez do 
tempo marcado para tal fim, ainda mai::: dim inuiu-se pela r es tricçfLO 
que a lei me impoz na sua execução. 

O aet. 177 do Regimento da Camara elo.> Dsputados peeceitúa que 
as emendas que vierem do Senado a qualquee peojecto da mesma 
Cam<tra, teriio sómente uma discussflO, que corr·esponcler[L {L segunda 
de qualquer projecto, debatendo-se uma por uma , sem, corutuclo, 
fazerem-se-lhes emendas. 

Do dispositivo t r anscripto resulta que a competencia da Camara 
no caso em questiLo fica limitada ao estudo d;ts emendas do Senado 
em confronto com os a t'tigos do pt·oj ecto da Camara, a que fot·am 
approvadas t aes emendas, afim de que ou sejam estas acceitas pela 
Camara ou po t· ella rej eitadas, peeyalecendo neste ultimo caso os 
dispositivos an terioemente appl'ovado:; pela mesma C<tmara . 

Parece-me, coclavia , qne á disposição regimenta l acim :~. cit<ecLt , 
r acionalmente ente ndida e combi nada com a clisposiçiio igualmente 
regimental elo ar t. 172, nfw exclne a possibilirlacle, siniio a conve-
niencia, de meros retoques, que tenham por fim mellwl'at' algumas 
vezes a redacção e, ainda que l'a ra men te, ev itat· incoherencia , con -
tradicção ou absul'do manifes to,que pol' ventul'a appareçam nas emen-
das approvadas pelo Senado . 

Escr eve J. Pceux , membro elo Comi té de Législation Etl'angél'o 
junto ao Ministerlo ela Justic1a em Fra w:a, o seguinte : 

,,S'il est pom· un ju l'is to U IJG bonne fortnne digne cl'envie, e'est de 
pouvoir fait·e mnvre ele législa tenr :t soi seul, sans avoi l' it p;utag01· 
;tvec une nombrcusc com mission de rédactiou l'élaborat ion d' un Côclc 
qui a besoin avant tou t cl'ét l'e lwmogClue, S<tns r oit' cette ceuvrc si 
délicate, si patiemment mü.J' ic , si pl'ofondément étudiée , cxposée aux 
incartades inattendues, aux amendemeÍ1ts intempestifs d'u n Parlement 
plus ou moins compétent . » 

Essa boa for tun;t, que teve Bo.~isitch , a quem deveu o Principado 
do Montenegro o seu admi r·avc.l Codigo Gel'al elos Bens, ainda pol' ell e, 
dez annos depois, exclusiva e sabiamente revisto em um a segunda 
edição official , não a logrou o nosso eminente j nrisconsulto Clovis 
Bevilaqua1 cujo Jlrojccto elo Cocligo Civil Braz iloü·o tem soffrido varias 
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retoques e verdadeiros reí'itzimentos, que, si por um lado teem con-
corrido para melhora.r a obra do nosso illustre pateicio, por outro, 
não deixam de comprometter-lhe essa bella qualidade da homogenei-
dade tão necessaria aos empt·ehendimentos ele t al natureza. 

Ig ual fortuna tambem já Jüo haviam logTado os nossos sabias 
jurisconsultos Teixeira de Freitas, Felicio elos Santos e Coelho Hoclri-
gues, cujos traball1os teem sel'vido apenits ele fontes de informação e 
elementos de estudo para a elaboraçrw de projeetos posteriores , com 
qne se tem visitclo r ealizar definitivamente a grande aspiraçfto do 
nosso piüz de ter o S8u Cocligo Civil. 

Pelas razões, pois, adrna apontadas c pela que a todas sobre-
puja de já haver sido sufficientemente esmerilh<tda e aperfeiçoada a 
mate ria dos artigos do projecto e das respectivas emendas, que me 
foram distribuidos, limi tar-me-hei aqui a poucas considerações sobre 
taes artigos e emendas. 

Da imperfeição elo meu trabalho desde já peço desculpa aos meLlS 
illustr es collegas de Commissão e i Camara, que pelo orgão de seu 
diguo Presidente me distinguiu com a honra da escull!a de meu hu-
milde nome para 1'<1zer parte da Commissã.o, que vae dar a ultima de 
mào á grandiosa obra do Codigo Civil, pelo CJLlal tanto anceia toda a 
Naçfw Brazileir<c. 

TITULO II 

Propriedade 

CAPITULO I 

DA PROPHIEDADE mi GERAL 

Art. lí:2\l. Esse 0.rtigo foi assim redigido no pt'ojecto Clovis Bevi-
a qua: 

" A L:íl assegura ao proprietario, dentro elos limites por ella. tra-
çados, o dirflito de utilizar-sa ele seus bens, como entender, e ele rei-
vindicai-os, quando corporeos, do podar de quem injustamente os 
possua.» 

A CommissfLO ele Jurisconsultos , revisora elo projecto Clovis Bcvi-
aqua, propo:r. para esse artigo a seguin te rcd<tcção: 

" A lei assegur<t ao proprietario, clentm dos limites por ella 
traçados, o direito de LlS1J', gos<J. r e dispo!' ele setts !Jens, como en-
tender, e rellavel-os elo podei' ele quem quet• que injustamente os 
possua., 

No projecto, approvado pela Camaea dos Deputados, acha-se es ta 
outra reclact;ào. 

«A lei a~se; ura a.o pt•oprietario o direito de usa l', gos ar c dispôe 
de seus bens e du n~ll<tvel-os do poder de quem quer que injustamente 
os possua.» 
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Com essa ul tima redacção se nao confor mou o Senauo, que a sub-
stituiu pela seguinte: 

«A lei assegura ao propt'ietario o direito de usar e gosar os seus 
be ns, dispor clelles e rehavel-os ele quem inj ustamente os possua . ,, 

O dispositivo elo art . :!29 elo projecto approvado pel::L Camara , 
a fl gma-ss-me preferível ao ela emenda approvada pelo Senado . 

Julgo mais acertado o emprego dos vet·bos 1tsa1· e uosar, n a fórma 
int ransit iva e p ?.dindo o mrs rno complcm cuto il di1'eeto do verbo cl i;;-
pôl', ele qua o empeego déH]Il Jllcs cl ous pl'i~n c iros ve;·bos como tr;Jil.'>i-
t ivos activos. 

En n ~LO hc3ilari:t em dizc l' o r.liJ•cito ele usw·, rtosM fJ clispâr dos 
scu.s bens em vez ele 1tSal' c go saJ' os seus bens c dispdr !leites . 

Ess<t maneira J e usar dos ve l' bos usar· e gogm· ú 1n:!i:s a.d a.p tad;t a 
a >snmptos ju r icl icos· e po~· isso mesm o m;tis cot'l' J! Jtia <' llt:· c~ os melho-
r es escciptor es de ch eito . 

Um:t l igeira prova di ;>so . 
1'cixci1·a ele li'rc:tas , Consolicl açiio das Leis Civis, Introclnr.çiio, 

pag . XCII e artigo 88-í,, escre ve; 
«Ü ag·ea te póde usa?' e uosm· !la c ousa . 
«Con~iste o dominio ua liVI'<! faculdade de usar c clispôr elas 

c ousas ... » 

Lacerda ele Almeida , Dirci~o elas cansas, p~tg . G8, a<sin.I se X" -
prime : 

«~ilo é porqu e pódo usar, fruir e dispâr ela eo1wt ou tckL e m 
s :=m poder, cptc o proprieta rio trm dominio, ma<; compete-l!to n r! it·e ito 
de uútr, fn:i,· c ilispu1· ela causa, p::>rquc sob t'e cll~L tem clomiui u . , 

Ainda Lace?'Cla de Almeida, obra cit ada, pagina. 73 : 
«Inclusive o ele gosa1· do v dor rO:l[lOctivo .. . " 
J;,afayette , Dil'cito elas Causas, § 2S, pagina 77 : 
«Certo, os dt;mais d i.reitos , qua enteam na composiçlo do domíni o 

como o de usa1· da c ousa . . . , 
O Cocligo Civil Portugucz em seu art . 2. 339 diz: 
«Ü proprie tario tem cliraito d3 gosa1· ela cousa com exclusao de 

qualquer outra pessoa . .. » 

Em Coelho nodrignes, Projccto elo Codigo Civil Brazileil'O, artigo 
1 . tí82, lê-se : 

«Ü usufructua!'io tem nao só o dit'oito de usm· c gosa?' ela causa 
usufruída . . . " 

O jurisconsulto Paulo diz: 
Qui ftwe suo utitur . .. " 
DisseGaio t~o f'c. 1, Dig. li v. 1 , t it. ti : 
«Ümne jus quo utimur .. ,» 
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Um c criptor ft•a ncer., defi nindo o dominio, o faz pot· estas pa-
l a v ra ~ : 

«C'es t le d t•oit ele use?' , ele fotti?· et de disposer de la chose cl'une 
maniet·e exdusive. n 

O Cocligo Civil Francez em seu art. tiH, ao definir a pt·opriedade, 
asslrn se expressa: 

«La propriété est le dt•oi t d~ fo ui?· et cllsposer eles choses ... , 
Citei trechos latinos e ft•ancezes ao lado de tt·echos portuguezes, 

porque nn<; ttcs lio~u <1.s os r erbos 11 sar e gosm·, 1Ll01' e f nwr, bem 
c·•nn " ?IRe i' c:t .iouir, se erpliva.lcm l)er feitamente . 

A s11 1Jstitnir;ão dns palavras rio a.t·ti,<?;o approvatlo pela Cam:ira-
?·cha vl'i-o .~ elo ]JO(le?' de IJ I!Cm yucr qwJ i11.fttsliimcntc os pasma- pel:ls 
seguin te. <h emenda appt'Ovada. pelo Senn.do- rlc qttcm infustamente 
os possua- assignala apenas uma pequet1a ditl'erença entre as duas 
redacções e essa consistente em dizet·-se nas primeiras- elo pode1· ele 
quem que1· que- e nas segundas- de quem . 

NflO se apprehende a rar.ão da sub~titui c;flO . 
Tão correcto me parece o modo ele dizet· do projecto ela Camara , 

OII:J.ll tu o dn. emenda do Senado . 
· Em fa Yor elo primeiro pocler-se-hia mesmo invoeat· a autoridade 

ele Lafayct e, que em sen mag istr:tl DiTe i to das Causas, tomo I, § 235, 
pag . 70, C\specifi cando os diver sos direitos, qt1 e são os elementos o e 
qu e se compõe o clominio, escreve o seguinte: De Teivindical-a elo 
pocler· ele quem quer que infustamcntc a detenha». 

Si de algum a emenda carecii1 a r edacção, dada pela Camara ao 
a r t. !í29, er a a da subsLituiçflO do verbo possua pelo verbo detenha. 

Essa emencl n. era e é de alguma sorte reelamada pelo verbo-
!'ehavct· de que se fez uso no projecto r evisto peln. Commissão de Ju-
risconsultos, assim como no approvado pela C!lmara e na emenda do 
Senado, em substituição ao verbo- n ivindica1·, empregado no pro-
jccto Clovis Bevilacqna. 

NiLO é só contra a posse injusta qne o legislador t r at a de gar an-
ti!' o pt·oprletario, é igualmente contra a inj u ta detenção, que, si 
existe sempt·e na posse injusta , póde t ambem existir sem essa posse 
de modo que o dizer-se - de quem injustamente os detenha - abrange 
as duas hypotheses, ao passo que a expressão - ele qnem inft~stamente 
os possua - exclue uma dellas . 

O Cocl igo Civil Suisso, que entrou em execução em 1 de ja-
neiro de de 19-12 e, no dizer de Georges Cornill, é actualmente a ul-
tima palavra ela ar te da codifica<;ão , em seu t exto francez, art. 641, 
al. 2 , assim se exprime : 

«Il (le peoprieta.ire) pe u t In. révendiquer contre quiconque la 
detient sans cleoit et r epous ser t oute usurpation n. 

Bem merecin. o Codigo Civil Suisso neste ponto ser imitado pelo 
Codigo Civil Brazileiro em elaboração, dizendo-se neste detenha em 
vez ele possua e se·m. d i1·eito em vez de infustamente. 
0.; codigo:; devem emp r egn.r sempre urna linguagem revestida da 
ma.xima clareza e ao alcance de toda gente, eximindo-se o mais po 
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si~el de usar de termos technicos, sú consageados pela dout rina c 
familiares aos doutos, maxirné quando de sentido conteoveeso. 

Todos os esceiptores distinguem a mera cletenç~.o ele quaesq uer· 
das especies de possc,embol'a par a alguns a posse natural se confunda 
com a cletençiio, 

Fóra de "c!uvicla é, porém, que por mais que a victoriosa doutrina 
de Ihering tenha ampliado a noção da posss não c!1egou todavia ao 
ponto de erigir em posse toda e qu<J..lquer detenção ele uma co usa. 

Muitas voze.s se verifica a detençã.o ela cousa alheia, sem que essa 
detenção constitua um caso ele posse , e contra tal detenção não deixa 
do haver um remecl io, pelo qual possa o proprietario rehaver elo de-
f.rmtor a co usa inrievidamente cleticl:t . 

Taes aflin11:1tivas pocle1·ia eu illusti'al-as com :tbundantcs citaçües 
si por urn lado me n~w escasseasse o tempo p<t!'ct isto e por outt'o n~LO 
fosse escusa.clo l'azel-o ao diJ•igil'-me ~l Uo rloutos collegas . 

Estas breves consiriera<:ües só po t· si mostt·am a conven i.encia que 
haveria em prererir a formul<t ora por mim lembl'ada e expressa pelas 
palavras-os detenha sem di1·eito- :'t de f[LW fez uso o Sena.clo nas pal<t-
vr·as in}ltstament:e os possua. · 

;\ Orei . li v. 4, tit. 5-i, fomeec-uo~ exemplos ele diversos casos 
que justificam perfeitam r-mte o que tenho dito, pois si ao mntuario, 
ao locatario e ao al'l'endatal'io se reco nhece, sem contmdicção, um 
direito ele posse ao htdo ele ignal clit·eito elo pl'oprietario , como o fa.z o 
Codig·o Civil Allemü.o em sen art. 868, não é cort:1111ente na hypothese 
figurada naquel\a Ot·denação em que o qne l'ecebeu a cousa em-
pl'estacla ou alug<tda ou art'elldacla r ocus.t entregai-a <ta dono em seu 
devido tempo.. . 

Nesses casos não exist.:J poss: , mas sómente detenção, contraria 
ao direito do peoprietario e por isso desacompanhada de toda a pro-
t ecção da lei em relaçiw ao deten tor . 

Felicíssima foi a iniciativa elo Senado ele intercalar após o 
art . J30 um artigo novo, a q ne de u .a seguinte reclacção: 

«A propriedade do sobre e do subsolo abrange a do que lhe esUt 
superior e inferior em toda a altura e em toda a, pr·ofunclidacle, utc;is 
ao seu exercício, nfw podendo todavia o proprletario impedir traba-
lhos que sejam emprehendiclos a uma altun t ou profundidade t aes 
que não tenha elle interesse a lgum a obstar . » 

A evolução constante, embora lenta, elo direito civ il , que ninguem 
desconhece e que tantas mudanças tem operado nas proprias formulas 
adaptadas nos codigos, desde algum tempo se fez sentir em r elação 
ao direito de propriedade . 

E' sabido que, baseados nos textos romanos elo Dig. tit. 8, fr . 2, 1 ', 
pr., e liv.43,ti t . 24, fr.liv.22 , § 4, os interpretesformuhtram a regra, 
que se tor nou tt·aclicional, ele que-q1.1i clominus cst soli, clominus esí 
cmli et in{eTo1·um. 

Foi, inspirando-se nessa regra, que o Cocligo Civil Francez no 
art. 552 dispoz em termos absolutos «que la propriété clu sol cmporte 
la propriété du dessus et du dessousn . 

Segundo essa disposição, mesmo entendida de accôrdo com a ju -
diciosa lição de lhering, que manda distinguir entr e o ar e o espaço 
em que elle se move, e em vista da qual sómente esse espaço póde ser 
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considerado pertencente ao propt•ietario do solo, é fót·a de duvida qqe 
o Codigo Civil Francez conl'ere a esse pt·oprietario odireito d l> op-poi·ése 
~ws actos de outrem em todo o esp<tço ele um prisma ideal, que· ti \·esse 
por base so!icla a superílcie ele sua propriedade e cujos lados liara\-
lelos fossem perder-se no infinito. · 

As circtllnstancias elos tempos modemos nrw srw, porém, as 
mesmas dos tempos idos e pot· isso nao comportam mais o pl'ittcipio da 
absolu ta snbor·r!i naçfto do espaço acm:.o ao solo subjacente, como ·bem 
o clemonstn• Catel!alli no seU-<•Le clroit aerien, - , tt·ad . ele BoLl-
ü:loup. 

Os legislaclo t·os ft·au c:)7.0S ele :1801, nrw snsp3itava m sique t• O'l mut-
tiplos :tspoctos jul'idicos do l)I'Oblcm<t ela navng<1çã -, at- 1·eà, que tendo 
co1ne<;aclo Cclm os temeraeio3 e11S:üo> do braziLiro UarLholoh10 u de 
Gns:MLO, em l'onugal, a:Js qua:.;s sr. S):;'llÍl' <tm a:> sensacionaes expe-
riencias dos il'mftos J\fontfio lfit~e, e:n Fraw;a, attingiu presentemente 
a um:t impor tancin capit:tl par:t os intet·ess~.s d:tllnmanidade. 

Longe est:l\'arn entfw esseo lrgislaclot'03 ele ]lL\~ver o dusenvolvi-
mento elo telegt·apho doctrieo c ainda muito mais a invençio da 
radio - tclegmphia. · 

l'.3sas maravilhosas cr8açües elo gcnio humano revolucionaram 
as i c\ e ias accei tas sobe o o di reito de pt·oprieda.d::J do solo e fizet·am 
surg:it· Jt ovas necessitlacl:cs , com :1s qn<tes SLlt·giu tambem um a nova 
pltase pai'<\ esse diroito (jUe, pm·dcmlo a sna <tntiga feiçfw individua-
lis ta, Wm assumido ess::J c<tractel' social, que hoje se lhe reco-
nllece geralmente. · 

Fe1.-se sentir a necessidade de limit:tl' o dieeitc do propl'ietaeio 
elo solo sobr·c o espaço aet·eo, ~d-im de tol'!1ar livre uma pcieçfw deste 
para clat· pass<tgem aos fi os telegraphicm;, ~ts aeronaves e as ondas 
llet'tziannas. 

O mes mo aconteceu em relaçfto ao subsolo . 
Dahi esse direito novo ,que se vê consagrado nos clous majs modee-

nos cod igos civis, o allemrw e o su isso, elos quaes o pl'imeiro e1n seu 
:Htigo u . 9D:i eecusa ao prop1·ietario elo solo o direito ele oppôr-se 
ao que se faz a uma ta l prufuncliclaclc ou a uma tal altura, que 
l'xcau~ todo o intensse do mes:no propriet<ü·io em impedil-o, e o 
seg unclo 0m seu aet . n. G67 só estende o direito do pl'Opl'iet;trio do 
solo ao sobl'e-solo e' ao subsolo até a altura e a profundidade uteis 
ao exel'cicio do mesmo direi to. 

lv!ancla a justiça que se não silencie aqui sobre a prececlencia do 
Codigo Civil Portuguez de 18G1 em legislar sobre tal materia ·antes 
que o fizessem a Allernanila c a Su issa. 

E' assim que se le no al' t . n. 2 .288 daquell e cod igo a seguinte 
clisposiçrw: 

"O direito c! J fru içao elo solo abr:tnge, nao só o mesmo solo em 
toda a sua prDfnndid.'l.cle, salva,; as disposições da lei e•u r elaçfw a 
minas, mas tambem o e.;paço <le reo correspondente ao mesmo solo na 
alturn snscepti vc.l de occtipaçrw» . · 

O Codigo Civil Hrazileiro niio podia escapar ao influxo desse di-
reito 11 01'0 , que, desde algum tempo, ab re caminho mesmo através 
da<. formulas estl'eitas e atrazadas elos vr.lhos cod i ~os, e digna ele 
nota, para não dizer inexplicavcl, er<t ·a omissão, no pr~jecto approv~-
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do pela Camara e nos que o antecedet'am, de u!ua disposição que 
consagt'asse esse dil'eito. 

' O Senado apressou'-se em sanar essa omissão com a emenda, que 
constitue o at·tigo novo immediatamente subsequente ao ar-
tigo tí30. Eis como se acha redigida tal emenda 

Al'tigo . A peoprieclacle do sobt'e e dn subsolo abrange a elo que 
lhe es t.á superior e infel"iol' em toda a altnt·a e em toda a pt·ofundi-
cladc, uteis ao seu exel'cicio, nfLO podendo todavia o pt'oprietat·io im-
pedi!' trabalhos que sejam emprelteucliclos a uma altura ou pt'ofun-
clidacle t<te> que uão tenha elle interesse algum a obstat·. » 

Batendo palmas ao procedimen ~o do Senado, tomo todavia a 
liberdade, talvez impereloavel, ele assignaLu· alguns sinões na rcclac<;ão 
ela elisposiçfto acima tr·anscripta, sinões que ceetamente desa[)pare-
cct·iam mtdiante ligeit·os retoqt.tJs que se lhe fizesse:u. 

ComC(<O · pot' notar que, confot·nw está redigida, a mesma dispo-
siçrto faz snppô t· um:J. propriedàdc elo s·)bt·esolo c elo subso lo, á par te 
da pt•opl'iedade do solo, como si aquella conslituissc um direito inde-
peridente elo que se tem sobr·e esta. 

A verdade é, porém, que a propl'iedade elo solwcsolo c elo sub-
solo não é sinfLO um effeito, um c~mph;mento ou um coroll~rio d~ 
pt'Opl'i ~dade do solo, e outt'a co'usa uüo · teve ccrtan1cnte er!J vista o 
Senado, quando cogitou das limitações do dit·eilo do proprietario do 
solo rclal.ivarnente ao sobt·csolo e ao subsolo. · ' · 

Sempre entendeu assi m, quer no domínio elas antigas, quct' no 
elas modernas icléas sobre o direito de pt·opriedacle elo solo . 

E' por isso que o Codigo Civil Francez diz no at't. tití2 : «La pro-
rn·iété eln sol cmportc la propriété du clcsslls ct âu clessous», do mesmo 
modo que O Cocligo Civi\ Allem[lü diz: «DAS 1\ECIJT DES EIGENT~p~IEI\S EINES 
GRUNDSTUC'f ERSTI\ECKT SICU AUl' DEN RAUM UBEL\ DER OBEI\FLACH UND DEN 
EllDCOI\PEn Uf'iTER DEl\ OllEI\FLACll DE!t EnGEIJTllU~LER KAJJN JEDOCK EII{WIR-
JCUNGEN NICHT YEl\lJÍETLlN Dlll úi SOLCr!Eil H01IE ODER ÚEFE ,;OliGLlNOmLEN 
WERDER DASU ER AN Dm AIJ~SCBLIESSUNG NEIN INTE'n.l:SSE .ITAT", C O 'Codigo 
Civil Suisso assim se exprime : «LA PROPtÚÉTÉ nu ·· soL Ei\IPORTE LA 
PROPRIÉTÉ DU DES~US ET DU DESSOUS". , . 

O Codigo Civil Portüguez tambem nos dá razão, quando dispõe no 
SéU ar t. 2. 288 que «O DIREITO DE FliUIÇÃO DO SOLO ABÚNGE NÃO s& O 
i\IESi\IO SOLO EM TODA A SUA PI\OFUNDIDADE,' RIAS TAWlEi\I O •ESPAÇO AEREO 
correspondente ao mesm9 solo» . 

A expressão a proprierlacle elo sobre c elo sttb solo é mal soante e 
bem podia ser substituída por est'outra, a prop1·iedaele do sob1·e solo 
e elo sub solo. 

A reunião elas duas expt·essões do sobre solo e elo sub solo soa 
bem ao ouvido, consulta a clareza e é incontestavelmente preferível 
ao modo de dizet' ela emenda appt'ovada pelo Senado. 

Pouco importa que o texto l"r::mcez use da formula la prop1·iété dtt 
clessus et clu clcssous. · 

Nem sempre as palavras ele uma língua se podem traduzir em 
outra por palavras equivalentes, sem sacrifjeio ria clareza e ela ele-
gancia. ·· 
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Occone demais qne na lingua. franceza-dessus ~ dessous - além 
ele a<lverbio c pr·eposiç.iio a pt•imeim e adverbio a. segunda, sil.o nomes 
substantivos, significando a parte superior c a parte ín{e1·íor de umn 
cousa, o que nil.o acontece em portugucz. 

O Codigo Civil Allemão, que foi tão cuidadosamente elaborado sob 
o ponto de vista jurídico, quanto caprichosamente redigido sob o pon-
l!o de v;sta litteral'io, empregou no artigo 905 as locuções übet· der 
ober flache e unter der oberfUi.clte e o fez sem off'ensa do estylo e com 
vantagem para a clareza da. disposiç.fw. 

Finalmente a. p1·op1'iedadc do sobre como que desafia o ridículo 
sobre o texto legislativo e por inais esta ra?.ão niío deve ficar no 
Codigo. 

Descabida é a expressil.o conjunccional todnvia , de signifi caçfLO 
adversativa, empregada na redacçil.o do Senado. 

Tal expressão conjunccional só teria razão de ser si antes se nil.o hou-
vesse precisado a significaç.il.o das palavras toda a altura c tocla a p•·o-
fttndidade com o qualificativo-11teis ao seu exe1·cicio. 

Ora, si toda a altu.ra e toda a profnndidade, de que falia o texto, 
são a altura e a profundidade uteis ao exercício da propriedade, o em-
prego da adversativa-todavia- é contraproducente e bem poderia 
ella se·r substituída pela locuç.ã,o conclusiv<L- po1· isso ou portanto, 
quando não fosse preferível supprimil-a ou eliminai-a da phrase. 

Merece tambem reparo o final da disposição nas palavras que 
nã.o tenha elle inte1·esse algum a obstm·. 

Ha um desvirtuamento do sentido provenientP- do má.o emprego 
da preposição- ·-a . 

No texto da emenda se diz inte1·esse algum a obsta1·, quando se 
deveria clizer-ínte1'esse algum em obsta l-os, referindo-se a trabalhos 
ernprehendidos. · 

Inte1·esse a obstm· r esente-se de constn!Cç.ão franceza . 
Em francez diz-se-inte1·êt à l' cmpêche1·. 
Em portuguez só é licito dizer interesse em obsta~·. 
Lembro a necessidade de dar objectivo directo ao verbo obstm·, 

porque fica assim mais claro e preciso o pensamento do legislador 
que teve em vista referir-se a trabalhos que sejam emp1·ehendidos. 

A permanencia da preposiç1io-a-no período antes do verbo-
obstar- altet·aria completamente o s~ntido, si o veebo obstar nil.o 
fosse seguido de objecto directo claro. 

Na phrase-qtte nfw tenha elle interesse algum a obsta1· - a 
acção do verbo obstar se transmitte a interesse, como na phi·ase-
não tenho 1·emedio a dm·-a accão de dae se transmitte a. remedio. 

Entretanto o pensamento do texto é fazer recabir a acç.rw elo 
verbo obstar sobt·e trabalhos que sejam emprehencliclos. 

Affigura-se~me traduzir· melhcr e com mais correcçrw de fót·ma o 
pensamento do Senado, na approvaç.ã.o do artigo novo em questão, a 
seguinte redacç.il.o: 

«Artigo novo. A propriedade do solo abrange o que lhe está 
supel'ior e inferior sómente até á altura e á. profundidade uteis ao 
exercício ela mesma propriedade, nfLO podendo o proprietario oppor-se 
a que se faç.a alguma cousa que elle não tem interesse algum em 
obstar por ficar além de tal altura ou de tal profundidade. " 
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A met•o ctescuillo attribuo o ter ficado na ultima parte da emenda 
do Senado ap <tr't. 539 a palavra inscripção, que dever-se-ha substi-
tuir pela palavra transc1·ipção. 

SECÇÃO IV 

USUCAPiii:O 

Nesta secçrto substituiu-se a epigraphe «usucapião» por esta 
outra «Do usucapião». 

Na emenda elo Senado ao art. 558 escreveu-se «Ao usucapião'' · 
Como na reelac~ :Lo final elas emendas do Senado, publicadrt no 

Diario do Congn~so de 29 ele G.e7.embr·o do anno proximo iindo, so 
encontra a epigr~tphc «Da nsncapifw», urw sei si attribu rt a proposito 
ou a erro typogt·aphico a mascu linização do vocab ulo «Usucapião». 

Em qualquet· dessas hypotlreses sou ela opinião ele que dever-se-ha 
usar closse vocabqlo como feminino. 

E' verdade que os cliccionarit-s portuguezes em geral, pelo menos 
todos os que consultei e foram os de Moraes, Frei Domingos Vieira, 
João ele Deus, Aulete, i\iaximiano Lemos, Adolpho Coelho e Candido 
de Figueiredo, dão, como masculino o vocabulo usucapião e que 
Coelho Rodrigues em seu Projecto elo Codigo Civil Brazilei1·o tambem 
o emprega como masculino. 

Fóra disso, porém, o que vejo é o seguinte : 
A palavra usucapio no latim é e sempre foi do genero feminino, 

como se póde verificar em qualquer diceionario,e nesse genero sem-
pre foi empregada no Corpus Juris . Como exemplos vejam-se : 

Dig . Liv. 41, tit. 3°, fl. 1, onde se lê : «Bono publico usucap·io 
1 ntroducta est»: 

lnst., Liv. 2, tit. G, § 3°, onde se encontra: «Quod autem elictmn 
cst, furtivarum et vi possessarum rerum tmtcapionem per leges p1'0-
hibitam esse». 

Cocl. Liv. 7, tit. 31, § 1•, onde está csceipto: «Et usucapionem 
transformandam esse censemus» . 

Uma ligeira excursão pelos livros de alguns dos nos3os mais re-
putados jurisconsultos, antigos e modernos, provará. igualmente que 
ttsucapião é para elles nome feminino e nrto masculino . 

Veja-se: 
Coelho da Rocha, Dire1to Civil Po1·tuguez, tomo 2•, not. S ao § 

454, pag. 692, nas palavras - segundo este di!'eito a ttsucapião, isto 
é, a prescripção adquisitiva-e pag . 293, nas palavras - Esta deter-
minação querem alguns canonistas se não eleva entender sinão da 
usucapião . .. » 

Ribas, Da Posse, pag. 19, nas palavras «Aliás seria sempre pos-
sivel adquirir pela usucapião - e pag. 131 nas palavras-A fim de 
assim interromper qualquer usucapião que esteja começacla . » 

Lafayette,Di1·eito das Cousas,tomo 1•, § 5!J,not.2,pag.165,nas pala-
vras-Mas corno a Usucapiiío ( prescripção acquisitiva), ao mesmo 
te~po que opera a acquisição do domínio em favor elo possuidor .. , " 
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Almeida Olivci1·a, A prescripçcio em cli1•eito commcrcial e civil, 
pag. 243, nas palav t·as - «A prescripçfw acCJnisitiva tambem cha-
mada Usucapiüo .. . ; a pag 255 , nas palavras-efl'eitos da Usuca-
piüo e pag. 259 nas palavras -<t vil' tudc ela Usttcapiüo é consolidar 
a COllS<l •• . » 

Clo vis Bevilaqua, Direito Pttblico Intemacional, tomo 1°, § 80, 
pag. 378, nas palavl'as ; l Usucapião nfw é admissi1•cl em direito 
internacional, e, pag . 380, nas palavras «A U~ucapiüo é a posse 
fhi1dadn. em jnsto t itu lo . .. » 

Itagyba, A Posse , pag. 37. csct·evc: -((A bas:.l ela Usucapiüo é 
esta r egea escl'ipta na lei das Doze Ta. boas . .. » 

Lu:':. 'l'eixe i1'(t , Cu1·so ele Di1·cito Civil Portuguc:::, tomo 2°, pag .10\l, 
nas palaveas--«Foi a pl'a.-;c t·ipçfw, cnt,·e os Homa nos Llitfeecnte ela 
Usucap ião . .. , 

Almeida c Souza (Lobã.o) , Notas a !lfcllo, tomo 3°, pag. 1G·l, na.s 
palavr:.os- «Assim 6 que a Usucapião e pt•escripçfLO C3tfLO conrlill -
diclas . » · 

Ainda Clovis Bevilaqua, na e pig!'aplle da secçftO 4, cap . 2°, 
tit. 2°, do livro 2 cl 3 se n Projecto, nos arts. 634, e ü35 usa da pa-
l ana Usucapiüo no genel'o femiuino. 

Lacerda ele Almeida, Direito elas Co usas, § 37 a, not. 2, 
pag. 228, nas palavras : "Explica a tl'ansformaçilo ela Usucapião 
na prescripçilo com etreito acquisi ti I' O .•• )) 

· A Corrimissilo ele Jul'isconsultos , r evisôea elo Projecto Clovis e 
composta elos Di·s. Olegario liCi'Culano de Aqnino e Castl'o, Joaq uim 
ela Costa Bat•t•adas, A mphilophio Botelho F1·eire ele Carvalho, Fmn-
cisco ele Paula Lacerda cl3 Al m&icla e Jofto Evangelista Sayií.o ele 
Bulhões Carvalho, nos arts . 64~, 646 c ü47,tambem só usa cl::l Usttcapiiío 
no genero feminino . · 

Eu desde muito3 annos c~crevo nos meus programmas ele Dü·eito 
Intel'nacional-· a usucapião . 

Por ultimo e com a irnmensa autoridade, que todos lhe r eco -
nhece1U, vem H.uy Barbosa, em seu monumental tl'abalho- O Di1·eito 
do Aniazonas ao Acre Septcnt1·ional, publicado em 1910, tomo 2°, en-
cher-me de razilo, como se vae ver nos tl'echos elo mesmo trabalhá, 
que aqu i passo a transcrever: 

A' pa.g. 533: 
«Não obsta a que a ttsucapião se yeriftque c logt·e seus c trei tos .. . » 

«Ü art. 900 do Codigo Civil Allomrw, assento na m at c1·ia, não 
exige na usucapicio trintenaria titulo, nem boa fé ... » 

«Só quanto á posse ele moveis, a respeito dos qnass a usucapião 
(Ersitzung) é de 10 annos, se requer (no art . \l37) boa fé.» 

"Independentemente delle se opera a usucapiüo .. . » 

A' pag. 534: 
<•Etnfim o nosso JWojecto dA Cod lgo Civil, adaptado em 1902 pela 
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Camara dos Deputados, categoricamente exime das condições de ti-
tulo e boa fé a usucapião de 30 anaos. » 

A' pag . 536, uot.: 
uA 1tsucapiüo ou presct•ipc; ã.o adquisitiva, pelo contt·ario, suppõe 

sempre que o territurio não seja livre . E isto a tal ponto entende com 
a esse nela ela usucapião que os Homauos a enumeravam entre as alie-
nações, vedando-a nos casos em que estas se vedavam . " 

A' pag. 561: 
« Ou nrto era nullius esse tel'ritorio c cahiu, igualmente, debaixo 

da soberania brazileira, fosse por via ela usacapiüo, fosse por obra da 
prescl'ipçfto immcmorial . " 

No francez c no hespanhol é tambem feminino o vocabulo usuca-
pion, formado da palavra latina ttsucapio, do mesmo modo que a 
palavra portugueza usucapião, como se póde verificar em: 

Dumnton, DToit Civil Français, tom. 21, ns. 'i9 e 80; Maclwlclcy 
Jlianuel ele DToit Romain, trad. ele J. Beving, <tvocat it la Cour D'Appel 
de Bruxelles, §§ 29'1, not. 5, e 296, e Jl. von IhcTing, Questiones itt-
Ticlicas trad. ele Adolpho Posada, pag. 95. 

E' bem de ver que, tl'atando-se ele um tet·mo technico ela sciencia 
jnrielica, como é usucapião, não ha que hesitar· entre a autoridade elos 
jurisconsultos e a elos lexicographos, tanto mais quanto em favor ela 
dos primeiros milita a razão etymologica, que actuou em todas as de-
mais línguas oriundas elo latim, fazendo feminino o vocabulo nellas 
correspondente a ttsttcapio. 

O lexicographo tem o dever· de registrar as palavras fornecidas 
pela tecllnologia ele cada um dos ramos de conllecimen tos humanos, 
taes quaes as encontra formadas e usadas pelos cultores desses ramos 
de conhecimentos. 

Desde que assim nfto procedem, arriscam-SJ a cahir· em erros, · 
~.:um o esse ela masculinizaçfLo ele usucapiüo, e perdem toda <1. antol'i-
dade em relaçfto aos vocabulos cuja fórma ou rept·esentação technica 
ele qualquer modo viciaram. 

SECÇAO V 

DIREITO DE TAPAGE.\l 

Na emenda ao§ 4" do Mt. 503 em vez de- a obl'(t - - diga-se: 
O SC/'ViÇO. 

O principio desse parage<tpho teata do decote de cerca viva e do 
r eparo do mut·o divisorio e tanto o repa l'o do muro, como o decote 
da cerca, poderit occasiona t· clamno ao visi11ho, que em um, como em 
outro caso, tem direito a r epca·ação. 

A expressrw - a obm - faz suppor que a obrigação de in-
demnizar só se verifica em relaçfw ao damno causado pelo reparo 
do muro . 

Toda duvida, porém, desapparece com o emprego da expressão 
o serviço -que abrange o decote da curc<t e o reparo do muro. 



SECÇÃO VI 

PEBDA DA Pf,OPRIEDADE IniMOVEL 

Na emenda ao§ 1° do art. o94, sem duvida, por erro ele im-
presslto, está. ?'emune?·atO?·io, onde se deve ler nmmciatorio. 

CAPITULO III 

SECÇÃO 

OCCUPAÇÃO 

Na emenda que constitue o paragrapho unico do art. Gü7, sôa 
mal a. redacçrw alli empregacht. 

Uma ligeira modificação nessa redacção sanaria o defeito que 
nella se nota. 

·""- emenda, approvada pelo Senado, diz assim: 
« Parageapho unico. Volvem a nã-o tet' dono as cousas movois, 

quando o seu as abandona, com intenção de renuncial-as., 
Substitua-se essa r edacção pela seguinte, que em nada altet·a a 

substancia do vencido: 
« Paragrapllo unico. As cousas moveis passam a não tee dono 

quando este as abandona com interesse ele renuncial-as. ~· 

Salta aos olhos que a en: cncla tem poe fim, primeiro substitui L' o 
verbo-volvem-pot·-passam a não ter (póde ser tambem-deixam de 
ter)-e segundo melhorar a proposição, que tem o sett por sujeito. 

Justifica-se <t primeim pute ela emeuda pela necessidade de res-
tabelecer a veeclacle do conceito contido no paragrapho emendado, 
que, sem duvida, quiz consid8rar sem dono as cousas que o seu pro-
prieta•·io abandona com a intençfto de renuncial-as, quer ellas ti-
vessem sido anteriormente causa sem clono, quer nunca o houvessem 
sido. 

O verbo-volvem-, porém, f<t7. suppot· um estado anterior ele 
consas sem dono, pois nã-o se comprehende que se volva a um estado 
Oll a uma situação que nunca cxi~tiu. 

Entretanto, na hyput!JCsc de qnc eog,i!.a o paragraplto, semclil<till.e 
estado púcle uã-o t er existido e na mó r p<trte elos casos nrw tem mmmw 
existido . 

O verbo-tomam-se-do projecto da Camara fo i por esta acerta-
damente empregado e sem dul'ida o Senado só o substituiu por 
julga l-o mal soante, an teposto a sem dono, como estava. Era pre-
ciso evitat• o-se sem . 

A pro\'a elo acerto, com que ernpl'egou a Camara o vm·bo tO?·· 
nam-se, est~t no emprego que elo verbo-est cluvenu-fez o Codigo Civil 
Suisso no seu texto ft·ancez, art. 660. 
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Passam a não te1· on deixam de ter- oxpeime com toda a verdade 
o phenomeno jui;.ldico sem qualquer elos inconvenientes assigna-
lados. 

A segunda substituição, isto é, a de- o seu-por este-é ele um 
efl'aito tão evidente que dispensa qualquer justificação. 

E' uma questão de ouvido, que interessa tambem á, clarozc~ do 
texto. 

DA INVENÇÃO 

O paragt' ctpho unico do art . 608 , emendado pe!o Senado, ftcaria 
melhor redigido assim: 

«Não conhecendo nem um nem ou tro o inventor, fará por des-
cobril-os e não os encontrando entregará o objocto achado á autori-
dade competente» . 

Antes de t udo , parece-me, o texto ficar á. mais claro. 
Substitui- depamr por encontm1· - , porque depamr significa 

em qualquer elas suas modalidades, isto é, como transitivo, intransi-
tivo ou reflexivo, encont1'a1', apparecer ou apresentar-se, quando se 
não espera, inesperadamente , inopinadamente , e nrw póde ser inespe-
rado ou inopinado o enco ntro de uma pessoa ou cousa, ou com uma 
pessoa ou cousa, que se está procurando descobrir, confonne r eza o 
l; exto -faJ·á po1· clescobril-o . 

Supprimi as palavras-110 lagar-, porque entendi conveniente 
nrw res trlngit' a competencia ela autoridade a quem deva ser entre-
gue a cousa achada, deixando margem para ser regul ada c mesmo 
ampliada essa competoncia pela legislaçfw r e;;pectiva, que deve ser a 
de organização jncliciaria e policial. 

E' do bom aviso que o Codigo Civil imi.to neste particula'I· o Cocligo 
Penal, que em seu art. 331, 3°, definindo uma das fi guras do fnrto, 
cingiu-se a fallar em autoridade competente. 

Bem poderá ser conveniente dar competoncia para r eceber a 
cousa achada a a utoridades ele mais ele um logat·, conforme as cir-
cumstancias que occonerem. 

A r edacção do Senado ao a rt. GH carece de um ligeiro retoque, 
cuj a acceitaç[w não clevod~ provocar objecção, t ão palpavel 6 a sua 
procodencia. 

Com esse retoque ficad~ o mesmo artigo a~si1n rouigído: 
«Si decorridos seis me:óes do aviso á. antol'i.dade, ninguem :;e 

apresentar que prove o seu domínio, vondet·-se-ha em hasta publica a 
cousa achada, e, deduzidas do pmço as despezas, mais a recompensa 
do invcntot· (art. 609) , pertencod~ o remanescente ao Estado onde se 
deparou a mesma cousa..» 

O r etoque, que alli Jl ca, co us i~ti u e:u su11stituír-se mostre por· 
prove, em dar sujeito expt·e;;so ao verbo venclcr-8e-ha por assim o pedit' 
a syn taxo e em usat' só da pal;:l.l'r a causa , evitando-se Jallat' em cous& 
c. oójccto no mesmo dispositivo. 



DO THESOUr.o 

Proponho que seja ligeil'amente modificada a r eclacção dada pelo 
Senado ao al't. (H3, afim de CJLte ce;se toda a tlubiedatlo, por n1ais 
illogica que seja, da re t'erencia do pronome este a. te rec iTo não auto-
Tizaclo pelo clono elo pTeclio, ou a dono elo preclio. 

Passar[l o 11rtigo a ter est'outra l'edacçw : 
«Si o que achou fàt• o dono do predio, algum operat·io s:;)u, man -

dado em pcsquiza, ou tcrcelt·o sem sua autorizaçrw, ao primeit·o 
acima mencionado per tencerá pol' inteiro o thesout·o., 

A substituiçrw do \'Cebo mostrar pelo verbo p1·ova1· no ar~ . 6ÍJ, 
emendado pelo Senado, é aconselhada. por motivos trw intuitivos 
quanto os que me levaram a propôr igual substituição no art. 511 . 

SECÇAO li 

DA ESPECIFICAÇÃO 

No art. Gl S deve t·-sc-h a dize e (le mü fé c nrw em mà fé . 
Não descubro razfw par a dizer-se 11 e:>se at·tigo obtido em mà fé 

qttaudo se disse 110 art. Gi7, § 1°-sc obteve ele mà fé-c no a l' t . G2'1-
se operou ele mà fé. 

No art . 619, tambem emendado pelo Senado, eu opinaria que se 
dissesse-o e;r:ime ela inclcmni.3ação-e nfw-o e:cime à inclcmnizaçüo. 

SECÇAO IIl 

CO;'lFüS,\0, COi\UUXT.\0 E ADJUNCÇÃO 

O § 2° do art. 620 ficou assim rcJigido pelo Senado : 
«Si, porém, uma das cousas puclel' considerar -se principal, o dono 

sel-o-ha do todo, inclcmnizanclo os antros.» 
A meu ver, esse paragraplw teria muito a ganhar em peecisão c 

clareza, si cli~sessc-«o dono desta tomal'-se-ha dono elo toclon- e nfw 
como C5tá . 

Ha. duas vantagens na emenda que acabo ela suggerir. A pr-i-
meira. é r estringir ou dctermi t!~J' a ~.ignHica ção do \'OC<tbulo dono, 
desde que se trata de causas peeteucentes a diversos donos, e a se-
gunda é nflo forçar o dono cb co usa principal a sel-o elo todo, impon -
do- se-lhe a obl'igaçflo ele indem nizal' os douos elas demais corno se in-
fere ou pelo menos pócle-se inl'erie da r eclacçrw do Senad~. 

. Pela minha emenda. o don~ cl~ cousa principal, na hypothese pre-
VISta no paragrn.pho, não fi cara tpso facto sendo dono do todo com a 
obrigação de indemni7.ar; n.1as tomal'-se-ha tal voluntariamente, isto 
é, si quizer indemnizal' os outros, pois si o urLO quize1·, a solncão do 
caso será on reco uhecce a qualque r dos outrof' donos elas cousas con-
fundidas, mistu r adas ou adj untas, direHo igual ao elo dono ela cousa 
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principal •u, si nenhum delles quizer prevalecer-se desse direito, 
fa zer ventler aquellas mesmas causas, devendo cada um dos respecti· 
vos donos h;wer a parte do preço que lhe pertf:lnt·cr. 

SECÇ.:\0 IV 

USUGAl-'IÃO 

Em vista do que foi ponderado relativamente á. secção quarta elo 
capitulo 2° elo titulo li elo projecto approvado pela Camara, dever-se-1m 
na secção IV elo capitulo 3° do mesmo titulo substitnit·-Do-por-Da-na 
epigraplle dessa ultima secção, e no para.grapho unico, não emendado 
pelo Senado, do art. 62-:1,, em vez ele-ao usucapião-escrever-se-ha 
ti usttcapiiío. 

Eis finda a minha tarefa, que n~LO deixou de ser arclua. 
A minha incompetencia, o limitado prazo de que dispuz e o meu 

estado ele saude não me 1wrmittiram fazer mais nem melhor. 
Os meus doutos collcgas ele Commissão supprir~w as lacunas 

deste despretencioso trabalho, que só se recommenda pelo desejo que 
tive de acertar c _de bem cumprir o meu dever de representante da 
Nação. 

Em 'J ele fevereiro ele 19'13.- Dr. José Vic1mtc 111cim ele Vas-
concellos . 

Parecer elaborado pelo Deputado Ensebio de .Andrade 

E::-mND.\S NS . G71 .\ 7'18, CO:é\1PREHENDENDO OS AH'PS. 071) ,\ 75\J 

A p·ar-te do pr oj ecto que nos cabe relatar é talvez a que 
menor modificação soffreu no estudo fe ito pelo Senado. 

Do cotejo do proJCcto primitivo com o elaborado pela 
commissão dos· jurisconsultos, se verifica apenas o accrescimo 
,no art. 802 das disposições b (reSitaurando o instituto ela 
Stl1JC1'{'icie) e a (sobre legados de prestações consignadas no 
immovel), sendo augmentado o capitulo das servidões com 
as disposições consolidadas no pr ojrecto Coelho Rodrigues. 

Durante a di-scussão na commissão da Camara bambem 
não foi long-o o debate, n em mu.i·to pronunciadas as cliver..,. 
gencias . 

. E·stc facto é attribuido pelo respectivo r el•aior aos poucos 
progressos -c insignificante'> innovações que o Direito vem 
Llt,cmclo sobre tac;s instituto,s, c;omo que nniformisados pelos 
c:u01gos modernos. 

De facto, das poucas emendas aprcs·entadas na discussão 
do pro,i ecto revis to apenas seis i'-oram approvadas pela C.::'. -
mara. 'i<~ nt:;·e · s:tas figuram ns sup-pr-essivas ·do capitu lo re:í's-
:c·ente á SUPERl"lCIE - que nào w nst avn., aliás, dó proj ecto p;~i 
Imtivo, elahor:ado pelo eminent e Dr. C. B evilaqua, '8 a do3 
artigos r-e lativos a - legados de 1Jrestações ou alimento consi-

Codigo Civil - fl. 8. 
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:;nados no immovel, incluindo-se, porém, entre os diveitos 
reaes esta nova especie: - a constituição das 1·endas sobre 
immoveis, que outTa. cousa não é ainão ampliação do dispo-
sitivo do art. 6° do decreio n. 169 A, de 19 de janeiro de 1890, 
transcripto da lei de 24 de setembro de 1864, instituto que, 
apezar distto, nunca esteve em uso em nosso direito. 

Por este motivo não comporta tambern grande desenvol-
vimento o presente parecer, ~tendo igualmente em vista o re-
'lultado do estudo do Senado, no qual se observa que si avulta 
nesta parte, como em todo o corpo do projecto, grande numero 
de emendas, todavia, em sua totalidade são de simples redacção. 

Accr('-sce que para simplificar esta parte ào nos~o trabalho 
temos de obedecer a-o mandamento regimental, que limi-ta á 
Camara iniciudora de um projecto de lei a somente acçeitar 
ou rejeitar as emendas da Carnara revisora, sem poder alterai-
as ou modificral-as, preceito adstricto ao art. 39 da Constitui-
ção. 

Felizmente para nós em nenhuma das ·emendas do Se-
nado que vamos relatar foi alterado qualquer artig.o do projecto 
em seu assumpto originaria de mod-o que possa constituir 
verdadeiro contm-projecto ou substitutivo que modificasse 
substancialmente o adaptado, porque então nos sentiríamos 
na situação de levantar a questão de ordem regimental, •s inão 
mesmo constitucional, que se poderia formular nestes te'l·mos: 
- Em face da Cons-tituição e do seu Regimento interno póde 
o Senado 'substituir por disposições inteiramente novas as 
ma't.erias principaes ou substanciaes do projecto primitivo 
enviad-o á sua r-evisão ? 

A questão assim propost<a, ~si não encontrasse ltalvez 
muita difficuldade de solução, tratando-se de um simples pro-
jecto de lei ordinaria, porque se poderá pretender que a pa-
lavra emenda abranja a generalidade até de um subst'it·utivo, 
que vnnha modificar ou alterar por completo o objectivo do 
pr·ojecto origina1·io, certamente sobrelevaria de relevancia em 
relação á discussão do projecto de um Codigo no qual, não, 
c;a·aa livro ·ou titulo, mas cada capitulo e cada. uma das suas 
respectivas secções constitue assumpto outro, novo ·e diverso. 
Emendar um dos institutos wnstantes de um p~:~oj•ecto de 
codigo não é fazer obra nova, pondo de parte os adaptados no 
primitiv.o; mas, oomo ensina J. Barbalho, corrigir defeito ou 
falta, suppondo - sempre a vigenci!a daquelle que é emendado, 
como suppõe igualmente :a modificação ou alteração, as quaes 
não existem de per si, sinão com o proprio objecto modificado 
ou alterado. 

Poderia a Camara que iniciou, adaptou e deu determi-
naLla feição a um dos institutos do Codigo Civil, approvar 
materia que formalmente r epelliu, condemnando. post-e-
r .iorrnenlc pela aec.eitação de uma emenda do Senadc_1, a sua 
pr-opria obra ·) 

Das emendas que nos coube relatar, comprehendendo OR 
arts. (-i79 a 759 e numeradas de 671 a 7 48, são de simples 
redacção as seguintes: 

N. ti7'1 ú epigrap·he do Tit. III. 
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N .1 672 ao art. 679, .VI 
N. 673 ao art. 680 
N. 678 ao art. 684 
N. 679 ao art. 687 
N. 681 ao art. 690 
N. 982 ao art. 691 
N. 683 ao art. 692 
N. 684 ao art. 693 
N. 685 ao art. 694 
N. 686 ao art. 695 
N. 687 ao art. 696 
N. 688 ao art. 697 
N. 689 ao art. 697 
N. 689 310 art . 700 
N. 691 á epigraphe da Sec. I, do Cap. III 
N. 692 ao art. 701 
N. 693 ao art. 702 
N. 694 ao art. 704 
N. 695 ao art. 705 
N. 696 ao art. 706 
N. 697 ao art. 707 
N. 698 ao art. '708 
N. 699 ao art. 709 e paragrapho unico 
N. 700 ao art. 710 
N. 701 ao art. 711 e paragrapho unico 
N. 702 ao art. 712 
N. 703 á epigraphe da Sec. II 
N. 704 ao art. 713 
N. 705 ao art. 714 
N. 706 ao art. 716 
N. 707 ao art. 717 
N. 708 ao art. 718 
N. 709 ao art. 719 
N. 710 ao art. 720 
N. 711 ao art. 721 
N. 712 ao art. 722 
N. 713 á epigraphe da Sec . II, do Cap . IV 
N. 714 ao art. 723 
N. 715 310' art. 724 
N. 716 ao art. 725 
N. 717 ao art. 726 e paragrapho mlico 
N. 718 ao art. 727 
N. 719 ao art. 728 
N. 720 ao art. 729 
N. 721 ao art. 730 
N. 722 ao art. 731 
N. '723 'ao art. 732 
N. 724 ao art. 733 
N. 725 á epigraphe da Sec. III, i:l\o Cap. IV 
N. 726 ao art. 734 
N. 727 ao art. 735 
N. 728 ao art. 736, ns. I e II 
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1'\ . 7~[) ao art. 738 
l'í . 730 l"!O art . 709 e paragraplw uni co 
:Í'Í . '131 a.o art. 740 e §§ 1" c 20 
1\T 1 ' . 732 ao m·L. 741 
N. '733 ao art. 742 
N. 731 no al't . 71.~:3 
N . 735 á epigraphe da Sec . IV, Cap. IV 
i\ . 73(5 ao :u·t. 744, ns. IV c VII 
~- 738 ao art . HG 
~\: . 7:-~n uo ar L. , .... f. !""'f 

I •li s '/ .\0 ao m:t. r ~• f I • 
' ·!\) 

S . "j!J.J no art . 7·10, 11 . li , .. 
7~. ~ ao art. '/50 ·' · S . :-./. •1 
1 ·10 ao art. .- - .) 

lu~ 

~\. 7-11 a-o <11't . 75;) 
S. 7 íG ao art. 73ti 
S . 747 ao art . 758 
N. 7-1.8 ao art . 73U. 

A rwceitação de todas csLas euw1u.las :e imvue pelos wo-
tiYos po r demais di tos o rerJetidos na admiravel J.·cvisão do 
erudito Senador Iluy Barbosa, em cada um dos artigos do 
)Ji'O,iccto, escoimnTJdo-os, vocn lmlo a vocabulo, dr. impro-
lJl'iodades e descuidos, do sorte a constituir tal trabalho, na 
cxpress li.o do lJUl't!Cor da Commissão do Senado «um todo Jor-
Iunl, harmonico e significativo, revisã:o que tanto honra o 
lapiL!ario . .. » . 

l)or amm· ao methodo classificamos de supp1·essivas as do 
n. G75 c a que som numomção se r efere ao art. G86, do pro-
jcdo; üc snbst ilutica a ele n. 737 e as restantes de add'itivas. 

SUPPRESSIVAS 

Emenda n. 67 5 

·Manda supprimir do a:rt.. 682 as paiavras «as demais se 
hnvcrão como obrigações pessoaes» . 

A. eliminação desta l'll'Oposiçi.ío foi aconselhada pelo Se-
nado por dispensavel no texto, o que se verifica pela simples 
leitura elo artigo de que era parte final. 

Deve ser approvada . 
CüllsLa ·cl:o D iario do Congresso, de 2.2 de setembro do anno 

]JI'Oximo passado, uma emenda suppressiva do art . ô86 do 
)JJ'Ojecto . Pela o1·dcm ela numernçilo deveria ella ter o n . 679 : 
--· mas niio est{L contemplada no avulso 'Contendo a redacção 
Jiun l cl:t:' rmc·11dns avulso ,,obre o qual a Commi.ssão ú;,;r, agora 
:-'•'U tr:ÜJ<1liHl-1hai'io do CO"ii!ft'Csso de :'2\:l d-e deze mbro tie 19'1:2, 
11em tão pouco 11:1 emenda, sob n . 141 a que se refere o pa-
l'CCCl' ·d"o Serwdo na parte re!Qtiva aos aetos em que o instru-
mento publico é subst::lncial e constante do segu'inte trecho : 

«Penso, entretanto, que ainda outra emenda deve me-
,·,:cr·t a DfJ prova()ão do Ser1arlo; depois das palavras - ·J;lenhor 
~{.~ ·l'icnl:l. -- ar.crescenbr-~o - a emphyteuse - de aeeôrdo 
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com o rlircito vigrmLe, que só exigia a escriptura pnhl ira. pa r :~, 
os contractos de ai'oramento de bens ecclesiasticos. » 

Entretanto, a emenda n. 141, modificativa do art. 139, 
n. II, a que se refere o parecer acima transcripto, dispõe 
ap enas o seguinte: 

«!V. 11.1. Art. 139. E', outrosim, ela substancia elo 
,acto n in strumento publi co. . 

II. Nos contractos constitutivos ou translativos do 
direitos rea.es sobre immoveis de qualquer valor exee-
ptuado o penhor agrícola; e substituam-se as palavras 
«de qualquer valor» pelas seguintes «ele valor superior 
a 1:000$000» . 

Nã;o ha, como se vê, ref.erencia alguma á emphyteuse, 
parecendo por isso ou ter sido rejeitada pelo Senado a sup-
pressão do art. 686, não obstante o parecer favoravei aqui 
alludido, ou omissão typographica. 

Pens.amos, entretanto, que cleYe ser approYacla a supprcs-
~ào do ::~rt. GS6 . 

SUBSTITUTIVA 

N. 737 

Substitue no art. 7115 do proj ecto a locução - lli;·cilo de 
a.ccrescc7', jus tificando-se tal substiLuiçüo pelo motivo de ser 
este direito peculiar á theoria das sueeossões em quasi todos 
os codigos civis . 

Procede evidentemente a critica por não haver conve-
niencia em converter um designativo especifico em denomi-
nação geral. 

«Entre nós - lembra o Senador Ruy Barbosa - o seu 
uso foi sempre restricto ás relações entre co-herdeiros e co-
legatarios. » 

O projecto o .emprega no mesma significativo nos 
arts. 1.715 e 1.722., 

A ·acceitaoã.o ela. eme,údla se impõe. 

ADDI'rl.VAS 

N. GH 

No art. 68t elo projeeto manda aeerescentar CI S palavr as : 
«(arts 536 n . I e 85'7 ) e ... tra.nscr'ipção ou da ... » 

Quanto á primeira parto deve ser acceita; é de méra. re-
daccão. 

-A acceitação da segunda parte desta emenda está depen-
dente do modo pelo qual a Commis,s·üo se pronuncie pelas ele 
ns. 520, 842 e 843, (que constituem assumpto de outro rel a-
torio ) emendas que propõem a substituição da palavra --
inS'cripção - pela de - transcripção. 

Da critica feita ao projeeto e da justificação da cmcncla 
elo Sena·dor Ruy Barbo.sa pareeo opporhmo reeordar os sA -
guint e<:;· topicos: · · 
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«Pela. legislação sempre se reservou a denominação de -
inscripção-ao reg·istro das hypothecas e a de-transcripção-
ao ·do relativo á constituicão e transmissão dos outros direitos 
reaes sobre immoveis.» 

E mais: 
«0 systema de es·criptuTação do registro entre nós es•tá 

'Organizado em conformi·dade com a distincção firmada pelas 
nossas; leis até hoje, ramificando-·s·e em liwos de insc1·ipções e 
liv1'os de t1'ansc1·ipções. Com a fuzão desses dous ramos· em um 
só, não se ha mister de esforço para calcular os inconveni.entes 
que na pratica enxamearão a cada passo. Com que beneficio ? 
Cu·i bano ? Na realidade, apenas o de termos eliminado uma 
palavra ao vocabulario do registro predial a troco de incon-
venientes consideraveis na pratica de tal serviço.» 

N. 676 

Ao paragrapho uni co do art. 682 manda accrescentar: 

« ... salvo constando da escriptura as certidões do 
recebimento pelo fisco dos impostos devidos e em caso 
de v.enda em pra.ça até o equival•ente do preço· da arre-
matação.» 

As razões que 1 e varam o Senado a adaptar esta emenda 
foram expostas pel~ fórma seguinte: 

Dispõe o paragrapho: «Üs impostos que re-
cahem sobre os predios transmittem-se aos adqui-
rentes.» 

No domínio de nossa legislação os immoveis não 
podem ser alienados sem que fique provado por certi-
dões das estações publicas que não devem impos·tos. 

O adquirente para sua garantia se constituirá um 
fiscal do Thesouro Publico, de fórma que, redigida 
como se acha a emenda, se o tabellião deixa de cumprir 
a obrigação de mencionar a quitação dos impostos•, re-
clamará o adquirente e se este não o fizer, deixando de 
usar de seu direito, soffrerá as consequencias, sem 
prejuízo do erario publico. Uma vez, porém, que conste 
da escriptura a quitacão, a fé do tabellião defenderá a 
propriedade do onus que se não transmitte. 

Na hypothese da venda em praca, o fisco só deve 
ter direito sobre o :lmmovel até o limite do preço al-
cançado em hasta publica, evitando que o comprador 
Rdquira por preço superior ao que lhe convem arre-
·~_uaí;ar. 

Estas mesmR!s rar.õe!'; nos levam a ãcõnselhar a sua accei-
tação. 
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X 677 

Est.n rmcnda no art. 683 manda accrescentar depois da 
palavra afóramento a palavra r.m1J?'azamento, a qual não 
constava do proj ecto primitivo nem do revisto pela Commis-
são dos Jurisr-onsultos nem do da Commissão Especial, da 
Camara., menos, do que foi remetticlo para o Senadv. 

Ha conveniencia de ser acceita a emenda, porque ern 
nossa linguag-em jurídica a palavra em1Jrazamento, do mesmo 
mo·do que a{ómmento, exprime o eontracto de emphyteuse, 
s8ndo rrnprr.gadas indistinr,tnmente. 

N. 680 

Manda accrcscentar ao art. 689 as palavrr.s «ou. foreir.n» . 
Pela mesma razão acima exposta. deve ·ser a.cceita, pot'-

que, sobre ser ele technica jurídica, é, no uso, commnmment•! . 
mais ·rmpreg-ada d0 que a de emphyteuta. 

Apresentada ao art. 
dando ao mesmo tempo 
1.131 ) », artigos nos quaes 
da renda em geral. 

D•wr i;rr ar·ceita. 

N. 745 

754: é apenas de reda.cção man-
additar a citação : « (art. :1..424 a 

o projecto regula a eonstituiçã.o 

Ns. 689 e 690 

São duas emendas r·edigidas nos mesmos termos, refe-
rentes ambas .ao art. 700 e de simples redacção. 

Um:a de.]Jas d1we ~er prejudicada, por ser repetição uma 
da outra. 

E' o que nos occorre opinar sobre esta parte do estudo que 
nos foi distribuída, solicitando aos illustr~dos cornpanhetrps 
do Commis.qão des-culpas das faltas o imperfeições do pre-
sent.e trabalho. 

Sala das Commissões, 10 de fevereirc· d'e. Hl13. - Eu.se-
b1:o rlt? Andmde. 

Parecer elaborado pelo Deputado Gumercindo Ribas 

SOBRE AS EMENDAS DO SENADO AO PROJECTO DA CAMARA DOS DEPU-
'l'ADOS, SOB N. 1, DE 1902 

Coube-me dar parecer sobre as emenàas ns. 749 a 864, 
offerecidas pelo Senado ao projecto de Codigo Civil, que lhe 
fôra enviado pela Camara. Si, em face do Regimento, já era 
:um tantq ~estricto o trabalho que se incumbira a Commissão 
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da Camara, nomeada para dar parecer sobre as eme<1das for-
muladas pela out.ra Casa do CoBgresso ao projecto allucliclo, 
devo confessar que, quanto á parte a mim reservada, a ta-
refa foi quasi insignificante. 

Das emendas sujeitas ao meu estudo, apenas duas ou tres, 
em pontos secundarias, alteram a substancia do projecto. 

As demais, em sua totalidade, são emendas -ele redacção, 
qu e, aliás, ao primeiro golpe de vista, deixam em evideueh 
notavel superioridade sobre a linguagem deficiclilte, e, ás vc-
:>:es, confusa, empregada nos textos corrigidos . 

E' autor de todas essas m11endas o eminente 
Barbosa, cuja ma.cstr:ia no manejo üo nosso bello 
de todos conhecida, não l!a mistér de ser ainda 
exaltada . 

Sr. Ruy 
idioma, j L't 
uma. ve2 

Isto posto, dando parabens ú Commissão por haver tão 
bem casado a insufficiencia do Relator á facilidade relativa 
da taref-a, que se lhe deu em partilha, passo a expôr o que 
consegui apurar, no tocmrte ús emendas que me coube exami.-
nar. Cap. VIII - Dos direitos r eaes ele garantia. 

Emenda n. 719 ao art.- 761. do pro,jecto 

Deve ser acceita a redacção proposta pela emenda, que 
melhora a linguagem empregada no minucioso artigo do 
projecto .. 

Emenda n. 750 ao art. 763 elo projecto 
Deve ser acceita a redacção proposta pela emenda . 

EmeNda n. 751 ao art. 764 do projecto 
Deve ser acceita a redacção l)roposta pela cnwncla. 

Emenda n. 752 ao art. 7611 do projecto 
O arl. 764 dispõe o seguinte: «O credor hypo thccario 

e o p-ignoratício teem o direito de excutir a causa hypotl1 c-
r.;acla, ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros cre-
dores, observada, quanto á hypotheca, a prioridade na in-
scripção . 

A emenda additiva ao art. 764 propõe: "Exceptua-se 
desta regra a divida proveniente de salario do trabalho agri-
cola, afim de ser pago pelo producto da colheita, para quo 
houver concorrido com o seu trabalho, precipuamente a 
quaesquer outros creditas. 

Em um paiz como o nosso, que precisa, mais do que ne-
nhum outro, de braços e immigrantes, são sempre louvaveis 
todas as medidas tendentes a amparar os iBteresses dos tra-
balhadores agricolas. 

E o melhor modo de attrahil-os para nossa terra é fa-
cilitar-lhes o trabalho e cereal-o de g·arantias accentuada-
tnente efficazes, que lhe garaRtam uma compeN.sacão certa, 
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inilludivrL Afig-m·a-se-mP, pois, PYid PnLr, n acerl•) dn rl is . 
J.JOsicão, r1uc n emcnd::t examinada nlYitrs , cim·cnclo, p01' isso, 
ser acceita. 

Emend::t n. 733 ao art.. 765 
Devo SOl: accei ta a redacção proposta. 

Emenda n. 754 ao art.. 76G 
Deve ser acceita a r edacção proposta. 

Emenda n. 755 ao art . 76'7: 
Deve ser acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 756 ao art. 768 
Deve ser acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 757 ao art. . 769 
Deve ser acceita a redacção proposta .· 

Emenda n. 758 ao art . 773 
Deve ser acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 759 ao art . 774 ' 
Deve ser acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 760 ao art . 775 
Deve ser acceita a redacção proposta . 

Emenda n . '761 ao art . 776 
Deve ser acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 762 ao art . í77 
Deye ser acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 763 ao art . '779 
Deve ser acceita a redacção proposta. 

Emenda n. '764 ao art. 780 
Deve ser acceita a r edacção proposta. 
Emenda n. 765 . Propõe que, ao envés de «Penhor Legaln, 

como está no titulo, diga-se : Do penhor legal . 
Deve ser acceita a emenda, que melhor se ajusta á lin-

guagem que deve ser usada no proj ecto. 
Emenda n. 766 ao art. 781 

Deve ser acceita a redacção proposta . 
Emenda n . '767 ao art. 7 ; 

Deve ser acceita a reclacoão proposta. · 
Emenda n . 768 ao art. 783 

Deve ser acceita a redacoão proposta. 
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Emenda n. 769 ao art. 785 
Deve ser acceitu a r educção proposta. 
Emenda n. 770. Propõe que, ao envez de " Penhor A,gri-

cola », como está no titulo, diga-se - Do penhor agrieola : 
Deve ser acceita a emenda. 

Emenda. n. 771 ao art. 786 
Deve ser acceita a redacção proposta, bem como o addi-

tivo constante das palavras: «quer resultem de prévia cultura, 
quer de producção espontanea do sólo», logo em seguida ú pa-
lavra - contracto- do n. li do artigo . O additivo clareia 
a linguagem do texto, evitando duvidas que poderiam vir à ser 
suscitadas. 

Emenda n . 772 ao art. 787 
Deve ser acceita a r eda.cção proposta. 

Emenda n. 773 ao art. 788 
Deve s·er acceita a r edacção proposta. 

Emenda n. 774 ao art. 789 
Deve ser acceita a r edacção proposta. 

Emenda n. 775 ao art. 790 
Deve ser acceita a r edacção proposta. 

Emenda n. 776 ao art. 791 
Deve ser acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 777 ao art. 792 
Deve sm· accei.ta a redacção proposta. 

Emenda n. 778 ao art. 793 
Deve ser acceita a redacção proposta. 
Emenda n . 779. Propõe que, ao envez de «Caução de títulos 

de credito », como está no titulo, diga-se : - Dn. caução de 
títulos de credito: 

DAvP ser acceita a emenda. 
Emenda n. 780 ao art. 794 

Deve ser acceita a redacção proposta. 
Emenda n . 781 ao art. 795 

Deve ser acceita a redacção proposta. 
Emenda n. 782 ao art. 796 

Deve ser acceita a r edacção proposta. 
Emenda n. 783 ao art. 797 

Deve ser acceita a r edacção proposta. 
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Emenda n. 784 ao art. 798 
Deve s<;:r acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 785 ao art. 799 
Deve ser acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 786 ao art. 800 
Deve ser acceita a redacção proposta. 
Emenda n. 787. Propõe que, ao envez de - "Inscripção elo 

penhor, como está no titulo, dig-a-se : - Da inscripção do pe-
nhor: 

E' oonveniente a acceitação da emenda .. 

Emenda n. 788 ao art. 804 
A emenda modifica a redacção do artigo e propõe substi-

tuir a palavra - inscripção - pelo designativo - tran:'icri-
pção, -já consagrado para caracterizar, na legislação vigente, 
a fórma de publicidade no tocante á constituição e transmissão 
dos direitos reaes sobre immoveis (afóra a hypotheca) e ao 
senhorio delles. 

Deve, pois, ser aeceita a redacção proposta. 

Emenda n. 789 ao art. 802 
Pelos motivos adduzidos pelo Senador Ruy Barbosa (pags. 

315, I volume, do seu Parecer). 
Deve ser acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 790 ao art. 803 
Deve ser ar.ceita a redaeção proposta. 

Emenda n. 791 ao art. 804 
Deve ser acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 792 ao art. 805 ' 
Deve ser acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 703 ao art. 806 
Deve ser aceeita a redacção proposta. 

Emenda n. 794 
Deve ser aeceita a redacção proposta. 

Emenda n. 795 ao art . 807 
Deve ser aceeita a redacção proposta. 

Emenda n. 796 ao art. 808 
Deve ser acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 797 ao art. 809 
Deve ser aeeeita a redacção proposta. - z.: .. -·· 
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Deve 8er accr:ita a redacção prorJOsta. 

Emenda n . 799 ao art. 811 
Dcye ser acceita a r eclacção proposta. 

Emenda n. 800 ao art. 812 
Dnve ser acceita a redacção proposta. 

Emenda n. SOl ao art. 813 
DcYe ser acceita a redaeção propostn. 

Emenda n . 802 ao art. 8111 
DeYc ser acceita a r edaeção proposta. 

Emenda n. 803 ao art. 81'7 
DrwP. RPr nr r.8it.a a r r.claeção propostn. 

Emenda n. 804 ao art. 818 
Deve ser acceita a rcdaeção proposta, bom eomo a mocE-

ficação feita á doutrina do texto, que deve eeder {t ela emenda. 
"A prioridade de uma hypotheca e de respectiva inseri-

peão, inhibe a execmsão da segunda, si aquelb não estiver 
vencida. A razão é que o direito pessoal do credor por segunda 
hypotheca, que, attent.a a publicidade do r egistro, se entende 
haver-se sujeitado ao onus r eal d:t primeira, fiea adstricto a 
e:;ta no que r espeita ao acccssorio da garant.ia, sem prejuiw da 
obrigação principal ». 

Só a infracção dos contractos, ou o estudo ele insolvencia, 
póde resolver e perimir o prazo e mais condições do venci-
mento das obrigacões . (Vide pareceres el e Lafr~ yP.U . n o Jnií o 
l\Innt l3iro na «Gazeta Jurídica» . 

. Emenda n. 805 ao art. 819 
Dey r. ser accei t.a a redacoão propo sl. r~. 

Emenda n. 806 ao art . 820 
Deve ser acceita a redacção propostr~, dizendo-se, enLrc-

tanto, ~ a notificação far-se-ha -, e não - e:xecutar-se-ha -
como es tá na emenda . 

Emenda n. 807 ao art. 82'1 
Deve ser acceita a redaccão proposta, dizendo-se, todavia, 

no começo elo paragrapho 11•, ela emenda, em vez ele - Disporá 
de acção - 'I'erá acção -, consoante a linguagem corr~"'n te no 
fô ro . 

Emenda n . 808 ao art. 822 
Deve ser ac.ce ita a rrdacç.fio propo~til. 
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Emenda additiva n. 809 
E' irwonveniente a emenda, tal qnal está redigida, pois bem 

póde acontecer que, por occasião das arrenmtações, acljudica-
•;u~;, é r emissões, os immoveis hypothecaclos hajam soHriclo, 
para mais ou para menos, alter ação no seu valor , de modo a 
ser necessaria a ::rvaliacão. 

A medida alvitradii na segunda parte da emenda não en-
cerra vantagem alguma, e, além disso, es tá redigida de modo 
quasi i11compl'ehensivel. 

D<:YC, porLant.o, ser rcjeitad::.:. 

D L'I'C :SC l' 

lJcn; SCl' 

Deve ser 

Deve ser 

Deve ser 

DCYC ser 

Deve ser 

Deve ser 

neve :::e r 

Dcye ser 

Dcn; sel' 

]JIJ\" L~ }:) 0 1' 

Emenda n. 810 ao ~nt. 823 
accciLa a rcdacção p1·opost::.:. 

Emenda n . 8H ao art. 827 
acceita a redacção proposta. 

Emenda. n. 812 ao art. 828 
nct;cita a redacção proposta. 

Emenda n. 813 ao art. 829 
acceita a redacç·ão proposta. 

Emencia n. 814 
acce ita a redacç'ão proposta. 

Emenda n: 815 ao art. 831 
::;cccita a redac~ão proposta. 

Emenda n. S16 ao art. 832 
I 

acceita a redacção proposta. 
Emenda n. 817 ao art. 833 

acceita a redacção proposta. 

Emenda n . 8'18 ao art . 834 
acc~:i ta a redacção prop osta. 

Emenda n. 819 
acceit a a r edacção vropo::;la . 

Emenda n. 820 ao arl. 835 
avccita a r cd.aeç ão proposta. 

Emenda n. 821 ao ar c. 837 
acceita a J.·cuacção pi·oposta. 

Emenda 11. 822 ao art. 838 
Deve ser ::tccoitn, a reclacr;.ão propo>Jt n. 

· !. 



Deve ser 

Deve ser 

Deve ser 

Deve ser 

Deve ser 

Deve ser 
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Emenda u. 823 ao al"L. 839 
acceita a redaccão proposta. 

Emenda n. 82ft ao ar t. 8!10 
acceita a r edaccão proposta. 

Emenda n. 825 ao art. 841 
acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 826 ao art. 842 
act;eita a redacção proposta. 

Emenda n. 827 ao art. 843 
acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 828 ao art. 84!1 
acceita a redacção propo ta. 

Emenda n. 829 ao a1t. 845 
Deve ·ser acceita a redaccão proposta. 

Emenda n. 830 ao art. 846 
Deve ser acceita a redacção proposta. 

Emenda n. 831 ao art. 847 
Deve ser acceita a redaccão proposta. 

Emenda n. 832 ao art. 848 
Deve -ser acceita a redaccão proposta. 

Emenda n. 833 .ao art. 850 
Deve ser acceita a redaccão proposta. 

Emenda additiva n. 834 
A emenda reproduz, textualmente, o § 1 • do art. 19 da 

vigente lei hypothecaria, e deve ser mantida, poi-s· envolve ga-
rantia em favor das hypothecas, ás quaes compete a priori-
dade pelo registro. 

Emenda additiva n. 835 
Reproduz -o art. go da lei vigente, que, só por desc.uido, dei-

xou de ser incorporado ao projecto. 

Emenda n. 836 
Deve ser acceita a redaccão proposta. 

Emenda n. 837 ao art. 851 
Não tem razão de ser, porquanto o que a emenda visa es-

tabelecer já consta. do projecto. 



Emenda n. 838 ao art. 853 
Deve .se1· acueita a redwccão propo:;ta. 

Emenda n. 839 
Deve ser acceita a r.eda:ccão. 

Emenda n. 840 ao art. 855 
Deve .sel' acceita a redaccão proposta. 

Emenda n. 841 ao art. 856 
Deve -ser acceita a redaccão proposta. 

Emenda n. 842 
Propõe que, em vez de-Registro predial-diga-se: Do 

registro de ímmoveís. A designacão proposta deve .ser acceíta, 
por abranger todos os bens, cujos títulos de transmissão devem 
ser levados ao registro. 

Emenda n. 843 ao art. 857 
Deve ser acceíta a redaccão proposta, supprímída a pala-

vra-tl'anscrípcão-que vem logo em seguida a-hypotb.ecas-
no n. IV, e que allí está por equivoco. 

Emenda n. 844 ao art. 860 
Deve ·ser acceíta a redaccão proposta. 

Emenda n. 845 ao art. 861 
Deve ·ser acceíta a redarccão proposta. 

Emenda n. 846 ao art. 862 
· Deve ser acceíta a redaccão proposta. 

lli o, '10 de fevereiro de 191.3. - rJ.nrnercindo Ribas . 

Parecer elaborado pelo Deputado F elisbello Freire 

DAS OBH.IGAGõES 

(DOS ARTS. 864 A 928 E DAS EMENDAS NS. 84-7 A 90f) 

Foi-me distribuída pelo honrado Presidente da Commissão dos 2!, 
eleita especialmente para dar parecer sobre as emendas do Senado 
ao projecto do Codigo Civil da Camara dos Deputados, a. parte refe-
rente ás obrigações. . 

Antes, porém, de desempenhar-me dessa incumbencia, cumpre-
me expor a orientação que tenho, do modo por que devo desobrigar-
me desse mandato, para nll.o incidir em cousas verdadeiramente in-
uteis e inopportun!!-S e cingir-me ao que for restrictamente. preciso em 
semelhante incumbencia. Para traçar-me a orientação sob que devo 
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agir na elaboração deste parecer, não pr·eciso mais do que cingir-me 
;i doutrina elo art. 39 e seus pamgraphos, pelos quaes a Camara ini-
ciadora. só poderá approvar ou reprovar por dons terços as emendas 
da C amara revisor:t, e jamais emendar essas emendas. Nesta doutl'ina 
inspirou-se o Regimento da Camara elos Deputados, na elaboraçao do 
art. '177, pelo qual a Camara iniciadora não póde alterar as emendas 
ela Camara revisora e sim, súmente, appr·oval-as ou rejeital- as. 

Assim sendo, o meu papel como rela.tor elas emendas do Senado, 
que me foram distribuídas, elos arts. 864, a !)28, ou elas emendas elo 
Semtdo ns. 847 a 00'1, ao projecto cl:t Cam:tra elos Deputados, é sim-
plesmente fazer o confronto entre os artigos elo projecto da Camara 
e as emendas que lhe fez o Senado e escolher· e salientar o que deve 
merecer o voto de fi nitiyo do Congresso. Pua isso, que importa . em 
modesta tarefa, nrw se me fazem necessarias largas explanações, 
desenvolvimentos doutr·inarios, que hoj e não sao opportuuos nem im-
prescindiveis, pois que já produziram seus resultados qnando o pro-
jecto estava em rüarcha , na phase de pode!' ser emendado, phase de 
que já decahiu, pois a que hoje se impõe é a da preferencia entre os 
:trtigos do p!'imitivo projecto da Camara e as emendas do Senado. 

Vamos, pois, principiar o trabalho ele compa1·açao para dizermos 
c expormos a preferencia, a que alludimos, como uma conclusao desse 
eonfronto. 

O Senado emendou os arts. 860 e 865, apresentando as emendas 
ns. 850 e 85'1, constantes do impresso. Basta um ligeiro confronto 
entre as emendas do Senado e os artigos do pi'ojecto da Camal'a para 
concluir-se pela prefeeencia a favor elas emendas elo Senado . EHas, 
mantendo a pueeza. elo pensamento do proj ecto, dão melhor e mais 
clara redacçao ao texto da ei, sem redunclancias, sem repetições 
de palavras descabidas, paraltornar· bem comp!'ehensivel a disposiçao 
dos artigos. 

Nas mesmas condições estão os artigos elo prejecto 866, 867 e 868, 
aos quaes o Senado apresentou as emendas de ns. 8~j2, 853 e 8ti4, as 
quaes, como as anteriores, forçam a pi'eferencia pela mesma r azao ele 
clareza de redacção, sem aliás alterar o pensamento do projecto ela 
Camara. 

Vê-se facilmente que o Senado, nestas emendas nao f;tz mais 
do que redigir melhor os a rtigos do projecto da Camara, conservando 
o mesmo pensamento e a mesma doutrina elo Dil'eito Civil. 

No art. 868 do projecto da Camar·a, em confl'onto com a. emenda 
elo Senado n. 855, alguem podeeá ver uma clifl"erença ele pensamento, 
poequc, emquanto :1.quelle diz que: «até it tt·acliçfw pertencem ao clc-
vcdm· os <1ccrcscimos e mellwramcutos cia cousa" , a cmcncl;J. diz; 
'"1té á Lt'a,diçilo peetencem ao devedor e1 co ;sa com seus rneihor·amcn-
t os e accrescidos ." 

l\fas, aprofunclanclo-.>e bem o ;Jfmsamcnto da;; duas tli ;:;-
posições, vê-se que nao ha 11enlnuna difl'ercnça, ou si ella existe, 
é muito pequena e ·em importancia sendo weferivel a emenda do Se-
nado. · 



Não passam tambem de meras modificações de redacção e de 
estylo as emendas aos arts. 870, 871 e 872, sob os ns. 856, 857 
e 858. 

Aqui mais do que em quaesquer outras emendas fica isto bem 
evidenciado, razão pela qual preferimos as emendas do Senado aos 
artigos dados ao projecto ,da Camara. A emenda ao ar t. 872 fez em 
accrescimo de diminuta importancia que É: : «Si a causa se deterio-
rar . . . " e a emenda diz: «Si a co usa restituível se deteriorar ... » 

O art. 87<1, que termina a secção I elo capitulo I - Obrigações de 
dar co usa certa - tem a emenda elo Senado ele n. 859 nas mesmas 
condições das anteriores. Não passa de uma emenda de mera. reclacção 
e estylo, sem alterar o pensamento intimo do artigo do projecto ela 
Camara, a doutrina que ella expõe e formula. 

Só ao art. 873 do projecto o Senado não apresentou emenda, 
deixando-o sem a menor alteração, mesmo de rcdacçflo. 

Preferimos a emenda ele n. 859 ao art. 874 do projecto ao pro-
prio artigo, assim como acceitamos o art. 873 do projecto. 

Eis ahi nossa. opiniã.o sobre as emendas do Senado aos artigos do 
projecto da Camara elos Deputados desde o art. 864 a 874 do projecto 
e das emendas 850 a 81i9 . 

O Senado não modificou absolutamente o pensamento elos artigos, 
o seu conteúdo, nem tampouco rejeitou os princípios de direito que 
ncl\cs se con~ubstanciam. Suas emendas nlt.eram simplesmente are-
dacção e o estylo, incontestavelmente muito melhores que os do pro-
j ecto. 

A Secção li trata das OBRIGAÇÕES DE DAR COUSA INCERTA e COmpõe-
se de quatro artigos. 

Si a emenda ao art. 875, emenda tle n. 861, nfLO passa de uma 
emenda de mera redacção o mesmo nfto se dú. com a de n. 86'2 ao 
art. 876 que altera essencialmente o pensamento do mesmo artigo. 
Mesmo na emenda ele n. 861 que substituiu a põ~lavra «determinada», 
pela palavra «indicada», preferimos o artigo elo projecto porque me-
llwr traduz o pensammto real. E tanto assim é que o proprio autor 
da emenda se esqueceu ele substituir as palavms do art . 876 «1WS 
cousas dete1'1ninadas» deixando uma verdadeira anomalia entre os 
arts. 875 e 876, a.quelle assim redigido «a c ousa ince1·ta serét indi-
cada pelo gene1·o e quantidade ... » o art. 876 assim expresso-
«nas causas cletenninaclas pelo gcncro c quantidade». Dahi resulta pee-
ferirmos o art. 86-1 á. emenda 8(31 . 

O mesmo se dá. em relação ao art. 876, que está. redigido clil> ma-
neira mais clara e concisa do que a emenda a elle offerecida ele 
n. 862, que só teve o intuito ele alterar a segunda parte elo artigo, 
substituindo-a pot• um período sem concisão, nem clareza, Preferimos, 
pois, o art. 876 á emenda de n. 862 . 

A emenda ele n. 863 ao art. 876 do peojecto nada o alterou 
nem na fórma, nem no fundo, pot·que ella nfto passa ele uma copia do 
mesmo artigo. Preferimo l-a, pois, á emenda . 

Em r elação ao art. 878, em confronto com a emenda n. 964, não 
ha duvida ele que elle deve ser preferido, nfto só por sua maior cla-
reza, como porque elle dofllle bem o principio de direito qne o legisla -

Codigo Civil - Jl. 9, 
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dor quer incorporar ao texto logal. Podemos, pois, concluir que pre~ 
ferimos os arts. 875 a 878 ás emendas ele n. 861 a 8ô4. 

O Capitulo TI trata das OBRIGAÇÕES DE FAZER. No art. 879 a 
emenda apresentada sob o n. 865 não faz mais do que substituir 
as palavras: "não é obrigado a acceitm· de te?·ceiTo. ···" pelas se-
guintes : "não é ob1·igaclo acceitar do te?·cei?'O ". Não precisamos 
dizer que a redacção da emenda é preferível á do artigo, em virtude 
do caracter de generalidade que dá ao pensamento do artigo com 
a palavra te?·ceiTo em vez do caracter de restricção da phrase "do 
teTceiro ". Preferimos a emenda ao artigo . 

Assim não succede em relação ao art. 880, que preferimos á 
emenda sob n. 866 que intercalou uma palavra nova no artigo, sem 
um conceito definido e proprio e, acima ele tudo, inadaptavel ao pen-
samento do artigo. De facto : O artigo diz: "Si a pTestação se tornar 
impossível . .. " e a emenda: " Si a pTestação de facto se toTnar im-
possível . .. " Não póde h a ver prestação do facto e sim de co usa, que é 
o assumpto de todo o capitulo. 

Assim, pois, preferimos o art. 880 á emenda sob n. 866. 
Em relação ao art . 881, preferimos a emenda a elle apresentada 

sob o n. 867, não tendo soffrido emendas o art. 882, que acceitamos 
como está no projecto. 

Em conclusão: acceitamos em relação ao Capitulo li a emenda 
sob o n. 865 ao at·t. 879 do projecto, o art. 880, rejeitando a emenda 
n. 866 e a emenda n. 867 ao aet. 881 e o art. 882. 

Em relação ao Capitulo III, que se compõe de dous artigos, prefe-
rimos o art. 883 á. emenda a elle apresentada sob o n. 868 e a 
emenda 869 apresentada ao art. 884 . 

O Capitulo IV compõe-se de cinco artigos . O confronto do art. 88 5 
o seus dons paragl'aphus com a emenda a clles apeesentada sob o 
n. 870 toena claeo a pi·eferencia a seu favoe não só pela clareza com 
que está redigid,t, como por não intercalar palaveas novas e sem 
significaçã.o jurídica ao texto da lei. Em relaçã.o, poeém, aos arts . 886 
e 887, peeferimo.3 as emendas que llws foram apresentadas sob os 
ns. 871 e 872. 

Ao ar t. 888 não foi apeesentada nenhuma emenda, senão á. sua 
segunda parte que diz: " Si ambos se toenarem impossíveis por culpa 
do devedor, o credo!' poderá. reclamar o valor de qualquer indemni-
zação de perdas e damnos " . A emenda substitue esta disposição 
pelas seguintes: "Se, por culpa elo devedor, <tmbas se tornarem inexe-
quiveis, poderá. o credor reclamar a favol' das duas, além da inde-
mnização pelas pel'das c clamnos " . Esta é a emenda á segunda 
pat·te do art. 888, o que no impresso traz o n. 872. 

O at·t. 889 não foi emendado. Podemos, pois, em conclusão dizer 
que do capitLilo acceitamos o art. 88!> e seus paragraphos e rejeitamos 
a emenda. de n. 870, as emendas de ns. 871 e 872 aos arts. 886 e 
887, o art. 888 e a emenda feita á sua segunda parte que não tem 
numero no impeesso e o art. 889 tal qual está no projecto. 

Dos artigos do capitulo V que são sete com os seus respectivos 
paragraphos preferimos a emenda sob o n. 873 ao art. 890 do pro-

j ecto, assim como o additivo ao art. 891 que figura como emenda 
n. 874 e acceitamos o art. 892 e não a emenda sob o n. 875. O con-
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fronto do art . 893 com a emenda n. 876 leva-nos a preferir o mesmo 
artigo, cujo paragrapho aliás não foi emendado, assim como o art. 894, 
rejeitando a emenda sob o n. 877 e os arts . 895 e seus paragraphos e 
tambem 896 e seus paragraphos rejeitando as emendas ns. 877 e 878 . 

Temos, pois, em resumo que approvamos dos artigos do capitulo V 
as emendas ns . 873 ao art. 890 e 874 ao art . 891 e os arts. 892, 
893, 894, 895 e 896, rejeitando as emendas a elles offerecidas . 

A secção I do capitulo VI compõe-se de dous artigos. Rejeitamos 
a emenda offerecida ao paragrapho unico do art. 897 sob o n. 879, e 
approvamos o mesmo artigo, assim como o art . 898 ao qual aliás não 
foi apresentada emenda alguma . · 

A secção li do mesmo capitulo contem seis artigos dos quaes 
approvamos os arts. 899 e 900 rejeitando a emenda de n. 881 a elle 
apresentada, o art. 901 e seu paragrapho unico, o art. 902 aos quaes 
não foi apresentada nenhuma emenda, assim como os arts. 903 e 
904, rejeitando as emendas a elles apresentadas sob os ns. 882 e 
883. 

Temos, pois, em resumo, que da secção II do capitulo VI appro-
vamos os arts. 899 até 904 rejeitando as emendas ns. 881, 882 e 883. 

Da secção III do mesmo capitulo, que se compõe de onze artigos, 
approvamos o art. 905, rejeitando a emenda sob o n. 895 e o 
art. 906. Em relação ao art. 907 acceitamol-o tal qual está no pro-
jecto, com a emenda additiva sob o n. 896 que diz: «Se não aN a 
concurrencia da quantia paga . .. , Assim como a modificação do co-
meço do art. 908 quando substitue as palavras do projecto :«Qualquer 
clausula, condição ou accrescimo de obrigação" pelas seguintes : 
«qualquer clausula, condição ou obrigação acldicionaLn 

Em relação ao art. 909, preferimol~o ao que está na emenda sob 
o n. 888, como acceitamos os arts. 910, 911 e 912, rejeitanqo as 
emendas sob os ns. 889, 890 e 891 . 

Em relação, porém, aos arts. 913, 914 e 915 preferimos as emen-
das sob os ns. 892, 893 e 894, approvando o art. 916, a.o qual não foi 
apresentada, emenda. 

Temos, pois, que dos artigos da secç:to III, approvamos os de 
ns. 905, 906, 907 com a emenda additiva 886, e art . 908, com a 
emenda 887 que modificou a redacção das suas primeiras palavras e 
os arts. 909, 910, 911, 912, rejeitando as emendas que lhes foram 
offerecidas de ns. 892, 893 e 894 e o art. 916. 

Dos arts . do capitulo VII approvamos os de n. 917 e 918, as 
em~ndas de ns. 895, 896, 897, 898 e art. 923, as emendas ns. 899, 
900, 901 e o art. 927 e finalmente o art. 928. 

Eis ahi a nossa opinião sobre os artigos do projecto e as emendas 
do Senado, opinHio que procuramos basear nas seguintes considera-
çPes de m;dem doutrina ria: 

Os mais notaveis e modernos jurisconsultos consideram que o 
instituto das obrigações é uma parte quasi que exclusivamente theo-
rica em todas as legislações. 

Em ultima analyse, nelle não se faz mais do que regular as diffe-
rentes formas sob as quaes se manifesta a vontade humana no domi-
n1Q !;ias convenções e os effeitos que della se derivam. E', pois, a parte 
philosophica do direito éivil. 



I' ' ·J , .., _ 

Dahi a razão ele movimento que se sento em toda a civili~açiio 
occidcntal ele uniformizat· os seu3 postulados, por isso mesmo que são 
analogos os effeitos da vontade humana e a identidade de formas 
suscitadas pelas necessidades sociaes. 

E' pot· isso que um gTancle civilista italiano disse que a theoria 
das obrigações é para u direito o que é o valot• para a economia poli-
tica. - o problema centeal a que se podem reduzir todas as dis-
cussões. 

Nrw temos que entrar no assumpto poe demais technico da divi-
são das obrigações, senão dizer que a sua primitiva concepção foi 
naturalmente confusa, sendo mui to difficil conjecturar a idéa de 
nossos primitivos acerca do conceito da propriedade. E' muito pre-
sumível que o inicio da idéa de obrigação teve logar, quando a pro-
priedade assumiu o caracter privado, quando se firmaram os prin-
cípios de personalidade e liberdade e quando a Jamilia recebeu um 
certo impulso moral. 

Um estudo de confeonto entre os cocligos demonstra brilhante-
mente que ell es differem muito na collocaçfw que deram á theoria das 
obrigações na distribuiçfw das materias ele Direito Civil. A razão 
disso está nas clivergencias sobee a melhor cla~sificaç.fto dessas ma-
terias. 

Procurando ver como se collocou a esse respeito o projecto da 
Camara dos Deputados que teve por base o projecto Bevilacqua, 
ve mos que esse nosso gl'ancle civilista ,seguindo a orietitação ele Ribas, 
acceitou para a PaTte Es-pecial a seguinte ordem: Familia, co usas, 
obrigações e successões, quando Coelho Rodrigues em seu projecto 
seguiu a ordem de exposiçào elo Cocligo Allemão . 

No capitulo sobr·e ObTigações de clm·· cottsa certa , vemos que essa. 
natureza ele obrigação é um ramo elas duas divisões elas Obrigações 
-de dai' e ele fazer, que constituem ambas obrigac;ões positivas. 

E' vel'daele que entre as obrigações ele dar· r.:ousa certa nfw ha 
lJropriamente certa sinfto a doaçfw ou a teansferencia ela proprie-
dade ele uma cousa determinada, clemmciacla em seu individuo ou em 
seu g·enero, quantidade ou qualidade. 

E' peeciso ver que a palavra ela?· em direito de cecclito tem um 
sentido geral, exprimindo a obrigaçfto ele tl'anst'erir nfto sómente <t 
propriedade, como tambem a pos>e. Está claro que esta. expressão 
constitue o perfeita antagonismo el as obl'igac;ões de clat· com as ele 
fazer c nào faze e. 

Dous systemas ele cl ieeito civil luctam para exprimir a verdade 
neste magno assumpto . 

A exigencia da tradição sempee dominou no direito francez e o 
nosso direito sempre foi fiel ao principio romano á exigencia da tra-
dição. E' evidente que «a dispensa ela tradição, a transferencia 
da propriedade por só consenso das partes import<t cuidar unicamente 
do seu elemento individual com desprezo elo elemento social». O pro-
jecto Bevilacqua adopto u o systema ele tracl i<dão . 

Eis o pt•incipio doutrinaria do capitulo das Ob1·igaçõcs da coisa 
certa . 

Na opiniào de muitos civilistas é insustentavel a divisào cl<tS obri-
gações Lle dar c ra~er, em vista. da subtil clistincçflO entt·e ellas. 
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Está claro que o nosso systema, tendo acloptado a necessidade ela 
teacliçã.o para·a t1·ansferencia d:1 pt·opriedade, a dôstincçCtO entre 
as duas especies de obrigações é correcta e pratimt. 

Com razão diz Ca!'valho de Mendonça : «A obrigação de fazet• 
abrange o serviço hnmano em geral, seja material ou immaterial, 
por tempo ou qualidade cleterminados;producção ele certos artefactos 
ou realização de certos factos ele devedor que tenham utilidade pes-
soal, mas bem positiva para o ceeclor e independente de execuçrw 
physicã. 

Na obrigação ele fazer, adplemento consiste em ef!'ectnar a prr.-
stação:na de nfLO fazer nenhuma distincção e em vigiar de modo qnc 
nfw seja praticado o acto poe pesso:t poe qncm sejamos responsavcis.)) 

Eis ahi a base cloutl'inari a deste capitulo, sobt•e :t Ob1'i!Jaçiio de 
fa:er e de não faze1'. 

Em relação ao capitulo das Ob1'i!Jações allematitas temos a dizer 
que em geral ellas se originam nos leg·aclos, em testamentos c nos 
contratos, sendo iclenticos os principias que a· reg·ulam. 

Sobt•e e lias diz o escriptot• aci ma citado: «Pelo que temos visto a 
Obrigaçã.o Alternativa. ou Dij unctiva, como no dieeito Homano, 
aquella em que ha uma indetet·minaçfto restt·icta a dou~ ou mais ob-
jectos, dos quaes só um deve co:1stituü· a prestação definitiva . Nã.o ba 
duvida, porém, que todos os objectos são devidos desde que o laço se 
contl'ahe ; estão, na linguagem techn!ca, in obligatione, embol'a. inde-
terminadamente. Quanto á escolha, concentra a agglomeração em 
uma das prestações, as outras ficam facuitatc soltttionis. 

O fim das obeigações dessa natureza é e foi augmen tar para o 
credor as garantias de credito e as peobabilida.des ela solllf,;ão . » 

Todos os civilistas estão accóecles em considerar a theoda das 
obrigações divisíveis e indivisíveis como uma elas materias mais dir-
ficeis de direito civil e a mais escabrosa do clieeito das ol)l'igações . 

Mas, tanto quanto possível, o capitulo do projecto sobt•e ellas 
venceu essas difficulclacles. 

"A solidarredade nas obl'igações, diz ainda Carvalho ele i\Ien-
clonça, é umé\ modalidade especial que implica dons ou mais sujeitos, 
activos ou passivos, que uma mesma obrigação e em vietude da qual, 
seja esta divisivel, póde cada ceedor demandar e cada devedor é 
obrigado a satisfazer a totalidade , como a. particularidade que opa-
gamento feito por um devedor a um Cl'edor extingue a obrigação 
quanto aos outros . , 

A solidariedade existe na lei ou na vontade elas partes e não 
póde nem deve ser presumida. 

O ultimo capitulo da parte que nos coube do projecto elo Codigo 
Civil, para sobre ella interpôr parecer, é a que trata ela Clausula 
Penal. 

Todos os codigos definem a clausula penal e consideram tambem 
como urna obrigação accessoria, adjecta a um contracto. Em vista 
disto, as clausulas penaes são partes dos contractos a que se acham 
ligadas e se regulam pelos mesmos peincip:os, podendo a pena con-
vencional ser fixada em dinheiro, nào podendo prohibit· que o seja em 
co usa, facto ou abstenção. Sobre e!la diz o seguinte o escriptor acima 
citado : 



-134-

Ella · não exige nos contractos nem nome especial, nem formula 
prestabelecida e expressa ; póde resultar das clausulas do contl·acto 
que ao juiz compete apreciar e decidir. 

Póde ser estabelecida: 
a) como clausula adjecta accessoria a uma convenção conjunta-

mente com ella; 
b) com outra obrigação condicional, dependente de outra prin-

cipal por acto posterioe . 
Dessa difl"erença de origem decorre que muitos denominam clau-

sula penal a estipulacão da pena quando é esLa fixada conjunta-
mente com a obrigação principal e pena convencional quando por acto 
posteriOl'. . 

Aqui não distinguiremos as duas expressões e sempre lhes da-
remos o valor synonymico. 

Eis ahi os pl'lncipios de ordem doutrinaria que inspiraram os 
artigos do projecto e as emendas a elle apresentadas. 

Sala das Commissões, 7 de fevereiro de 1913.- Felisbello Freire. 
I ::Jc\.· ·. 

Parecer elaborado pelo Deputado Raul Fernandes 

SOBRE AS EMENDAS DO SENADO, DE N. 902, AO N. 1.033, AOS 'l'ITULOS 
II E III, DO LIV. 3° DO PROJECTO DE CODIGO' CIVIL ( «EFFEITOS 
DAS OBRIGAÇÕES E CESSÃO DE CREDITO») 

As emendas do Senado a ·esta parte do projecto do Codigo 
Civil são, na sua quasi totalidade, de simples redacção. Repre-
sentam a preciosa collaboração do primeiro Relator do projecto 
na outra Casa do Congresso Nacional, o egregio Senador Ruy 
Barbosa, e deram logar a uma notavel polemica entre elle e os 
defensores da obra que elle emendou. Controversia de eruditos,-
a r espeito de questões a que as disciplinas jurídicas •em larguis-
sima parte eram extranhas, a op inião dos competentes fez jus-
tiça .ao acerto das •emendas propostas e ao brilho incompara-
vel .com que o seu illustre autor as propugnou. Entre os cri ... 
ticos, que assim sentenciaram sobre o debate, póde ser arro-
lado o Sr. CANDIDO DE l<'IGU EIHEDO, talvez o maia profundo oo~ 
nhecedor contemporaneo da nossa lingua. 

Sem autoridade propria para opinar em casos gramma-
ticaes •OU de linguistica, e apenas guiados pelas luzes que re-
saltam daquelle renhido combate de especialistas, desde log::~ 
se nos afigurou que, em grande numero, er_am acceitaveis as 
emendas, cujo estudo nos foi distribuído; porquanto, precisa-
mente nesta parte poucos foram os reparos oppostos ao tra-
balho, a que o Senado ma,is tarde adheriu sem restricção como 
homenagem ao grande saber do Senador Ruy Barbosa. 

Em alguns casos, muito poucos, nos pareceu que a razão 
e8tava com os oppositorea do Senador bahiano. A respeito de 
rada um do1lcs, r,xarnmos os fundamentos dessa convicção; as-
sim como, quando se nos afigurou insufficiente a simples re-
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ferencia á anterior sustentação das emendas. que acceitamos, 
fiz emos especial menção dos miOtivos elo nosso a0côrdo. · 

Ver:i a Commissão especial que, por vezes, melhorando ou 
procurando melhorar a redacção do proj.e.cto, o Senado, erp. 
nos·sa opinião, falseou ou comprometteu o pensamento jurídico 
que se procurava expr imir; tendo-nos parecido que, .em tal cir-
cumstancia, constr a.ngidos a optar entre um máo dispositivo 
bem redigido e uma boa regra mal arti·culada, mais valia ficar-
mos com a segunda, porque o Codigo Civil, devendo apparecer 
como «um lavor artístico, escoimado de rebarbas, mesmo das 
mais inapreciaveis á simples vista», deve, antes de tudo, ser 
«obra de prudentes e de mestres da lei .» 

Aliás, a verdade é que as emendas alvitradas pelo Senador 
Ruy Barbosa constituíam «um trabalho preliminar ao estudo 
technico do projecto», com o intuito de «melhorar-lhe a lin-
guagem em clarez'a, exactidão e vernaculidade». Esse trabalho 
preliminar, preparatorio do estudo techniüü, o Senado veiu a 
adoptal- o por definitivo. Dahi a alternativa imposta á Camara 
de escolher entre dous textos defeituosos, um pelo fundo, ou-
tro pela fórma, sem que ·ella possa adoptar uma terceira for-
mula satisfactoria ·sob ambos esses aspectos, e a .cuja lem-
branç.a, por i.sso mesmo. fugindo á J)echa de impertinentes, não 
nos avcnturámos quando agora defeitos taes nos cahiram de-. 
baixo dos olhos. 

I 

Ivlelhoram o texto do projecto - banindo <expressões 
sem •Cunho vernaculo, refugando neologismos dispensaveis ou 
inuteis, corrigindo-lhe a syntaxr, restaurando a t-echno-
logia do direito, evitando assonancias, cacophatons e hiato.:;-
e por isso devem ser acceitas as emendas de ns . 903, 904, 906, 
907, 909, 911, 9'1 2, 9 '1 3, 9'14, 0'1 7, 9'18, 01 9, 920, 92'1, 922, 923, 
924, 926, 928, 920, 933, 934, 936, 937, 038, 9!;0, 943, 9!;5, 91;6, 
948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 
062, 963, 968, 969, 972, 973 a 984, 986 a 997, 999 a 1.003, 
1.005 a 1.014, 1.017 a 1.021, 1.023 a 1.026, 1.028 a 1.033. 

O confronto entre cada uma dellas e o texto emendado 
mostra que o sentido da disposição permanece identico em 
uma e em outro. 

Citaremos, a titulo de exemplo, a emenda n. 903, ao 
art. 929. 

Dispõe o artigo: 
«A obrigação produz effeito entre as partes, e 

transmitte-se aos seus herdeiros, salvo si fôr persona-
lissima.» 

O Senado emendou: 
«A obrigação, não sendo personalíssima, opéra, as -

sim entre as partes, como entre os seus herdeiros.» 



O texto novo, assim como o substituído, consagra o prin-
cipi o de qn e, o her deiro r epresenta a pessoa do dei'unt0- 1Je1'-
sonam de/tm cti sustinet-exceptuados os direitos e obr igações 
intl'an smiss ivc is ou person alíssimos. Em um e em outro, a idéa 
é a mesma.; apenas, o pl'imeiro a exprime por um enunciado 
mais conciso •e elegante. . 

Quanto aos motivos de taes substituicões, nada pr ec.isamos 
accr escentar ao expos to pelo Sen.nclur H.uy Barbosa no seu pa-
r ecer e na ~~ua Réplica as clet esas da Reclacção elo Pro.iecto ela 
Camam dos De1m ·tados - T1·abalho ela Commissão Especiafl 
do Senado (vol. 2 ) . 

As emcndélJs ns . 902 , 905, 910, 91 6, 927, 930, 935, 9V!, 9G6 
e 1.022 substituem as cpigraph e!S: 

E(/e'itos das obrirtar; ões por Dos e(feitos das ob1•igações . 
.Quem deve pagm· p ü l ' .De quem eleve 1)(tgw·. 

. Aqu elles a quem se deve pagw· por Daq·t~ e lles a quem se 
dcv.e pagar. 

Objecto do pagam ento c stw prova por Do objec to elo 1Ja-
yamento e sua p1·ova. 

L agar do pagamento por Do loga1· elo pagam ento . 
Tem po do JJagamen to por Do t empo elo pagamento. 
lv!om por Da m ora. · · 
Pagamento indevido poT Do pa(J amento indevido. 
Dação em pa.oamento por Da dação em pagamento. 
Cessão de cTed'iío por Da cessão ele cr edito . 
O projecto n este par licular não guardou uma r egra uni-

f orme. N·o pr oprio t i:t.. zo do liv . 3" encontramos capítulos com 
estas epigmphes : 

Do pagam en to 1J01' con signação (0ap. 3°) , do pagamento 
com sub?'oqação (cap. lt") , Da imputação do pagamento 
(cap . 5" ), Da novação (cap. 7" ) , Da compensação (cap. 8°), Da 
t?'ansacçlio (c·ap. 9" ) , Do compromisso (cap . 10 ) , Da con{uslio 
(cap. ii ) Da ?'e?Jússão das eliv icl.as (cap. i 2.) , Das consequenc'ias 
ela ine:recução das ob1'igações (cap. '1 3) , Das pe1·elas e clamnos 
(cap. 14), Dos ju1·os legaes (cap. 15) . 

As ·em·endas do Senado, sendo systematicas n esse sentido, 
desde as pr imeiTas •epigraphe,s do proj e c to, nosso parecer deve 
ser concli ciona·l: aeeeittas as primeira'S ( 42 A, 62 A, e out r as) , 
as que acima se enumeram t ambem devem ser a;ppr ovadas. 

Questão c\le pura symetr ia ou uniformidade. Não pen-
s·amos, com o illustre p l' imeir o R•e·lator do projecto no Senado, 
que a par t ícula de era qua;si de preceito entre os latinos, na 
ep igraph e elas leis, como em geral nos titu las el-os livros e suas 
cliv iiSões, e qu~ as Ordenações do Rein o ta tivelssem empre-
gado sem excepçã.o. i\'as Institutas ele J ust iri iano encon tram-
se estas e ouh'a.s : 

Qui testamento tntm·es clari possunt. 
P e1' quaes 1Jersonas cuiqu e adqtdritw·. 
Quocl cum eo, qni in aliena potestate est, n egotimn ges tum 

esse dicitlt1'. 
E nas Ordenações Philipp inas : 
Qn e os o((ici aes sirvam 21 01' si seus of{icios. 
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Quanto tempo dut·am as cat•tas impetradas pe1• «st a.ssi é~ 
e do ~qne houve perdão cle1Jois dellas serem impetradas. 

Padrões da Côt·te. 
Pesos e m edidas dos 1Jat•ticulm·es. 
(Vide observações sobre as etnendo.s do Sr. Senadot• Ruy 

Bm·bosa pelo -Dr. J·osé J . de Oliveira Fonseca•.) 

N. 925 

O art. 948 d{) proj.ecto d1spõe : 
O pagamento em dinheiro·, sem determinação d'a 

tespccie, deve ser feito em moeda corrente no logm· do 
cnmpt"imento da obt·igação. 

A emenda propõe: ... da especie, far-se-ha em moe-
da corrente no lagar onde se ajustou cwnp1·i?·-se a obri-
gação. 

Aqui, parece, a modificação é substancial: - o logar do 
cumprimento da obrigação é aquelle ·onde teUa é satisfeita; o 
logar .Qnde ,se ajustou cumprir-se a obrigação é aquelJ.e onde, 
segundo o contracto, o devedor prometteu executai-a. 

Quid jw·is, si o Jogar do pagamento não foi ajustado, repor-
tando- se os corutr.actantes á r.egr-a. prescripta no art. 951, isto 
é, de ser cumprida a. obrigação no domicilio do devedor, si a 
convenção, as circumstanci•as, a natureza da pre.stação, ou a lei, 
outr·o não designar.em ? 

O projecto, determinando que a moeda seja a que correr 
no Jogar do pagamento, rege todas essas hypotheses ; e não 
dando marg.em a surpresas para o credor, v i,sto que o logar do 
pagamento fica de antemão designado pelo contracto ou p e.J•a 
lei, desembaraça {) juiz de graves perplexidades nos casos de 
pagamento por consignação. 

As ,aJinea,s da emenda, concernentes aos paragraphos do 
art. 948, me·lhoram a redacção e devem ser approvadas com 
excepçã:o da primeira, pela razão •adduzida. 

Ns. 931 e 932 

O art. 953 prescreve a exigibilidade immediata; das obri-
gações sem prazo, salvo si a natttreza da ob1·igação ott as ci1·-
cumstancias t01·nw·em indis1Jensavel ce1·to la1Jso de tempo, qne 
será fixado no caso de duvida. 

A,s emendas, r esalvando apenas as excepções previstas no 
Godigto, determinam a exigibilidade immed i•ata e são de todo 
ponto convenientes. 

Na tradição do direito patrio o rigor das obrigações sem 
prazo sempre foi mitigado pela lei ou pelo prudente arbitrio 
dos juizes. A Ord. do Liv . 4•, ti:t . 50, § 1•, sobre o mutuo, 
já dispunhta que. 

« ... si a circumstancia da cousa, .QU do Jogar onde 
se havia de pagar, trouxesse dilaç.ão, esperar- se-1m que 



se acabe; assim como, si um emprestasse . a üutro em 
Lisboa cem cruzadós para1 lh'os pàga:r em Braga, aindã 
que não dissesse quando, dar-se-ha tanto tempo que 
boamente- possa ir a Braga para lh'os dar lá .. . » 

Mesmo a.s obrigações mercantis, aclstrictas em sua execução 
ao rigor a que se submette o credito nessa esphera da activi-
dade jur ídica, quando conLrahiclas sem termo só se tornam 
exigíveis no prazo de 10 dias depois ela sua data. (Codig.o Gom-
merci•al, art. 137. ) 

A emenda não quebra essa· tradição do direito patrio, ·i 
insp irada na equidado. Ao tratar dos contractos em especie, 
no Iiv. 3", tit. 5", o projecto pr oYê :i concessão ele prazo ra-
zoavel para execução de obrig·ações que o nã:o teem prefixado 
pelos interessados. . · 

E' a~:sim oom a !oc·ação ele predios urbanos (art. 1.211) e 
rust ícos (arL . 1. 213) , com a locação de serviços (art. 1.222 e 
seus paragraphos ), com o commoclato (art. 1. 250) , com o 
muluo (LLrt. 1. 2Git ) , com o conLrado de edição (art. 1.3118 ) , 
com a s·ociedade (art . 1. 3711) etc . 

Em itaes condições, o art. 953, tal como está r edigido, e 
seu paragr.apho unico, sobre di spor em ociosamente, de modo 
generico, p:ara situações que em particul•ar estão attendidas 
na parte rela.tiva a cada contracto em especie, estão concebidos 
em t ermos excessivamente vagos e deixam tudo ao impre-
visto do •arbítrio judicial. 

As emendas corrigem esse· defeito e são dignas de lappro-
vação. 

N. 939 

O ·art. 959 do proj ecto consagra o principio de que o cre-
dor em móra corre os r iscos e despezas da conservação da cou-
sa. A emenda melhora a redacção do dispositivo e em um pon-
to o contraria abertamente: Dispõe o artigo que, na hypothese 
figurada, se sujeita •o credor a r.eceber a cousa pela sua mais 
baixa estim·ação si o seu v.a:lor üscillar entre o tempo do con-
tracto e o do pagamento i pela emenda, essa estimação, ao 
contrario, será a mais alta. E com razão: si o credor supporta 
os riscos da suá móra, e si um delles é o da osoillação do valor, 
,seria contradictorio snjeital-o a receber a causa pelo menor 
valor. O prej uízo S·eria do devedor. Ha mesmo contradicção 
nos termos quando o artigo prescreve essa sujeição do credor 
a uma vantagem manife.sta. E' de suppor, por isso, que tenha 
havido equivoco nessa redacção do t exto approvado pela Ca-
m ara . Seja como fàr, a emenda é benefica e eLe-ve ser appro-
vada. 

P·o·r evitar desagradavel assonancia (a inexecução da obri -
gação ) o art. 961 diz - o não cumprimento da ob1·igação . . • 
O Senado emendou: - o 1:nadimplemento da ob1·igação . .. 

Contra .esta variante levantou-se a censura de haver ca-
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nonizado um italianismo. «Do verbo latino adimple?'C fizeram 
o:; italianos adcm2Jie1'e e adempíre, e desde ulLJmo 1.\l'aram 
adernpimcnto. O portugue~ cingiu-se á fórma implere, da, qual 
formou encher, enchimento <e o erudito im1Jlemento. 

«Por que nã:o havemos de dizer inimplemento, assim como 
se diz inintelligive l, ininten"upto, ·ininvestigavel, como· se vê, 
por exemplo, no diccionario de Aulete?» (Obse1·vações sob1·e 
as emendas tlo Sr. Sena:do1· Ruy Barbosa pelo DH. JosE' J. DE 
0LIVERA. FONSECA, pag'. 87 . ) 

Como esta reflexão escapasse á exhaustiva replica do Se-
nador bahiano á critica do .seu trabalho, julgamos conveniente 
adduzir, em abono da emenda, a consideraçãó de que o vaca-
bulo adimplemento e seu contrario inadi'm1Jlemento não podem 
ser taxados de ital.ianismos uma vez que apresentam rigorosa 
et.ymologia latina e são formados segundo as regras da deri -
vação em portuguez, nada importando que tenham cotTc.spon-
dentes quasi homophonos ·em italiano. fnací.'imlJlemento, pois, 
em boa linguagem, valerá tanto qt:tantó in'irnplemento; mas, 
no caso occurrente, o primeiro vocabt:tlo tem sobre o segundo 
a dupla vantagem de não ser um neolog·isrrio e de estar con-
sa.gl;ado na teclmilogia juridica. Vide 1\foR.A.ES, Dlcc. INADIM-
PLElvmNTO; s . m., termo judclico -: 

falta de cumprimento ou observanoia de um contracto, 
ou de alguma de suas condições. 

Em FERREIRA BoRGES, Dicciona1·io Jurídico Comme?·cial, 
ed., de 1839, <encontramos: INADIMPLEMEN'l'O, termo de juris-
prudencia: 

Diz- se inadimplemento a falta de observancia de 
um contracto o li das condições nelle estipuladas. 

Nenhuma duvida, portanto, se nos offerece á acceitaç~o 
da emenda . 

N . 942 

Diz o art. 962: 
«Nas obrigações negativas, D devedor fiea consti-

tuido em móra desde o dia em que executar o actq 
de que se devia abstc1·. 

O Senado emendou : 
«Nas obrigações negativas incorre o devedor em 

móra, desde o dia em que praticar o acbo, ele que ajus-
ta?'a abster-se.» 

Este texto, sem duvida mais elegante, sinão mais correcto 
do ponto de vista grammatical, é deficiente sob o aspecto ju-
rídico. As obrigaÇões negativas não resultam apenas dos con-
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lractos, mas tambem da lei, como, por exemplo, em materia 
de servidões. O art. 962 abrange todas; a emenda regerá 
apenas os actos de que o devedor ajustara abster- se, isto é, 
comprehenderá tão sómente as obrigações negativas conven-
cionaes. Deve, P 'OT isso, ser rejeitada. 

N. 947 
Esta emenda é i~onveniente. Certo, trocando o verbo 

alienm·, do texto do art. 968 do projecto, pe-lo verbo alhear, 
(ü parece que este foi o seu intuito), fez boa obra em pró! 
da pureza da linguagem . Mas a nova redacção não se limitou 
a isso. Onde o projecto obriga o alheado r a assisti?· o pro-
prietario na rectificação do registro facultada no art. 861, 
ella obriga o primeiro a au,xiliar o segundo. Auxiliar como ? 
A emenda não o diz, e o verbo em sna accepcão commum com-
porta indistinctamente os sentidos de dm· auxil'io, socc01'1'er, 
ajudar, (av01·ece1· com palavras ou ob1·as. Si o proprietario 
exigir auxilio pecuniario para cobrir as despezas da rectifica-
cão do registro, póde o .alheado,r lh'o recusar ? 

O texto do projecto não permittirá duvidas como essa, 
pois usando do verbo assistir, que na technica processual 
significa a intervencão' de terceiro em uma demanda para 
def,ender- se conjuntamente com o autor ou o com o réo, in-
equivocamente obrigará o alheador a corroborar o, pedido do 
proprietario para a rectificação do registro, e a nada mais. 

N. 964 
O art.. 994 do projecto diz: 

«Havendo capital e juros, o' pagamento imputar-
se-ha primeiro nos juros v-encidos, e, depois, no capital, 
salvo estipulação em contrario, ou si o credor passar 
a quitação p-or conta do capital.» 

A emenda substitue: 
«Devendo-se principal e juros, nestes, se forem 

vencidos, se imputará primeiro o pagamento, salvo se 
:n contrario se estipulou, ou se o credor voluntariamente 
der primeiro quitação do capital.» 

O reiterado emprego da partícula se. ora com funcçã.o 
pronominal, ora com a de conjuncç.ão condicional, torna o se-
gundo texto inferior ao primeiro em clareza . Sua redacção 
não chega a ser amphibol,ogica; mas o confronto, sobretudo 
em rapida enunciacão oral, mostra qc:e a do projecto dá a 
entender mais facilmente o pensamento. 

Nenhuma vantagem, pois, advirá da acceitação da emenda. 

N. 965 
Esta emenda res: ., em sua primeira parte: 

«Se o devedor não fizer a declaração do art. 992, 
e a quitacão fôr omissa quanto á imputação, esta se 
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farú. nas dividas, qne p1·imei1'o se venceram c liq·n-i-
cla?'am.'i> 

O artigo emendado (995 ) diz: « . .. se fará nas dividas li-
quidas e vencidas em primeiro lagar» . 

Aqui, a locução adverbial em primei1·o logm· modifica o 
verbo fazer . Tanto valeria dizer : se tm·á em primeiTo lagar. 

Na emenda, o adverbio p1"ime1:To (primeiramente) mod·i-
fica os verbos vence1· e liquidar. 

Mandando-se imputar o pagamento em primeiro lagar nas 
divida,s. liquidas e vencidas, tem- se desde logo implicitamente 
permitLido que em segundo lagar o saldo, si houver,. seja im-
putadro• nas dividas illiquidas re. mesmo nas que ainda não es ti -
verem venc.idas, nos casos em que o devedor póde antecipar o 
pagamento, i-s-to é, quando o termo foi estipulado em seu favor. 
(Proj., art. 955). Esta intelligencia guarda conformidade com 
o direito vigente, patrio e estrangeiro . (L . 70, D., de sol. et 
l'ibe1·. Conf. LACERDA DE ALMEIDA, Obrigações, § 76; GIORGI, 
Obblig., vol. 7•, n. -140 ) . 

O dispositivo da emenda não regula essa hypothese e póde, 
quando menos, acarretar duvida si no caso do art. 995 a im-
putação é r.estricta ás dividasr liquidas e vencidas. E' preferível 
o texto do proj ecto. 

N. 967 

Ao art. 996 : «Em vez da prestação em dinheiro, que se 
ll!e devia, póde o credor, querendo, receber outra causa em 
pagamento» . 

Diz o artigo: «0 credor póde consentir em receber c\:''Jsa, 
que não seja dinheiro, em substituição da prestação que lhe 
era devida» . 

O intuito da emenda, ao que parece, foi evitar o echo re-
sultante ela contiguidade das r>alavras - SUBSTI'l'lJIÇÃO DA 
PHESTAÇÃO. 

Embora evidente o defeito de construcçáo, que assim se 
procurou remediar, é preferível manter o texto do projecto 
para fugirmos a mais grave inconveniente. 

De facto : o .artigo permitte que o credor receba uma causa 
em vez de dinheiro, (1·ern pro pecnnia ) e uma uousa em vez 
el e outra causa (1·em JJ1'0 Te ) ; como um cavallo por 100$, e um 
boi por um cavallo . A emenda, menos comprehensiva, cuida 
apenas elo pagamento de divida de dinheiro ,e esquece as ures-
tações de causas. Deve, por isso, ser r ejeitada . 

N . 970 

Um dos modos classicos da novação é a substituição do 
devedor. O projecto o consigna em o n . II do art. 1.000; mas; 
por equivoco, se disse : «Dá- se novação. . . quando novo CRE-
non é :;ttbst'itttido ao antigo, ficando este quite com o c1·edo1'». 
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-quando o de que se queria falla.r era do novo DEVEDOR que se 
substitue :ao artigo. E' f·Jrça, portanto, aceeitar a' emenda do 
Senado, que obvia a esse iapso, ainda que nclla se houvesse 
empregado, em Jogar elo verbo st~b s t'itni1', o verbo succedcr, 
que, por sua significação especial na linguagem elo dircilo, 
póde obscurecer a intelligencia da disposiçãto. 

Em relação, porém, ao n. III do art . , a emenda não 6 
acceitave l: a elipse elo suj eito na pr imeira proposição (quando 
o antigo se sttbst'itue po1' ot~t1·o c1·edo1' ), e a construcção inver-
sa da segunaa (o brigando-se 1Jara Qom este e ficando qtl'ite com 
aqt~elle o devedor), dão ao phraseado um geito retorcido e fa-
zem preferível o texto do projeeto - «quando em vü·tucle ele 
'Ob1'igação nova, ottt?'O c1·eclor é substituülo ao anhgo, ficando 
o clevedo1· qtl'ite com este» . Além disso, o projecto, com van-
tagem sobre a emenda, allude ú ob1"1:gação nova, cara-cterizando 
por este elemento a novação e distinguindo a hypothese con-
siderada da ele simples pagamento com subrogação . (Pro-
j ccto, art. 087, n. I ) . 

N . 971 

Art. 1. 002. <c'\. novação por substituição do devedor póde 
ser effectuada independente el e consentirnento deste» . 

Emenda - «... . .. . elo devedor p6cle opetar- s E SEJ\I 
ACQUIESCEN CILI. SUA. 

A r edacção do projecto, sem defeito sensível, é mais eu -
phonica do que a da en1encja . Convctn mantel- a. 

N. 085 

Art. 1 . 023 . «Quando as duas dividas não são pagaveis no 
m esmo Jogar, pão se pódem compensar sem declucçfio âas des-
pezas necessarins ao pagamento claqt~ella qu e havia ele ser s::t -
t isfeita em logar diverso». 

Si eJl.as não devem ser pag<rs no mes mo logar, fi ca- se na 
ignoran ci~· ele qua l seja a que é paga em lo a ar dive1·so, pois 
que o Jogar do• pagamento ele qualquer dellas será sempre 
diverso elo da ou tra. Em qual el os credites deva ser feita a 
declucção tambem não no!-o di% o ar t igo. Mévio, do nio ele 
Jan eir·ü, deve a 'l' ito, de S. Paulo, ;:, quantia de 200$000. A seu 
turno·, Tito, el e S. Paul o, deve, no Rio de Janeiro, a Mévio, a 
mesma somma por outro titu1o. Jl'.is aqui du as dividas que não 
são pagaveis no mesmo l·ogar. Figure- se que occorra a com-
pensa•cão .. Qual clell as a que devia ser satisfeita em logm; di-
verso ? 

Em qual elos credi tos h a de fazer- -se iil deducção ela cles-
peza que o pagamento acarretnri.a ? 

A hypothese que o proj e c to quiz re3'ular parece que é a 
seguinte : Ti to eleve a Cai.o·, no Rio de Jr.neiro, 100$ ; Caio 
eleve outro t:anto a Tito, para pagar-lhe em S. Pau lo, Compen-
sam-se a:s cl iviclas, descontando- se no credito ele Caio o neccs-
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sario para a despeza do i_)agamento que elle devia fazer a Tito 
em S. Paulo, ond<e· o segundo contava receber o dinheiro sem 
mais encargo. 

A obscuridade impcnetravel do artigo não teve correctivo 
no Senado como Jôra para desejar. A emenda por elle feita não 
melhor:::. ·O t exto, antes peiora. E' um substitutivo nos, seguintes 
termos : o c; c:,; .:;. ::u];J:!§i),~1 

<~Si as dividas não são pagaveis no mesmo lagar, 
'poderão compensar- se abatendo-se o• valor das des-
pezas necessarias á ope1·ação ». 

Subsistem as duvidas anteriores e rccresce uma outra : 
qual a ope1·ação a que se refere a emenda ? A do pagamento ? 
A da compensação·? Nem se dig·a que só ao pagamento póde ella 
referir-se, umr:. vez que a compensação, no systema do pro-
j c-cto, .opél'a-se de pleno direito, instantaneamente, de modo 
automatico. e, po·rtanto, não póde acarretar despezas : verba 
ipso iw·e, diz Spigel ius, intelligunltL1' sine j'acto hominis. Isto 
é verdade ; mas tambem é certo· que uma redacção gramma.-
ticalmente equivoca, e só intelligivel com o auxilio da doutrina 
jurídica, não é convinhavel, pois embaraça a transparencia. do 
pensamento legislativo e o seu acc.esso ao entendimento com-
muro. (Ruy Barbosa, Replica cit., pag. 598.) 

Não é acceit:wel a emenda. 

N. 998 

Diz o art. 1. 037 do projecto : 
«E' nulla :a transacç&,o sobre litigio já decidido por 

sen tença passada em julgado· de que as partes,ou umr; 
de !las não tinham noticia •OU quando por titulo novamente 
descoberto se verifica que alg\.J,ma das partes não tinhl'.l 
direito •algum sobre o objecto da transacção·». 

O Senado o subslituiu pelo seguinte : 

«Nu lia é a transacçã.o a respeito de li tigio decidido 
por sentença que passou em julgado, si d<:> lia não tinha 
st.: iencia r.!gum dos transactores, ou si, por titulo ulte-
rior·mente descoberto, se .apurar que a nenhum clelles 
assistia cli1·eito ao ob.i ecto sobre que transigiram». 

Não• fôra a clausula que pomos em grypho e acceitarin•mos 
de bom grr.clo a emend•a. ele redacQf~o· mais apurada e elegante 
do que a elo artigo emendado. Como a teansacção importa mu-
tuas concessões, feitas na convicç.ão ele obscuridade do direito 
de· arn}J.os os transactores, cruer-se retirar-lhe o efí'eito qu8ndo 
se apm·2• ulteriormente que a um clelles nenhum direito assis-
tia. «Se con documenti, allora ignorati, si prova che non c'era 
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filo di dubio e si é t ransatto sul ce1·to, la transazione non puó 
sussistere », :diz 1\Iatf.ir·o·lo. (1'rat. di Di?·. Giud.) 

Sobre este particular a disposição do Codigo Civil Por-
tuguez (z.rt. 1. 720) é a seguinte : 

« O descobrimento de títulos novos não invalida a 
transacção feita em bo2.1 fé, exce;p[,o provando- se que 
algwm elos transigentes nenhum direito tinha sobre .o 
objecto da transacção ». 

Com ella aj usta.-se a elo Codigo Civil Italiano ('art. 1. 7'77) : 

« .. . Ma la transazi.one é nulla quando esa non ri-
guardi che un so·lo oggetto, e resti provato dai documenti 
scoperti che ~ma delle pm·ti norr aveva alcun diritto 
sopra. lo stesso oggetto, ». 

Tal a hypothese considerada no proj ecto. A emenda sub-
stitutiva deixa- a injustamente sem remedio e cura escusada-
mente clü caso em que a nenhum dos tr:ansactores z;:;s istia di-
reito. sobre a causa. 

Escusadamente, dizemos, primeiro, porque a disposioão 
do projecto logicamente (por maioria de razãü) comprehende 
esse caso ; segundo·, porque a nenhum dos transa.ctores assis-
tindo direito sobre ü objecto contestado, mesmo na ausencia 
àe disposição especial, a transacoão seria inoperante, sendo 
evidente que elles não podiam dispôr de causa. alheia. 

A emenda deve ser rejeitada. 

N. 1. 004 

E' esta a disposição do art. 1. 0113 : 

« Si :as partes não tiverem .nomeado o terceino' ar-
bitro nem autorizado sua nomea.cão, a divergencia dos 
dons arbitras extinguirá o compr,omisso ». 

O art. 1. OH, n . V, permitte que as partes, no compro-
misso, autorizem os doús arbitras a nomearem o terceiro para 
o caso de diVlergencia; e· nos termos dessa disposição entender-
se-ha a clausula «nem autorizado sua nomeação» do artig·o 
1. 043. 

A emenda reza: 
«Si as partes não tiverem nomeado o terceiro ar -

bitro, nem lhe autorizado o nomeação pelos outros 
(art 1. 041, n. V) a divergencia entr~ os dons nomeados 
rescindirá o compromisso.» 

A substituição dos adjectivos possessivos pelos pronomes 
é uma peculiaridade da nossa língua, frequentemente apro-
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largamente us9.da na linguagem popular, com proveito sen-
sível da elegancia do fali ar. 

Sobre esta materia o professor Carneiro ( op. cit . , pa-
gina 588) cita a seguinte passagem da Gmmmaire Po1·tuguaisc, 
de PAULINO nE SOUZA; 

«Dans les phrases comme celles- ci: - J'admire 
ta pabence, je connais ses ruses, j'apprecie leur de-
vouement, on a rendu vains nos eHorts, on loue sa 
valeur, on m'.a volé ma canne, etc., etc., on péut rem-
placer en portugais .l'adjectif possessif par le pronom 
personnel correspondant à la personne indiquée par 
l'adjectif: - louv,o - te a paciencia, conheço-lhe as 

manhas, aprecio - lhes a dedicação, baldaram- nos os es -
f orços, louva-se - lhe o valo1' , roubaram- me a bengala. 

Cette tournure est m~me tres élegante, mais IL NE 
FAUT PAS EN ArõUSER . » (Pag. 445.) 

Da renhida polemica entr e o doutíssimo Senador RuY 
BARF.OZA (Réplica cit.) e o professor CARNEIRO (A Red. do 
P1•oj. elo Cod. C'iv., e a Ré1Jlica do Senador Rny Barbosa, 
pag. fJ8G e segs.) o que se apur.a é que não ha, neste c!l.so, ou-
tras regras a não ser as ele bom gosto <(que se não arrazoa». 
A' luz deste criterio, quer parecer-nos que na emenda, ele que 
se trata, houve o abuso, que o gra.mmatico mandou evitar. 
Somos de opinião que a emenda não eleve ser approvacla. 

N. 1.015 
O projecto e<Oquivou- se quanto possível ás definições : -

na parte de que tratamos, esse pr.oposito resultou em prejuízo 
da clareza com que devem ser comprehendiclos certos elemen-
tos da obrigação em ordem a bem se discernirem o conteúdo 
e effeitos da m:esma . «Estou de accôrdo» (ponderou o relator 
do Insti tuto de Advogados, Dr . Amaro Cavalcanti ) ·«em que 
termos .iuridicos assaz conhecidos como sejam os de obrigação, 
contmcto, pagamento, perdas e rlamnos, e outros semelhantes 
não precisam ser explicados üu definidos . Mas já não admit-
tiria a mesma regra, tratando- se, porventura, do outros vo-
cabulos, que, exprimindo importantes relações ou figuras elo 
direito das obrigações, possam ser diversamente entendidos 
nos a c tos ou factos em que elevem occorrcr. Considero, por 
exemplo, neste caso, os vocabulos dolo, culpa, s.o lida1·iedaclc, 
condição e outros, quando coex.istentes ou co- relatos á ma-
teria das obrigações .» (P1·oj. elo Cocl. Civ . Bmz., T1'ab. da Com. 
EsJJ. da Carna?'a dos Depu.tados, vol. 2•, pag. 162.) 

Este reparo, embora impugnado pelo eminente autor do 
projecto inicia:], logrou acccitação ela Camara, incluindo-se 
por emenda ao art. , que depois tomou o n . 1. 058, a 
definirjÚO da culpa, accrescentando- se-lhe o seguinte para-
grapho: : 

«A culpa consiste na negligencia com quo proceder 
o devedor no desempenho ela obr igac:;.ã.o contrahicla . » 

Co digo C i vil -- il. i O. 
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1\. emenda n. 1 . 015, do Senado, manda eliminai-o. 
E com razão . Ainçla que não falte fundamento á arguida 

omissão, parece de melhor conselho deixar á doutrina a de -
finicão da culpa contractual, como fizera o projecto primi-
tivo, do que adoptar a definicão defeituosa, por incompleta, 
que se lhe deu . 

N~o só nq. negligencia do devedor consiste a sua culpa, 
mas tambep1 ba inü)rudencia e na imperic;ia, ou, mais generi -
camente, na falt& claquella diligencia exigida pe la natureza 
cl'a "ob"rigacão e adequada ~tS circumstancias 'elas pessoas, do 
tempo e do logqr. ( Co'n[. Çod. Civ. 'flesp., art . 1.1 04; LACERDA 
DE ALMEIDA, (Jbrig·., § 38; C. ~A RocHA, Inst., § 426; CI-IJFtoNI, 
Colpi(. Oont1·atnale, n. · 9°. ) 

· Convém, por isso~ approvar a •erqenda. 

N . 1. 016 

o projecto definil! np ar~- 1. 050, pa:ragraplw l.miço: 
«0 caso fortuito ou de ro·rça ma'ior verifiua-se 

p.o ÍflÓto necessario, cpjos eHeitos não er;:t possível evi-
tar e jmpedir . » · 

O Senado propõe o seguinte substitutivo l 

«0 caso forluito ou de forca maior consiste no 
facto inevitavel, cujos effeitQs seja impossível · reme-
diar ou prevenir.» · 

Em sã doutrina jurídica a imprevisibilidade ou irresis-
tibilid[J.de, ~1.\e dão ao paso o caracter de tortttito ou de torça 
~1laÚn;; 'são -·r13{atfvas 'ás circumstancias, q'ue ao ~uiz compete 
apiieciar nas especies sujeitas 'a julgamento. ~( (J~ ' entend pçw 
c a~ {or.túit deq, é1(éne??te'\l-t's de la ?'fatur-e Ótt d(J's taits de ?' homrne 
av.a,:; qv..els ?fJ debttettr 1\1'1\. PP ?·estster-. ) La:urent, Prip,c. de D.1·. 
Civ., vo~. 18, ?t, 5,16 . ) · 

Esqe ·C&r.acter ~e~ relatividade, bem accent11adp no pr.oj. 
(, .. ctuos fJff fJtto,s I'>fAO ~ji.A :POSE\IVEL evitÇJ.1' o~t impeçlf1') 
desapparepe na reda~cão cja emenda_ ( . .. p?ios effeitp.~ · s~;rA 
IMPOSSIVEL 1.fJ??teç{u~r. çm prevenF) , nao havf3ndo1 ass1m~ 
nenhuma vantagem em accett&l-a. · · · · · ' ' .. 

N. ~.Q2? 
Estatúe esta emenda: 

«A c;es;são cje credito não vale ejll relacão ao deve-
dor, sinl'ío quando. 9- este notif icada; :ipas 'por· notificado 
se tem o df:lV'f3 d~r que, etQ es~-ripto_ publico qu partic'u~&r, 
se deplarml sc1ente da cessao fe1ta. » 

O art. 1. 070 substituído pela emenda résa: 
«A cessão de credito não :ç>roduz effeito em relacão 

ao devec!pr e a te>rceiros, sinão depois de notificada 
mas terá igual effeito a declaracão do devedor, feita por 
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escripto pqblico ou particular de que teve sciencia da 
cessão realizada.)) 

A emenda melhora a redacção do texto e elidc umq, in-
congruencia . De facto o art. '1. 068 dispõe que as cessões ele 
credito não se oppõem a terceiros si não constarem ele instru-
mento publico ou ele instrumento pa'rticular solemnizaclo de 

.accôrdo com o art . 140, isto é, inscripto em registro pu-
blico. 

Mais não é preciso para evitar as cessões antedatadas em 
prejuízo de credores elo cedente. 
· Congr11entemente, o art . '1. 070 só devia dispor sobre os 
effeitos da cessão em face do ,devedor . Além disso, incluindo 
os 1Jercei·ros interessados, c mandando ao mesmo tempo que 
a cessão só pToduza effeito depois de notificada, esse disposi-
tivo acarreta duvida, muito fundada, sobre si a notificação 
deve ou não ser feita a todos - terceiros e devedor . Entre-
tanto, em doutrina já se assentou- e, aliás, é de simples bom 
senso - que a notifieação assim comprehensiva é impratica-
vcl. «A chi deve esse1·e fatta la intima;;ione ?» per gunta 
Giorgi; e responde· elle mesmo: « A ?'Í(JO?' di logica, dovrebbe 
esser fatta a tntti gli intcrcssati; ma 1Joiché sarebbe im1JOssi-
bile conosce?·li, la legge ha 1Jrescelto il maggiore interessato, 
cio é, il debito1·e cednto, ingitmgendo che a ltGi debba essere 
(atta la intirnazione .» (O bbli(J ., vol. 6°, n. GG .) 

O devedor não é parte no contracto de cessão, cujos effei-
tos, só com infracção elos princípios, poderiam ficaT suspensos 
alé que se lhe desse conhecimento da tr?,nsferencia ela sua 
divida . O que lhe interessa é que, insciente da cessão, vali-
d :l mente se exoneDe pagando ao cedente . O m ais, é 1·es in te?' 
alios acta; não lhe aproveita, nem prejudica. 

A emenda é, pois, conveniente. 
Tal é o nosso parecer, que sujeitamos á c,ensura da illustre 

Commissão Especial. 
Rio de Janeiro, 9 ele fevereiro de 1,913 .- Raul Fernandes. 

Parecer· elaborado pelo Deputado Fleury Curado 

DOS ARTS. 1.080 a '1.105 

(Emendas 1. 035 a L 110) 

A tarefa da Commissão Especial de Deputados, nomeada pelo 
Presidente da Camara para dar parecer sobre as emendas elo Senado 
ao projecto do Cocligo Civil, assim como a dos Relatores parciaes,entre 
os quaes se distribuiu o exame elas referidas emendas, está prefixada 
pelo momento da discussão, e terá ele cin,Q;ir- se ao estudo das emendas 
em confronto com o projecto ela Camal'a, sem lhe podel' alterar o 
texto, limitando-se a acceitar ou a rejeitar, no tocante a innovações, 
as emendas do Senado. 
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O momento, pois, não comporta competição de opmwes, em 
busca da fixidez de principias nem tão pouco cliscuss1io doutrinaria 
em tomo de theses j iL acceitas e approvada.s pela Camara . 

Si, desta, fórma, parece sim plificar-se o trabalho elos Reiatores 
parciaes, a. verdade é que o Senado, alterando ou modificando funda-
mentalmente um ou outro texto, restringi!.! de preferencia o seu 
exame á reclacr;rw dos artigos; <tcceitou quasi integntlmente, neste 
particular, as emendas do eminente Sr. Ruy Barbosa; acontecendo, 
ús vezes, no balanço geral dado, ficar a nú uma ou outra deficienci-
em texto já approvado pela Camat ri. de modo a collocar os Relatorea 
ll<t contingencia de, nfLO raro, aeceitarem fu ndo e fórma em elivers 
gencia com as proprias opiniões. 

O metllodo adaptado neste parecer, apoucado e elementar sub-
sidio aos doutos supplementos da Camara, e que parece melhor con-
sultar os interesses da discuss1io, est:L em discrimina!', de entre as 
emendas do Senado, <tq uellas quo, se limitando á fórma elos artig·os, 
conteem matel'ia de simples redacr;fw sem lhes alterar o fundo con-
ceitual, das que, trazouclo mocliflcaçã.o substancial ou aecidental aos 
textos, r eclamam, em breves coueeitos, que se lhes fundamente a 
acceitação on a r ej eic,fw. 

A condição primordidl e indispensavel, que a todas sobreleva na 
.feitura deste relatorio, ser i a concis1io do juizo, o exame tlleorico li-
mitado ás emendas que tl'at.em moclificar;.fi.o substanelal ou innovação 
do texto ela C<unara, pois, ao vasto cabeclal philosophico-juridico, já 
r eunido por tantas investig-ações, se vae accrescer o long-o deba te que 
<t sabedoria da Carnara e do Senado abr irá sobre assump to de tanta 
ma.gnitude, quauto ele ineliscutivel r elev<tncia . 

Na clistribuiçJo das matorias, coube-me o exame da Parte Espe-
ci!d, livro 3°, t itulo 4° (elos contractos), titulo :;o, (das diffe t·entes cs-
pecies de coutt·actos), cap. 1°, ela cornpl'a e venda,, eap . ~",ela troca-
comprehcudenclo os arts. 1.080 a 1.165 e as emendas elo ns. 1.031, a 
LWJ. 

TITULO IV -Con tractos 

CAPITULO I 

Dispo~ições gemes 

O t i tu! o 4° insc!'ev0- se "Contractosn simplesmente, e a primeira 
emenda é a que faz preceder a contracção prepositiva ~~ inscripção 
do titulo, ficando "Dos Contractosn . 

A' conta de simples inadvertencia deve ser levada a omissão, 
pois que quasi uniformemente, antes e depois deste titulo e 
capitulo, as inscripções estilo peecedidas ela contracção prepositiva. 

Foram offerecidas 13 emendas aos 14 art igos elo capitulo 1 o do 
titulo 4° (1.080 éc 1 .093), apenas escapando aos rigores ela critica o 
art. 1.091. 
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Das emendas, -srw de r edacçrw as cot·respondentes aos artigos 
1.080, 1.082, 1.084, 1.085, 1.086, 1.087, 1.089, 1.090,1.002 e 1.003; 
todas acceltaveis. 

Art. 1.081 

A emenda do Senado manda eliminar este artigo, que dispõe : 
Pr·esurne-se concluiclo o contracto acco1'Clando as parteg nos pontos 

cssenciaes , embora não haja accôrclo sobre pontos secunelar·ios . 
Neste caso, poclerá o jui;:; r·egulal-os , tendo em attençiio a natu-

r·e;:;a do negocio, 
O parece!' ela. Commissrw Especial do Senado fundamenta a sup-

pt·essão deste ar tigo, conceituando ele «per·igosa» a doutrina ele pr·c-
sttrnir o contr·acto concl~ticlo , quando as partes accorclam nos pontos 
essenciaes, embor·a haja clesaccorclo nos secunelaTios, (iccmclo estes pm·a 
serem regulados pelo juiz, 

Isso pocler·ia clm· iogar ct infinitos abusos e consequencias as mais 
absur·clas». 

Nrw ha texto ele lei que, interpretado á lente do interesse e da 
paixão , não possa ceescee até a0 absurdo ou diminuir até á. odiosi-
clade e se tornar- instrumento perigoso de abusos . 

O artigo 1.081,acceito sem discussão na Camara, r eproduziu o ar-
tigo 1. 229 do projecto Clovis, revisto pela Commissrw e acompanha 
de perto a doutrina elo Cocligo Federal elas Obrigações, art. 2°, que 
contém disposição identica apenas accrescida da segnint r re-
stricção: 

<< Sont r·eser·vés les dispositions qui reaissent la for•me eles con -
tr·acts.» 

· Comprehende-se que, quando as partes não estão de accôrdo so-
bre todos os pontos de uma convenção, quando ha duvida sobee o 
consentimento de uma dellas, se repute não concluído o contracto e 
este caso é mesmo previsto no Codigo Allemão, ar t . -154. Não será., 
porém, necessario remontar ao fundamento philosophico, jurídico do 
vinculo contractual para se affirmar que, dado o encontro ele duas 
ou mais vontades, realizado esse movimento-psychico, está feito o 
vinculo de direito, originaria ele obrigações reciproca6; e, si a sim-
ples proposta de um contracto obriga. o proponente; si a vontade do 
solicitante não se libera ao sabor dos seus caprichos, como é que a 
lei ha de desamparar o accôrdo expresso já realizado sobre pontos 
essenciaes ele um negocio e ao qual só falta a convenção sobre pontos 
secundarias ? 

Nem se diga que em direito as condições essenciaes á existencia 
de um contracto são arbitrarias, não; ellas estão fixadas e reguladas 
no campo jurídico. 

Os requisitos do contracto são subjectivos e objectivos, e si estes 
se r eduzem ao objecto licito e á forma prescripta em lei, aquelles 
estão na capacidade e no livre consentimento das partes . 

No direito romano, o simples consentimento ceeavao nudum pactwn; 
no direito moderno, si perdeu o caracter de formalismo daquelle 
direito, foi por dar preponderancia á. vontade-elemento essencial 
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lios contractos, isto é, a genese psychologica das convetições tão fre-
quentes na t rama da activlcla.cle juridica . 

Na pratica, ainda quando eliminado fosse o dispositivo elo artigo 
1.'181, as partes recorreriam aos meios jucliciaes, sinão ao juizo arbi-
tral, existisse ou não a concepção rlogmatica do texto, exarada no Co-
digo, tão certo é que as contingencias sociaes independem ela pre -
videncia elo legislador . Si unia elas partes, ajustados os pontos 
pi.'incipaes ele um negocio, romper o accôrelo ao sabor elos seus ca-
prichos, a outra natural mente irá a juizo , e não atino poi' que o 
Coclii!;O deixará ele ir ao encontro ele uma situação tã.o frequehte no 
conflicto vi v o elos in ter esses economico-sociaes. 

Oj:,ino , pois , pela manutenção do al'tigo assim r ed igido: «Obser-
vadas as disposições que eegem a fórma dos contractos, si às paetes 
estiverem accórdes em todos os pontos essenciaes, reputae-se-ha con-
cluido o con tracto, emboea n fl.o tenham convencionado sobre os pontos 
ecLmdario3. Em tal caso, serão estes r egulados pelo j LiJz, tendo em 
conta a natueeza do negocio.» 

Esta reclacção em nada altera o texto do projecto da Cama1'a , 
poeque no Capi tLllo 4° elo Titdlo 1 o do Livro 3° da parte geral já está 
regulada a fórma dos contractos. 

Observo, por derradei t·o, que, si fôr acceito este artigo, ficará 
melhor collocado no fim do capitulo, pois, em se tratando da conC!nsão 
presumida dos co nti'actcs, antecede numericámente aos textos que 
regem a obrigatoriedade da proposta e da acceitação, pa.i·ecendo que 
a seriaçã.o numei'ica não corresponde á filiaçao logicá das icléas. 

A emenda suppressiva ao «art. 1. OS h não consta elo parecei' de 
Ruy Barbosa sobre a redacção elo projecto da Camara dos Deputados, 
(vol. 1° pag. 375); é da inicia tiva da Commissão Especial elo Senado. 

Al't. '1. 083 

A eln encla elo Senado propõe a eliminaÇão ou silppr~ssão ela 
2• parte n. '1 , deste artigo, assim i·edigida: 

" Considera-se tambem presente a pessoa que contracta 
.por meio de telephonen. 

0 parecer justifica a suppeessão allegando 

" que não comprehcncle a Commissão o que com isso se al-
cança; nem mesmo o qtte se p1·etenclc clizer . ,; 

Opino contt·a a suppressão. E' uma qüestão venCida no direito 
mod3r no. 

A these j{L evoluiLl do campv da doutrina para o clominio das 
legi ;!ações modem as. 

O Cocligo F,xleral das Obrigaçõss, art. 4°, clispõe : 

" Os contt·actos coticluid:Js j)ol' t eleiJliorie sJ.d cmisicÜiradqs 
fei tos entre j)t'esetites, si as par tes ou sens rhandàUirios pessoal-
mente cs ~iverám t:!fu commlwicaçü,o . ;, 



O Codigb Civil Alletnfw, art. '147, eslatue 

" A ofl'erta feita poe uma pessoa presente nilo póde ser 
acceita sinfw immedi:Ltamente. 

Assim é para a offerta feita poe telephone . » 

Assim, o Codigo tudesco inclue na primeiea form ula comprehei1-
siva de immecli:lta acceitação da pr·oposta. entre pl'esentes- a que 
ror fe ita por meio ele telephone . 
. Na campo da clontt'ina, conta-nos Gabb<L (Quistion i) vol. 2°, . qu e 
fo i éÜe O maior e b primeiro campeãb ela these, pi•opLlgllailclO"a desde 
1882, 110 Gio.tnalle delta leggi, cotit!'a Viclari, Nossi e Giorgi; qúe cdn~ 
sicleravam como realizados entre ausentes todos os contractos, desde 
que as partes contractantes não se achassem ho mesmo !oga1' . 

O eero fundamental da doutri na , conceitúa Sanchez Hómb.n, está 
em eeigii· o fac lo material da distancia em cl'iterio j m·idico para clis-
t inguir contractos entre ausentes e pl'esentes, quando a di~tanCia 
desapi)arece coni a communicação tclephonicct e rrão ha tractus tem: 
poTis entre a ofl'erta e a acceitação, pois que a audição é ins tàri~ 
tanea. 

Entre as duas opiniões divergt·ntes, colloca-se Valery, erribaràçaclb 
em classificar o contracto por· telephone como feito entre preserites 
ou entre ausentes e, ladeando a difficuldade, tratou da competencia. 
do juizo, indagando do caso de pertencerem os cont1·ahentes â diversa 
jurisdicção e acceitou afinal uma e outra soluçrw confol'me os contra-
hentes se achassem sob a mesma ou diversà jut:isdicçlto. 

Gabba redarg ue com vantagem a objecc:ã.o; que se reduz afinal a 
um circulo vicioso, uma vez que a controv~rsia desapparece ao con-
siderar-se o contracto por telepllbbe como r ealizado entre pre-
sentes . , 

Entre nós; Oliveíra Coutinho advoga a realização dôs cbntràctos 
ató por meio do pllonographo . 

A emenda suppressiva pfí.o é de Huy Barbosa, pois nfio cons ta do 
seu parecer (vol. 1 o pag . 371) . . 

A emenda ao n. 2 deste artigo é de redacção e acceitavel. 

O n. 3 do artigo está redigido assim: 

" Si, feita (a proposta) á pessoa ausente, não ti ver sido 
expedida a r esposta dentro do prâzo dado» . 

A redacçfio é assás clara e precisa. A emenda propõe: 
«Si, feita co1f1 prazo a pessoa ausente, não se houver den~ 

tro nelle expedido a r esposta». 

Dent1·o nelle - póde ser muito correcto e portugucz de lei, tam-
bem o é - clentro clelle e mui to hnis üsada a locucão. 

Dent·ro c(c, dentro em, dentro a - sfio locuçõ3s pr·epositivas que 
se encontram nos classicos, vu.riantes expressivas da l'iqueza elo ver-
nacúlb. 

O Codigo Civil, porém, deve r·evestii'-se de lingllagetu ao alcatice 
de todos, é livro do povo. 
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O texto elo projecto ela Camara diz : dentro do pmzo dado. 
Nrw ha obscuridade alguma de reclacção, o pensamento transluz 

integral e limpiclo através da fórma empregada. 
Que se me per dôe a insolita temeridade de divergir elo grande 

mestre que é Huy Barbosa . Opino pelo texto do projecto da Camara, 
retirada a accentuação do -a- que precede a palavra pessoa, por 
não haver crase. 

Art . 1. 088 

Trata este artigo do momento em que se completam os cont ra-
ctos effectuaclos pot• meio ele correspondencia epistolae e telc-
geaphica. 

E' este um aspecto j uridico moderno elo qual só se occupou o 
Co digo Francez no tocante a doação. 

No campo doutrinaria, a these offerece espaço a controversi:1 
dos dous system:1s conhecidos : «O da cognição e o da aginção" sem 
1evar em conta as variantes ou opin iões independentes como as ele 
Kreppen, ele \Vinclscheicl , de Giot·giodei Gioegi. 

Basta dizer que o projecto do Codigo adapta a theoria do nosso 
direito que é a «ela recepr;ão" variante do systema geral ela. «agniçào", 
com as excepções mencionadas no texto. 

A redacç.ão elo Senado é: 

«Consideram-se fei tos os contractos" ..• 

Diz o projecto da Camara: 
•.. «tornam-se perfeitos>> ... 

Parece-me mais precisa a r eelacçào da Camara, como que ex-
pressando melhor o momento em que se dá o accôrdo ou conjuncção 
das vontades entre ausentes. 

O projecto não cogita especificadamente do prazo para commu-
nicação entre sítios ou lagares n rw servidos por linha postal, como 
faz o Codigo Portuguez (art. 652) . 

Não ha que contestar a superioridade da r edacção da emenda ao 
n. 3 deste artigo em substituiçiio a do projecto da Cama r a. 

Art. 1. 093 

A emenda ele redacção a este artigo foi fundamentada por seu 
autor Ruy Baebosa com os seguintes conceitos (v oi. ·1 • pag. 316, pro-
jecto Codigo Civil Brazileiro): 

«Q ue a impossibilidade cessa e não se torna possível uma 
impossib ilidade». 

A impossibilidade da prestação é relativa, como expressa o tex to; 
entretanto a emenda é acceitavel. 
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O texto da Camara diz : A emenda elo Senado pt'opõe : 
«A impossibilidade ela pres ta- «A impossibilidade da presta-

çrwnão invalid" o contracto, sendo cão n~w invalida o contracto, sen-
J'Olativa ou tomando-se possível Úo relativa, ou cr,ssando antes de 
antes de realizada a condir; fLo. " realizada a condição." 

Capitulo II 

DOS CONTilACTOS BILATEilAES 

Arts . 1.094 e 1.095 

Consta o capitulo 2° ele clous artigos, aos quacs foram offerecicl os 
substitn ti vos ele r edaceilo. o substitutivo ao art. 1.094, satisfazendo exigencias de clar-eza , 
distribuiL1 a materia deste artigo em dous parag-eaphos em vez de um. 

A emenda i primeira p<Lrte do ar t. 1. 0%, de simples r edacr;ão, 
é bôa : 

Diz o projecto - Art. 1. 094: 
Nos conti'actos bilateraes ne-

nhuma das partes póde exigi!' da 
outra o cumprimento da obr-ig-a-
ção sem que tenha cumpr-ido a 
sua. 

O § 1 o deste artigo dispõe : 

Propõe a emeuda: 
Nos contr<Lctos bilateraes ne-

nhum dos contrahentes, antes ele 
cumprida a sua obrigação, póde 
exigir o implemento da elo outro. 

" Si, depois de concluído o contracto, sobrevier a uma das 
partes contractantes diminuição em seu patl'imonio, capaz de 
comprometter ou tornar duvidosa a prestação pela qual se 
obrigou , póde a parte a quem incumbe fazer a prestação em 
primeiro lagar - recusa1·-se a esta - até que a outea satis-
faça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satis-
fazel-a." 

Reza a emenda : 
« Si, depois de celeb!'ado o contr:.teto, sobrevim• ao patri-

monio ele um elos contrahentes diminuição, capaz de prejudicat' 
ou pôr em risco a prestaçrto, a que se obrigou, aquelle a quem ' 
·--incumbir prestaçrto auteriüt' a essa podel-a-ha r eter, até que 
o outro satisfaça a sua, ou a garanta. " 

Trata-se ele um caso especial, em que uma elas partes se vê na 
contingencia ele não poder cumpl'it' a sua palavra., por lhe haver 
sobrevindo ao patrimonio diminuição, capaz ele pôr em risco a sua 
prestação. 

A outra parte, em se tratando de um contracto bilateral, pôde 
recusa?·- se á prestaçfw a que estava vinculad<t; poder á 1·eter a pre-
stação a que estava obrigada, diz a emenda, até que a outl'a parte 
garanta a sua ou a satisfaça. 

Recusar-se e rete1', na hypothese, são vocabulos que exprimem 
a mesm.a idéa e designam a mesma situação jurídica; mas não vejo 
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poi• que substituit· o vocabulo ?'Cwsar-se, quando, além de empregado 
nos codigos, é o mais apropriado . 

Na primeira parte do artig·o fi cou consignado que a exacta reci-
pt·ocidade a «E'quivalencia elas prestações constitue a propria essencia 
dos contractos bilateraes, pois, bem certo é que, em taes contractos, 
o mesmo pé de igualdade jmiclica clelinea-se para ambas as par tes 
ele tal fórma que, si urna quizei· accionar a outra, é preciso que pri-
meiro tenha dado implemento a sua obrigaçã.o, porque sin rw , será 
contestada com a c:r;ceptio non aciimpleti contractus que, no fundo, é 
o di-reito de retenção, a que allucle a emenda, empregando o vaca-
bulo «?'ete?'» que desenha ao vi v o a situaçã.o j uridica concernente ao 
caso. 

Mas, o § '1 o já. consagra outra face ela equivalencict ou recipróci-
clacle dos contractos bilate t·aes,-a face em que penetra o risco ou 
o imprevisto, hypothese cl ifferente ela elo texto antei·iot• . . 

Os codigos co::ri•arn desta hypothe~e e empregam o verbo ?'ecusar-se 
como esti\. no projecto. 

Ahi está o Codigo C i vil A llemã.o, <n·t. 32'1 ( traduit et annoté par 
Raoul De La Grasserle, troisi!~me éclition, page 70)- que empr·ega o vo-
cabulo «recusar-se»; ahi esti\. o art. 83 elo Codigo Federal das Obriga-
ções em que o mesmo vocabulo é encontrado. . 

Parece que a situaçã.o da rescis~w unilateral, creada pela insol-
vabilidade, cahic tetiza~se melhot· pela; àttiude-non ]J1'estai1cli do que 
pelo-jus ntinencli. 

Este paeageapho foi um acl clitivo otrerecido á _ ultima hot·a, na 
votaçã.o , pelo illuste& j urisconsulto Dl' . Amat·o Cavalciui ti; nao con-
stava do projecto Clovis, nã.o foi lembrado quando se fez a r evisã.o do 
projecto no seio da Commissflo dos Jurisconsultos e nem tao pouco foi 
suggerido pelo illilstre Dr . Ta vares ele Lyra, Relato e dessa parte na 
Commissão Especial tios 21 . 

Aproveitando a redacr;ã.o da emenda do Senado, cobcernente á 
primeira parte do paragrapho, opino pela seguinte : 

«Si, depois de celebrado o contracto, sobreviet' ao patri-
monio de um dos conteahentes-dimin uiçã.o, capaz de preju-
dicar, ou pôr em risco-a prestação, a que se obrigou, póde 
aqnelle- a quem incumbit· a prestáçã.o, em primeiro logar, re-
cusar-se-a esta, até que o outro satisfaça a sua ou a ga-
I'anta . » 

As emendas offerecidas ao paragrapho unico do art . 1.094 do 
projecto (§ 2° da emenda elo Senado) e ao art. 1.095 s:Lo acceitaveis 
e de .:néra redacção . 

Capitulo III 

DAS ARRHAS 

Arts . L096, 1.097, 1.098 e 1.099 
Aos <ii' tigos acima foram offerecidos substitutivos ele reclacção que 

merecem ser approvados, com excepçrw do principio ela en1enda ao 
a rt . 1. 098, diide se lê : salvo estipulação dive?'sa- por -salvo estipu-
lação em cont1'a1'ib, cbnsolLilte o tl~xto ela Clt mará, que clevb ficáf, por 
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i11e parecer mais precisá a expressão, uma vez que o j)i'ihcipio gê t;al e 
um só : «As arrhas>> em dinheiro reputam-se priticipio de pagaiuento, 
excepto si as pai'tés estipulam, não causa clivcrsd, mas causa con-
traria ao principio clomi11atitEi e gei'al elo direito patrio. 

Capitulo IV 

DAS ESTIPULAÇÕES mr FAVOR DE TERCEIROS 

Arts. 1.100, 1.101 c 1.10:\ 

Srw todos emendas ele r eciacçfto, desdobrando-se a materia do 
art. 1.100 em mais um paragrapho. 

~. !eeecem apoio . 

Ca pitulo V 

DOS VICIOS REDHIBITOIIIOS 

Arls. 1.103, 1.10~·, 1.105, 1.106, 1.107 e -1.108 

O projecto consagrou aos vícios eedhibiLorios um capitulo especial, 
destacando-o da «compra e venda», màtel'ia onde é comrtiumlherite 
tratada pelos codigos e bem andou, porque os vícios redhibitol'ios não 
occonem só na compra e vericla, podmh apparecer em todos os con-
tractos translativos do clominio, lJosse e uso, como sejam a permuta, 
a dação em pagamento, o arrendamento e até na propria doa~ftd , 
quando se revestit· de caracLer remuneratorio. 

Aos art.igos deste capitulo 1'oraill oíferecidas emendas de re-
dacção em ger al acceita v eis. 

Ao art. 1.103 , em vez de «vícios olt cl tifeiLOs» occttltos, a emenda 
propõe -«vicias o ti defeitos encobertos;,. 

Pot• que a praferencia ? 
Não se equivalem os vocabulos ? 
Tanto improcecle a emenda. que, pouco abaixo, o Senado acceitou 

a palavra «occulta», como se vê do art. 1.106, esquecendo-se da 
emenda ao art. 1.103. 

O verbo «en.ieitar» empregado neste artigo, vem das Ord. do 
Reino 1° 4° P 17 § 2°. 

A redacção do Senado ao art. 1 dO~ intercalando as locuções 
ano contracton e «pelo alienatite» cbnti'ibue para clareza. do t exto. 

No final do art. 1.105 do projecto da Camai'a, lê-se: •<resti'.uir 
o valor r ecebido e as clespezas com o contracto»; a eniànda opina: 
«restituit• o valor r ecebido, mais as despezas do contracto» . 

No substitüit· a preposiçfw aco1Y.i" pela coiltracçào prepositiva 
«dO», uma inLerpretação demasiado casuística poderá vislumbrar a 
suppeessão ele lima brecha poe onde penetraria o espírito bysantino 
da chicana, sempre feetil em expedien te i1o conflicto vivo dos inter-
esses . 

Despeza.s de um contracto cingem-se ás decorrentes da süa exis-
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tencia jurídica ou judicial, da escriptura, sellos, impostos, reconheci-
mento de firmas, etc ., etc.; e «despezas com um contracto» não com-
prehenderã.o as que r esultem ele viagens, de consultas a advogados, 
isto é, despezas judiciarias e extra-judiciarias? 

Por isso mesmo, acho acertada a emenda proposta. 

Art. 1.-106 
E' substituída a palavra «adquirente» por «alienatario» e o Se-

nado acceitou a expressão «vicio occulto» que emendara ao 
art. 1.103 . 

Art. 1.107 
A emenda do Sen:tdo diz: «redhibinclo o contracto», ao passo que 

o projecto dispõe: «rescindindo o contt·acto»; mais adiante «O abati-
mento no pt·eço» em vez ele «abatimento no valor ajustado». 

Não lla que desconhecer maiol' pi'opriedétdc vocabular e ex-
actidao ele fórma jurídica nas emendas propostas e o mesmo se di 
em I'elação á emenda elo art. 1.108. 

Capitulo VI 

DA EVICÇ,\0 

Arts. 1.109, 1.110, 1.111, 1.:112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 

1.118e1.119 
São de redacção as emendas offerecidas aos arts. 1.109, 1.111, 

1,!16 e 1.1-17. 

Art. 1.110 
Ao artigo escapou a negativa e em vez de "o assumir, diga-se 

«O não assumir», como resalta do pensamento logico e jurídico elo 
texto. 

Arts. 1.112 e 1.113 
Dispõem estes artigos: 

Art. 1.112. Subsiste para o alienante esta obrigação, (re-
fere-se ao art. 1.111) ainda que a causa alienada esteja dete-
riorada, excepto havendo dó lo do adquirente. 

Art. 1.H3. Si o adquirente tiver auferido vantagens das 
deteriorações e nã.o tiver sido condemnado a indemnizal-as, o 
va.lor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver 
de dar o alienante. 

A ~menda elo Senado propõe a substituição elos dons artigos pelo 
seguinte: 

Si a cousa evicta tiver sotfrido deterioração, responderá 
no evictor por esta o alienante ou o evicto que lhe houver 
dado causa, ou um e outro pela parte que lhe nell a. 
couber. 
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O parecer, susten tando este substitutivo, ind aga : Que dólo póde 
te?' o adqtâTente ? Em aclqw"riT a cottsa ? Em dcteTioml-a ? Qual o 
clólo elo adqttiTcnte de natm·cza a e.1:imi1' o alienante da ob1'igaçiio ele 
restit1âT-lhc o p1'eço da cottsa evil'ta, uma 1:ez 1'eali::;adas as condições 
exigidas no aTt. -1.1'10, isto é, .si cllc não foi informado de vici.o ele 
evicção ou, si iufol'mado, o não assumiu? 

Continúa o parecer: "Occupanclo-se com o adquirente, esqueccua 
se elo evictor, que é o pl'incipallesaclo ; o art. 1.113 mtda clissB sobr-
clle. 

O desembargadot' Vieira Ferreira nas suas <<Ementas e Emendas 
ao projBcto do Cocligo Civil» (pag . 173) sustenta ex-abunclatia - os 
arts . LH2 , L113 e combate com vigor o substitutivo. 

«Estavam dirBitos os arts . ·1 .H2 e 1.11 3» (annota o illustre cri-
tico) cuja cloutl'ina os illustres Commissarios podem ver em Pothier, 
(Trait . de la venLe), ou em Baudry- La Can tine1·ie, Dir. civ. 788. 

Si nfw quizerem, leiam-n'a em Coelho ela Rocha, § 812 : 
"A deterioração ela cousa nfto minora a r esponsabilidade pela 

ericcão. 
Veio-nós da actio e:c- stipulattt." 
1\las, si o adquirente houver tirado pl'ovelto ela deteriot·ação, 

«O utra cousa eleve dicidir-se, art . 1.11 3, pot' um evidente motivo 
de eq uid;tcle. 

Si o compt·ador, e.?:ernpU !J1'atia, vendeu o córte de um bosque, o 
vendedor tem o direito ele abater no pt'eço uma quantia correspon-
dente ao luceo obtido, porque de outra sor te aqu elle r eceberia em 
clobt'O o preço à<t clerrubacla , um ele quem a com pt·ou e outro do ven-
dedor qu e a gar ;wte. 

i\fazzoni, Dieeito Civil v. 62: 
"Assim estavam direitos os arts. 1.11 2 e L 113, conclue o illustre 

critico. 
"Que fez a Commissão elo Senado Brazilciro :10 armo da graça de 

1912»? pergunta ainda . 
E transcr<we o substitutivo elo S::mado. 
Vario foi o ponto ele vista ela Commissrw para impugnar os clous 

a rtigos e m causa . 
Affigura-se-lhe impossível o dólo da parte elo adquirente e por-

tanto absurdo qne cesse a obrigação elo alienante r estituie-lhe o preço 
in tegralmente, ele inclemnizar-lhe os fructos, as perdas e damnos con-
seq uentes á evicção . 

Este é o .1nmctum saliens d<t clivergencia entm a Commissão e a 
donteina acceita pela Ca mara . 

Regulae peecisamente as relações jurídicas entre aclquil'enta e 
alienante, (esta é a area ela evicção) foi a mira do art . 1.H2 e que 
o substitutivo do Senado desconhece. 

Estudando a genese do art . i.11 2, encontramos no projecto 
Clovis o art. :L. 252, que estatuia: 

»Não desapparece para o alienante a obrigação tle r estituir 
o que tiver recebido em p<Lga mento da cousa alienada por se 
achar esta, ao tempo da evicçrw consicleravBlmente deteriorada 
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por força maior, caso fortnito 0~1 mesmo neglicencia. do ad-
quirente. , 

A Commissão dos eurisconsultos substituiu este artigo pelo 1. H2, 
retirando a responsabilidade elo aliena11te no caso furtuito e no da 
negligencia elo adqnirente. 

I-Ia um ponto em que o substit utivo do Se:1aclo parece supprir 
uma lacuna elos textos ( arts. 1.112 e 1.113 ), é quando regul<t a 
responsabilidade elo aliena.nte na deterioração por elle feita; mas 
es3a lacuna é apparente, exclLle-se por si mesma , pois, si elle é res-
ponsavel até quando a deterioraçfw é foita pelo evicto de bôa. fé, nfw 
pócle haver duvida no caso em que seja ella de su<t autoria. 

A propria negligencia do evicto, si occasionar deterioração na 
cousa evicta, não isenta o ~li(:lniJ.nte ela responsabilidade de inde-
mnizal-a, ele modo que a emenda do Senado subver te a indole j lll'iclica 
do instituto, erigindo, e!p. apsoluto, como regra geral, a respo nsabili-
dade da deterioração a quem lhe hou ver dado causa . 

Opino pela manutenção dos dons artig·os C0'21 a reclacção que 
I hes dá H.uy Barbosa, a saber: 

Art. 1.112. Subsiste para o alienante o encargo dessa 
repaea<;ão, ainda que se haja deteriorado a cousa a lienada, 
salvo si por parte do alienatario interveiu dólo. 

Art . -1.113. Si com a detet·ioração desfmctou vantagens 
o adquirente, e não foi conclemnado a indemnü:al-as, decluzir -
se-ha o seu valot· na somma que lhe tiver ele pagar o 
alienante. 

Arts . 1.11q, e 1.11 5 
Em seguida, propõe o Senado outro substitutivo aos arts. 1.114 

e 1. H5, que tratam elas bemreitorias necessarias e uteis fei tas no 
predio evicto, e que podem ser r ealizadas de bôa ou m{L fé pelo alie-
nante ou pelo evicto, ou ainda por ambos,que podem ser necessarias, 
uteis ou ainda voluptuarias; tlflo cogitando destas o Cocligo. 

O Cocligo passou depressa sobre o assumpto, o Senado conigiu 
para peior, e aqui confessa o Relator que terá ele acceit;u· uma das 
duas soluções apresentadas, quando qualquet' clellas é deficiente. E 
sinão vejamos: 

Dispõe o pr·ojecto: 
Art. 1.114. As bemfeitOI'ias necessarias ou uteis, não abo-

nadas ao que soffr·eu a evicção, elevem ser pagas pelo alienante. 
E o art. 1.115. Si as bemfeitorias abonadas ao que sofl't·eu 

a evicção tiveeem sido feitas pelo alienante o valor dellas ser{L 
l!')vado em conta da restituiçfw dpvida. 

Aos clous artigos propõe o Senado a seguinte emenda substitutiva. 
cr.n. o additivo que adiante se lê: 

As bemfeitori.'ls nccessarias e as uteis serão inclemnizadas 
pelo evictor ao d i .:mant'l ou ao evicto ,que as houver executado. 
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Artigo additivo. Si a çousa evicta tiver o seu valor con-
sideravelmente augmentado, em consequencia de bemfeitorias 
introduzidas pelo evicto ou pelo ali enante e não conviet· ao 
evlctor-indemnizar a importancia desse accrescimo, a evicção 
se resolverá, recebendo o evictor do alienante, si este se 
achava de bôa fé, o valor de cousa antes das bemfeitorias, e 
si de má fé, o dobro desse valor. 

Essa emenda e additivo foram corroborados por algumas conside-
rações no parecer da Commissão, e a peimeira é que a doutrina dos 
dons aetigos é injusta e confusa, pois que o peincipio jw·idico é que as 
bemfeitorias necessarias e uteis devem se1· indemnizadas pelo evicto1· ao 
autor clellas e qtte, pelo disposto nos dous artigos, não é elado expres-
samente ao evictor essa ob1·igação, estabelecendo- se eluas regras absur-
das: inâernnizar ao evicto as bernfeitorias ele autoria deste; pela se-
gunda, impõe-se ao evicto indemniza1· as ele auto1·ia do alienante; que 
s;e falt a, é certo, ern abono elas bem.fcitorias, mas não se diz quem as 
faz e como se fa z esse abono. 

No ql!e concerne ao additivo, diz a Commissão que o projecto 
se esqueceu da hypothese importantis,;ima alli regulada. «Que era 
indispensavcl preencher a lacuna, e a Commi.ssão fel-o inspirando-se 
no Codigo Civil Francez, cujo rigor, na hypothese da má fé do alie-
nante, por parecer exagerado, ella attenuou». 

Examinádos, á luz de ligeira analyse, a emenda e o adelitivo do 
Senado não satisfazem e carecem de fomento j uridico. 

A emenda seduz, á primeira vista, pela concisão, pela clareza 
do enunciado, estatuindo que no caso de cleteeioração na cousa evicta , 
responda ao evictoe pot· ella-o alienante ou o evicto que lhe houver 
dado causa ou ambos pela parte que l11e nella co uber». 

Essa formula concisa e simples é manca, não satisfaz as exigen-
clas j uridicas das relações que se formam na vida civil porque não 
cogita elo dólo ela parte do adquirente nem da elo alienante, não 
prevê a situação daquelle que se apeoveitar das deteriorações como 
fazem os codigos; e mencionarei : o Portuguez art . '1.047, § 4°, o Co-
digo Civil Italiano art. 1. 438, o Codigo Civil Francez art. '1. 632, o 
Chileno art. 1.848, o ele Haiti art. 1.417, e outros. 

Todas estas legislações figuram os casos de estar a cousa evicta 
já deteriorada, ele havee um cleterioraclor que aufira vantagens ela 
deterioração e ele haver dólo de parte do comprador . 

Nem porque ficasse expressa no substitutivo a responsabilidade 
elo evicto ou do alienante pelas deteriorações a que houvessem dado 
causa, desappareceram as clifficuldades, ficando solvid as as hypo-
theses que a materia comporta e a viela quotidianamente suggere. 

Neste ponto, é preciso dizer, a. emenda nem é substitutiva porque 
não cogita do assumpto com a latitude dos clous textos do projecto da 
Camara; é uma emenda parcial. 

Declarar que o autor da deterioração é responsavel por ella, é 
elamentae, quasi axiomatico na doutrina da culpa e nem os 
aets. 1.112 e 1.113 lnfirmam tal preceito. Mas, no caso ela evicçã.o, 
esse principio elementar não é absoluto, e sinlí.o vejamos: E si 
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houver clúlo elo adquirente, continuará a inda r espon,;avel o alie-
nante? 

Por que nilo su ppot• que o adquirent<:>, com animo doloso , conhe-
cendo o direito elo evictor e o occultaaclo ao alien<tnt e, comprou-lhe 
um predio qu e pt·opositaclamenle deteriorou ? 

Em se tratando ele cleteriomção de causa ev:cta, n[o se com-
pt•chende que o Cocligo passe em silencio a hypothese do clólo e das 
vantagens auferidas pelos causador es ela cleterioraçfto. 

O instituto ela evicçrw tem sua feiçilo jm·iclica peculiar, te m 
seus princípios r eguladores, sua economia interna feita pela 
cohesilo logica cl<ts relaçõe~ entre o evicto c o alienante; ha algo da 
culpa contl'actual e a emenda su bvet·te esses princípios. . 

Por· que collocat· cl irectamente o alienante d ian te do evictor, 
mesmo no caso em que aquelle tm~ha pratic<tdo cleterioraç[o da causa 
evict;t ? 

O qtJe ~offreu a evicção tem, em r egra,direito contea o alienante 
ainda quando este se ache ele bôa fé; os codigos modernos o fazem 
respons<wel pelas deteriorações cl;t cousa evicta, mesmo quando 
decorrem elhts de força maior ou ela negligencia elo comprador, só 
exceptuaudo o ca.so ele dó lo. 

A isto não attencleu o Senado . 
Subsiste a respon s~tbiliclacl e do <tlieuaute até mesmo quaudo a 

nfw tenha assu mido ele modo expeesso ; o n.clquieaDte, entretanto, 
est{t cm outr·a posiçfw nnis vauta.j osa; ateavés dt) sn<ts rel<u<õcs 
com o alienante p;l.lpit<t c vive o direito ele in t!em niz11çõo pot• lhe 
ter sido vendida um a cous<t eivada de vicio:; ele dire ito anteriot· 
á venda., e dahi o direito ele in ch~mnizaçfto elos i'rnctos que o 
evicto tivee sido obl'igaclo a r estitnit· ao evictor, elas clespezas elos 
con teactos e prej uizos clecot•t·entes ela evicção, elas custas .i udlci aes. 

Si assim é, si o evictor Y<te com a sua acção real contra o evicto 
e este r egl'id:J já c::>m a acção pessoal contea o alieuante, por qne 
colloca a emenda do Senado o evictor defronte elo . alienaute, quando 
entre os dons s2 interpõe mui j uricl icam ente o evicto ? 

Pois, a cleteriorar.ão ela coasa evicta extin gue ou cFminue siquer 
a g<trantia elo evicto ? 

Imagine-se a hypothese elo alienante tel' deteriorado a peoprie-
dacle que possuia, t er t r ansformado uma propriedade ag'l'icoht em 
est<tbelecimento pastol'il, reduzindo- lhe o valo e intrínseco . 

Arrazou mat tas para fazet· pastagens, substituiu plantações por 
invernadas e forragens , retirou machinas e engenhos e depois vendeu 
a sua pt'oprieclacle . 

O adquirente aufel'iu consicleraveis vantagens elas cleteeiot·ações, 
vem o cvictor e clirectamente responsabiliza o alienante por ellas e, 
por sua vez, o adquil'ente vae bnsca r em mfLos delle o pl'eço int2gral, 
perdas e damnos quando, ent t·etanto, foi quem auferiu van tagens das 
deterim·ações . · 

Pela emenda elo Senado r eproduz-se o exemplo ele i\Iazzoni e o 
alienante tem de pagar duplamente. 

Si se applicar o systema elo projecto, a.hi está o art. 1.113 pt·e-
veninclo o regulando o caso, e, on o adquil'ente já respondeu indemni-
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alienante, será encontrado o valor elas V<tntagens auferidas pelo 
adquirente com a q!1antia que .houver c!e receber elo alienante. . . 

A maltcta ou dolo elo aclqmrente pode dar-se tanto 110 adqu ll'!r a 
cousa, quauto no deteriorai-a, c neste caso, é absurdo que outro vá 
purgar o dólo proprio ou que o doloso aufira vantagens ela propria 
malícia. 

As " Orei. do Reino " tão sa hia e profundamente meditadas, já 
fallavam na malici:l elo evicto, sabedor da illegitimidade da sua acqui-
sição (Ord. 1", 3", T0 4!:1, § 4°) . 

" Que ao evicLor caiba inclemnizar as bemfeiLorias necessarias e 
uteis, das quaes se vae aproveitar, por força de decreto judicial, que 
reconhece a evicção, é principio geral que o projecto ela Camara não 
desconhece e não era mistér ficar expresso . 

A regra tem, porém, excepções decorreu tes da natureza da 
evicção. 

E tanto o projecto nfw desconhece esse principio que o art. LH4 
só faz o alienante responsavel por bemfeitorias necessarias ou uteis, 
quando não forem abonadas ao evicto pelo evictor, de modo que não 
vejo porque expressar, tornar patente o que é corollario fatal e inillu-
divel da sentença que reconhece a evicção . 

Pela regra do art. 1 .114,que o parecer taxa ele absurda, impõe-se 
ao alienante indemnizar ao evicto as bemfeitorias introduzidas por· 
este. 

Não é precisamente o que está no art. 1.114; o alienante só é 
r esponsavel pelas bemfeitorias necessarias ou uteis, quando nu.o abo-
nadas ao evicto pelo evictor e isto porque os princípios que regulam a 
indemnização por bemfcitorias sito os mesmos que vigoeam para as 
deteriorações. 

O evictor vae buscar a cousa evicta onde estiver, com bemfeito-
rias ou não, feitas pelo alienante ou pelo evicto e este, caso seja o 
autor das bemfeitorias, e lhe sejam ellas abonadas, nada tem que 
reclamar elo alienante (art. 1.-114); si, porém, nrw lhe forem abo-
nadas, devem ellas ser pagas pelo alienante. 

Agora, si feitas por este e o seu valor tiver sido abonado ao 
evicto, ser{t ellc descontado na restituição devida pelo alienante 
(art. 1.115). E' isto mesmo que es tá nos Codigos Francez, art. 1.633 
e 1.034, Italiano n. 1.489, Portuguez, n. '1. 047, § 3°; Chileno, 
11. 1. 849, Hayti, n. L 418 . 

E' uma clisposiçào clara, diz Carvalho Mendonça, que nfw suscita 
controversias nem exige commentarios (DiLr . das obrigações) . 

Como é que o evictor, em uma acçi:"to ele reivindicaçfto intent<tcl ét 
contt'a o evicto, inclenmizari as bemfeitorias feitas pelo alienante ? 

Si o evicto recebee do evictor a importancia clellas, quando fei-
tas pelo alienante, na restituição que este tiYer que lhe fazer se dará 
o encontro do seu valor. 

Vem de molde consignar aqui a opinirw elo desembargador 
Vieira Ferreira, quanto ao add itivo . 

O illustre mag·istrado o taxa de peolixo, vario e injusto. 
O additivo figura a hypothese de estar a cousa evicta considera-

velmente augmentacl<t pelas bemfeitorias e não convir ao evictor in-
Codigo Civil- lf. 11. 
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demhizal-as, quet· tenhám sido feitàs pelo evicto, quel' pelo àllenantc 
e prescreve que, ell1 tal caso, :l evicção se i'esolverá, recebendo o 
evictor do alienante, si E.ste se achava de boa fé, o valor da causa 
antes das bemfeitorias, e si ele má fé, o valor dobrado . 

Indaga o desembargador Vieira «quando é que se poderá consi-
dera!' a collsa consideravelmente augmentada de valor pelas bem· 
eitorias ?» 

Não conviria indicar uma po?·centagcm qualque?' ou ela?' ao pro-
príctm·ià à elireiio ele, em vez ele Teinvielicat a cousa; cobtar o valor 
clella sem as bemfeitorias, no caso ele valerem mais do que a cousa 
beneficiad<t ! 

Cohtimi<t, dizendo «O propeietario rleverá ficar em peesença do 
possuidor·. pois o alienante póde não ser· chamado á autoria e, chac 
mado, póde não assumil-a». 

O illustre jurista trata do caso, applicando, conforme seu ponto 
de vista, as regras que regulam a posse; nós, entretanto, estamos 
tratando ela evicção e a nossa conLiugencia é a de acceitar ou de re-
jeitar os dous artigos ou substitutivo do Senado; não nos é .:lado ior-
mulat· tuba solução terceira para o caso, talvez a mais conveniente, 
si fosse po:;sivel. 

Já me uão deterei em reconhecer vaga e indeterminada - a 
expressfw -- valo?' consideravelmente augnwntaclo. 

O aclditivo parece-me r ejeitavel porque desconhece, como no 
caso antel'ior das deteriorações- as regras fundamentaes da evi-
cção . 

Si o evictoe tem o direito de it' buscar em mãos do alienante o 
valor da causa, antes das bemfeitorias, si estava de boa fé, ou o 
dobro, si de má. fé, p~rgunta-se: volta, neste caso , a co usa evicta ao 
poder elo alienante? Fica em poder do evicto'! Em qualquer dos casos 
não ha evicção . 

E si for evicto quem houver feito as bcmfeitorias ele ma fé e não 
convier ao evictor indemnizal-as, pagará ainda o alienante o valor da 
causa? 

Si assim é, o aclditivo desteóe a rege a geeal do substitutivo, que 
manda sempre abonar as bemfeitorias necessaria-s e as uteis ao que 
as houver executado. 

A hasta publica, nes te caso particular· do additivo, com as Llis-
tincções precisas e claramente reguladas, seria o melhor, si se tra-
tasse de ju.s constitucndum e n~.o de opção ent re textos . 

Coherentemente a opinião emittida no caso dos aets . 1.112 e 
1.113, acceita os aetigos do pr·ojccto da Camara com a redacção que 
lhes irnpeirniu Ruy Baebosa (vol. 1°, p<tg. 381 . Parecer) . 

Por derradeiro convem addit ae que os artigos do projecto da 
Camara, posto que não cogitem de bemfeitorias int roduzidas de ma 
fé, uão desconhecem a regra geral de cabee ao evictoe indemnizal-as; 
de resto, é mesmo consequencia forçada dos princípios que regulam a 
materia e da situaçrw judicial creada pel<L evicçrw. 



Os arts . L 114 e :1. Ü!í devem ficar êdth a seguinte r iiidaéção (Ruy 
Barbosa): 

Art. 1. 114. As bemfeitorias necessaria.s ou uteis, não ábo-
nadas ao alienatario evicto, seriio pagas pelo alienante. 

Aet. 1.115. Si as bem feitorias abonadas ao adquirenta 
evicto h ou vereit1 sido obi'a do alléliàb.te, descontar-se-lhes-ha o 
valor na restituição, que áquelle se dever. (Art. 1.1H.) 

Art. 1.118. 

Diz 6 pràfeéto 

Pàra podee exercer a seu di-
reito1 pot· causa ela evicção; deve 
o adquirente denuncia?' ao alie-
nante o litígio no tempo e pela 
fórma que determinarem as leis 
do processo. 

Diz d enir!ndá 

Pàrâ poder excrcita:r o direito, 
qne dà evicção lhe te.sülta, tJ ad'-
qtiirente nolificarâ do li tigio o 
alienante, quando e édiilo lh'o de~ 
terminarem as leis dti proéessâ , 

A erriénda & acceltavel , consefvãndo-se o vocabu1o «denuncim·» 
do projecto, por ser mais apropriado. 

Só depois da sentença definitiva, é que se verific3. a evicção, e o 
evicto deve «denunciar» o litigio ao alienante, chamando-o á au-
toria. 

«Denunciar a liden é da ord. I".o 3°, fo 45, é de T. de Freitas, 
art. 576, (Consolidação das leis civis) , é de Com~a Telles, (Dig. Por-
tuguez § 303). 

Mais remotamente- «li tem denuntiare» é do Direito Romano 
porque todas estas expressões, em resumo,-significam-chamada do 
alienante á autoria, tornando-se exequivel contra elle a sentença . 

O Codigo Civil Francez presume-dólo da parte do evicto quando, 
sabedor que o alienàntedispõe de documentos e prdvas.capazes de 
infirmareril a séiltença dà evicÇão, deixa ele dàri!iíiciar o á.lieríap:té iJÜ 
de chamai-o á autoria, immoi.Jilizando-se ante 0: cü.rsodo pleito' até 
fitial instancia, e em tal êáso ficà o alienànte isento de résponder-
Ihe pelo preço e damnds. 

Art. :1.119 

Duas são as emendas ao artigo, uma de redacção, á P pàrta 
e ao n. 1, quo merece apoio e outra, propondo a suppressão do n. 2, 
que estatue: 

Não póde o adquirente demandar pela evicção: (o alienànel 
... o .... .. o .. • ó • o • o • o o • • .. ~ o ••••• o o o • o • o • • • • .. .. õ ; • • • • • • • o o •••• 

2°, se sablà que á cousa era alheia ou iitígiosa. 

E' o êasó acima figurado de dólo da pal'te do evicto e que â. écrm• 
missão do Senado parecia impossivol dar-se, como manifestou ao dis-
cutir o substitutivo dos arts. 1. !12 e 1.113. 
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Não comprehendo a conveniencia da suppressã.o, e a hypothese' 
·não se contem tão claramente nos termos do art. 1.110 que importe 
em redundancia, principalmente constituinclo um caso importante, 
que deve ficar expresso, para bem definir a cessação ela responsabili-
dade entre o evicto e o alienante. 

CAPITULO VI 

DOS CONTRACTOS ALEATORIOS 

Arts. 1.120, 1.121, 1.122 e 1.123 

As emendas a estes artigos são de reclacçfLo. 
A 2• parte do art. 1.121 constitue pela emenda- paragrapho 

destacado. 
E' ele notar-se nos impressos das emendas offereciclas pela. Com-

missrw Especial do Senado (DútJ•io do Cong1·esso Nacional de 22 de 
setembro ultimo e ele 21 ele dezembro ultimo trazendo este as emen-
das já approvaclasJ a falta da palavra «Causa» no final da emenda 
ílO art . -1.123. 

"TITULO V-Differentes especies de contracto 

CAPITULO I 

IH COMPRA E VENDA 

Secção p1·imeim 

Disposições geraes 

A pl'imeira emcncht é [L epigraphe «Das VcL rias cspecies de con tt·a-
ctos» , em vez ele «ditferentes csp::;cies de contracto», como inscreve-se 
o titulo V acima. Acceitavel. 

Contem este primeiro capitulo 17 artigos, a saber: 1.124, 1.125, 
1.-126 , :1.127, 1.128, 1.129, L-130, 1.13:l, 1.-132, 1.-133, -1.134, 1.135, 
1.136, 1.137, :l.138, 1.139 e 1.140. 

Destes, não tiveram emendas os de numeras 1.128 e 1.139 c 
as offerecidas aos demais são de redacção com excepçi:Lo ela do 
ilrt. 1.138. 

A emenda ao art. 1.135, n. 3, 
diz: 

«Aos rnpregados publicas» em 
relaçãoaos bens que estiverem 
sob sua<tdministracao, directa ou 
indireca, da. UniãÓ, dos Estados 
1;1 dos Múnicipios . 

Ficaria mais natut·al, redigido 
assim: 
Aos empregados publicas, em 

relação aos bens da União, dos 
Estados e dos Mnnicipio~, que di-
recta ou inclirectamente ·estive-
rem sob sua administração. 
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Artigo 1.138 

Diz o projecto da Camara: 
Si na venda de um immovel se 

det.eemlnae a respectiva área, e 
esta não coel'cspondet· ás dimen-
sões dadas, terá applicação o dis-
posto no capitulo V elo titulo an-
terior, excepto si for vendido 
como cousa certa e a ext ensão 
apenas enunciativa. 

Ruy Barbosa opina : 

Propõe a emenda: 
Si na venda de um immovcl se 

estipular o preço por medida de 
extensão ou s/3 determinar a res-
pectiva áeea, e esta nftO corres-
ponder em qualquer elos casos ás 
dimensões dadas , o comprador 
terá o dieeito de exigie o comple-
mento ela área, e nfw sendo isso 
possível, o de r eclamar a rescisão 
do contracto ou o abatimento pro-
porcional do preço. 

Não lhe cabe, porém, esse di-
reito, si o immovel foi vendido 
como cousa certa e discriminada, 
tendo sido apenas enunciativa a 
referencia ás suas dimensões. 

Paragrapho unico : 
Presume-se que a referencia ás 

dimensões foi simplesmente enun-
ciativa, quando a differença en-
contrada não exceder de 1/20 ela 
extensão total enunciada . 

Si, vendendo um immovel, se lhe determinar a árya, e 
esta não corresponder ás dimensões dadas na escriptura, vi-
gorará o disposto nos arts. 1.103 a 1.108, excepto si o im-
movei se vender como causa ce1·ta, sendo apenas enunciativa 
a extensão indicada. 

A emenda torna bem claro que, por duas formas, as dimensões 
dadas na escriptura da venda ele um immovel podem nilo correspon-
der á sua verdadeira área, on quando se estipulam numeeo e preço 
de unidade agraria. ou quando se fixa o numero certo ; e eetão fica 
ao campeador o direito de exigir que se complete o numero que faltar 
ou de pedir abatimento correspondente a essa falta, ou finalmente de 
peopot· a rescisilo do contracto : e o Senado, aclditando um artigo, 
estabelece que, no caso ele se encontrar a differença ele 1/20 no ter-
reno, considera-se como ter,Jo sido enunciativa a referencia ás 
dimensões. 

E' providencia salutar que, na pratica, vae cortar cerce o passo 
ao sophisma e á chicana. 

Diz o parecer que é a adaptação ao nosso direito ela doutrina do 
Codigo Civil Francez. 

No Dig. Portuguez, arts . 287 e 288, está regulada a hypothese de 
maneira clara e concisa . 
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Lembro, por mais concisa1 a segui!1te redacção á emenda e ao 
odditivo: 

«Si na venda de um i)nmovel se determit1ar a respectiva 
área, e esta não correspondet· ás dimensões dadas, o com-
praçlor terá direito de exigir a dttren:mça, e tJa impossibili-
dA.de, o de reclamar abatimento ç!Q preço proporciopa] á ditre~ 
t'enç;t, ou ainda, no ultimo caso,- a rescisão do cootrflcto. 

«Si porém o immoyel foi vendido como causa certa, S<;Jndo 
apeqas onuncia~iva a extensão inc!icada, não ter{!. o comprador 
esse dieeito . 

,;pa!'agl'apho unico. Si a di(ferença verificada n1\o exceçler 
de 1/20 da exteqsão total enunciada, peesume-se que a !'efe~ 
reucia ás d\!nensões foi simplesmente enu uciativa. » 

Não vejo vantagem em distingui!', como faz a emenda, a deter-
minaç110 da área da ·estipulação de preço poe unidade agraria; o es-
sencial é verificaJ'-Se si GO!'f'esponde ou não á extensfw da cousa 
vendida a equnoiu,çü,o da escl'iptüra C ousa certa e cUscriminadtt; como 
ahi se lê, é redundante. 

E' ele notar-se uma falha no t exto, já agora taede para remediar; 
a difl'epença póde set' para menos assim como pócle see paea mais na 
hypothese do a rt , 1 .-138. 

E este pltimo, o Codigo passa em silencio, não cogitando de am-
parar o direito qe venctedor ou alienante . 

Prevalec!')l'á. natpralmente o principio d<t les fto . 
B;met1da n. 1. 093 

A emenda, qt1e abaixo se lt'l, appareceu na redacção final das 
emendas do Senado (Diario do Cong1·esso, de 29 de clez(:)mbro tle 
1 912) ; mas não consta da votação em 3• cliscussrw do pt•ojccto da 
Camara, decretando o Codjgo Civil. 

E' aetigo novo, cuja acceit!J,ção a Camara clecidil'á. 
Esta einenda segue-se ao <lcrt. 1.138 . 

Emqqdq, q, 1, OQ~ 
" Art, Em toda escriptul'a de transferencia de immoveis 

sel'ão tt•ansm•iptas as certidões ele se acl)arem eljes quites com a F!1-
zenda Federal, estadual e munipipal, dê quaesque\' impostos a que 
pudessem estar sujeitos. · · · -

P<J.Pag1·apho uníco. A cet•tidão nega tiva exonera o tmmoyel e 
se~ta o adqliij'ente d(;) toda responsabilídade. » · 

SECÇÃO U 
CLAUSUL,\S EJSPECIAES t:JA CmiPnA E VENDA 

Retrovenda 
Compl'ehcmle a cla ~.ts ula c:la cc n rJtrovenclan qu<Heo Q.l'tigos (·1. i41, 

1.!42, 1.14~ e 1.'144) i\OS qu acs foram otFwecipas emendas cl0 re, 
daação, oon•igida a litsoPipr;ão «Clausulas cspeoiaes da · compra e 
veqda n do projecto-poe «Dfls cl::t,usulaf:l especiae3 á compra e vendá.»;-
Retrovenda =- pol' "Da RetPovêncla», formando u)Jl J?aragmpho ut~ico 
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com a 2" parte do artigo 1 .141 ; substitui d<t a e>;pressão o p?'azo 
de resgate do artigo 1.142 · «parageapho t)11icou por outra !Jiais 
apropriada: o p1·azo do 1·ctmcto. 

VENDA A CONTENTO 

Esta clausula é r egulada em cinco artigos : 1.145, 1.146, 1,147, 
1.148 e 1.149). 

O art. 1. -149 nenhuma emenda teve, os outros de simples reda-
cç.ão, a começar pela in<:>cripção «Da Venda a Contento >> , em vez de 
«Venda a Contento, . 

A 2" parte do art . 1 .145 constitue um paragrapho pela emenda, 
do Sfmado com redacção mais precisa. 

PREEàíPÇÃO OU PHllFEil.ENCIA 

Dos arts. 1.150 a 1.159: 
Como nas outras inscripc,ões, foi a11teposta a particula - da, fi-

cando «Da preempç:lo ou pl'efereuciau. 
As outras emendas sfw de redacçfw, todas de Ruy Barbosa e 

acceitas pela Com missão do Senado. 
Observa Ruy Barbosa quanto ao art. -1 .153, que o direito de 

prep mp<;iw conforme o artigo só se di na venda e da acc;;ão em paga-
mento designado no ar·t . 1, ·150; mas que o art . 1.151 cogita de hypo-
tl)ese alheia aos dollS casos, isto é, quando a União, o Estado ou o 
municipio tem o deVL'l' de offe1•ecer ao propt·ietario o immovel des, 
apropl'iado pelo valor da desapPopriação, caso não tenb;t o destino 
para o qua) foi desapropriado. 

Para cotTiglr e ~a pequena lacunn. JPencione-se no te4to o artigo 
1.Hi3, o art. 1.151 em segnida ao art. :[. ·1~0, como eme,n<;ht o 
Senado . 

PACTO DE ~IELROR COM1'R1~DOR 

Conigida a insct·ipção «Do pacto de melhor compl'adm·u. Esta 
clausula está regulada em cinco artigos: 1.159, 1.160, 1.161, 1.Hl2 e 
1.163 . 

Destes artigos só o primeiro teve ligeira emenda de redacção. 
PAC'fO CQmiJSSOI\IO 

D[~ a emenda do Senado «Do pacto comnüs:;orio». 
A matcria é r eguhtda em úm só art. 1.164 com emencja ele 

redacção acceita vel. 
Capitu,lo II 

DA TROC1\ 

Contém este capitqlo Uln só al'tigo, 1 .165, co1U dOLJS numeras. 
NfLO foi emendado pelo Senado. 
Em tl'abalho feito ao -::oet·er·, sob a pt·e~~ão da escasse:r. de tempo, 

é nntuml que aflluam lacu nas e outros defeitos aggravados, no meu 
caso pal'ticulal', pela incoq1potencia elo autor; entt~ctanto, t t•aduz P~te 
·relatól'io, no cum}win)e11tó do c)eycr, todo mn esforço pcsso;ll ~ 
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consciencioso, servindo para attenuar-lhe as falluts à propria con-
fissão qne dcllas se antecipa em fazer o relator, b:;m fiado na inclnl-
gencia da Commis;;ão e da Camara dos Deputados. 

Ao concluir, nfLO ha como desconhecer qnalquer que seja o ponto 
de vista ela critica a mais exige11te e severa, que a longa , ampla e 
demorad<t elaboração do Cocligo Civil, em boa hora tl'abalhada por 
fecund<t e larga collaboração de t antos e tão supel'iot·es espíritos, já 
constitue, ele si mesmo, o mais rico cabed<tl de inestirnavel preciosi-
dad e no domínio d<ts nossas lett ras jnridicas, e attesta, por ignal, no 
campo da cultura brazileira, a mais solemnc atfirmação ela vida jurí-
dica de um povo livre e conscio de seus destinos. 

Rio ele Janeiro, 8 ele fevereiro de 1913. - S. Fleu?'y Cw·ado. 

Parecer elaborado pelo Deputado Antonio Nogueira 

A clisposicão regimental que obriga a escolha, por ban-
cada, dos membros que elevem compôr a .Oommissão elo Co-
digo Civil, fa talmente havia de produzir consequencia, como 
esta, da participacão nella de bacharel formado ha pouco mais 
ele anno, a d iff icultar, pela escassez dos seus -conhecimentos, 
o trabalho dos demais collegas, affeitos qu.e são á sciencia do 
dir.eito e ao continúo lidar de assumptos jurídicos. 

Mas como não fosse licito a o signatario deste parecerr ex-
himir- se ao dever que a presiclencia da Camara lhe impoz, 
outra solucão não houve para o caso que a de acceitar a hon-
rosa incumbencia e tratar de desempenhar- se della como pos-
sível, embora o trabalho que apr.esenta destôe do conjunto 
harmonico de todos os outros. 

Da doacão - Da locacão - Da empreitada. 

Do emprrestimo - Do deposito 

Arts. 1.166 a 1. 287 - Emendas ns. 1.120 a 1. 246 
Sobre as diversas figuras de contracto consideradas nesta 

parte elo proj e c to haveria, sem duvida, muito que ponderar. 
Pr incipalmente .a capitulo referente á locacão de servico está 
r eclamando r eparos, do ponto de vista do direito economico, 
e, ainda, 'I'etoques mais ou menos consideraveis, paea não des-
toar dos outros agrupamentos de disposicões em que se di-
vide o proj ecto. 

Na locacão de servicos, em vez de se ter em vista as di-
versas modalidades do trabalho, quasi que sómente se attend'eu 
ao servi co domest ico; ·em vez de se apanharem as relacões ju-
rídicas em uma synthese ,comprehensiva, que permittisse a 
livre expansão da vida industrial, ~stªb~lec~r~m-s~ pr~cªitos_ 
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casuísticos, muitas vezes de somenos importancia; em vez 
ele se procurarem as fórmas actut~Jes da actividade humana, que 
vGem erguendo as cama;das sociaes, sobre que pesam, mais ru-
demente, as contingencias ela vida, em. vez de se estabelec-erem 
certas normas exigidas pela equidade, pela moral e pela hy-
giene, consolidaram- se prescripções do direito philippino. 

· Mas esse defeito elo projecto, jú agora, está fóra do al~ 
cance das providencias que a C amara possa tomar. Não pro-
cede de emendas do Senado. Estava no proj e c to que e !la 
mesma approvou em princípios de 1902. 

Hc-,stricta ú apreciaç&o das emenda& do Senado, a 
t:-trofa diminue muitíssimo, porquanto dessa:; emendas só-
mente quatro não i'or.am de redacção . São ellas a de n. -1.151, 
MtbsLitutiva elo art. 1.198; as additivas de ns. 1.186 e 1.195, 
c finalmente a ele n. 1.129, suppressiva do art. 1.177. 

Quanto á de n. 1.151: 
Dizia IQ projc~to no art. 1.198: 

«Si, durante a locação, for alienada a cousa, não 
ficará ü ;adquirente obrigado a .respeitar o contracto si 
a isso não se comprometteu. » . 

E' a affirmação ele que o projecto mantinlm a doutrirua 
romanar: 

«Le bail n'a de l'eff.et à l'égard de l'acquér·eur que 
s'il s'est engag!íÍ par l'acte d'acquisition à respecter, 
(P. VAN \VE'l"l'ER, Cou.rs de D1'0it Romain, v. 2.) 

«Si le bailleur aliene la chose louée, sans imposeT 
à l'acquéreur le maintien du bail et sans lui céder ses 
clroits à cet égard, le louage pr.end fin, en ce seilJS. que 
ni l'acquéreur d'un côte, ni le locataire de l' autre, ne 
sont Jorcés de le maintenir . n s n'ont pas contracté en-
tre eux, ils ne sont dono pas liés l'un à l'autre. 

«Emptorem quidem fundi necesse non est stare co-
lono, cu i prior dom i nus locavit: nisi· ea lege emib>. 
(ÜRTOLAN. Explication histm·iqu.e eles Institu.ts de l'em-
pereu Justinien, v. 3.) 

Doutrina seguida por nosso direito: Ord. L. IV, Tit. 9, 
princ. e § 1 o; C. BEVILAQUA ( Ob1•igações, § iM1, 5" obrigação do 
locador); M. I. C'ARVALHO DE MENDONÇA (Contractos, II, n . 185), 

e e adaptada ;a inda em diversos Codigos: da Austri•a, MiL 1.120; 
ela! Suis,sa, arts. 281 e 314; da Hesp•anha, art. 1. 571. 

Perante a Commissão, em 1902, foi di scutida esta· materia. 
O pro,i e c to primitivo mantivera a solução romana (art . 1.340). 
O illus lraclo desembargador 'reixeira de Sá, então representante 
de Pernambuco, apresentou emenda orientada pelo direito 
francez, pelo- italiano, pelo portuguez e por outros, e a emen-
da mandava substituir o artigo por este outro : 

«Si durante a loca.çâJo a prazo determinado for alie-
nada a cousa ou it.ransmittida por herança ou legado, fi-



cará o adçnrirente em um e outro c·á~iõ obrigãijõ a ~s ... 
peitar o óontrapto.>> (Trabalhos, v. III, pa,g. 142.) · 

. Da discuss~o resultou a conservação da doutrina tra_, 
dicional do nosso direito . No· Senado reapparece a intenção 
de modificar o nosso direito no sentido de ser r espeitada a 
locação nos casos de transferencia da pr,opriedade. 

O ponto de vista dessa .emenda é, porém, duplamente 
erroneo. Em primeiro lagar, porque a locação é um direito 
pessoal, oomo reconhecem e proclamam até os civilistas fran-
cezes, apezar do seu Codigo (PLANIOL, Tmité de d1•oit civil, 
II, n. 1. 762 e seguintes; Huc, Commentai?·e, X, n . 343; 
PoTHIER, Louage, n . 285) e, portanto, não póde crear obri-
gações, sinão entre as partes oontractantes e seus successores 
universaes . 

Sendo assim, como suppôr que -o adquirente da causa alu-
gada tenha de respeitar o aluguel, si a isso não se obrigou '? 

Depois, na emenda do Senado·, o desvio da doutrina toma 
uma feição mais grave, porque suppõe que a -obrigação do 
adquirente resulta, não de facto da acquiscão de uma causa,. 
da qual fôra cedido o uso tempm·ario, mas sim da clausula 
de um contracto entre o alienante e o !acatar io . O locador de-
clara, no seu contracto oom o locatario, que a locação subsis-
tirá no caso de alienação; aliena clepüis a causa alugada; e 
o adquirente fica obrigado a respeitar essa clausula, a que 
não deu o seu assentimento, que é 1'es inte1' alias acta. TemiQs 
ahi uma obrigação do adquirente que não resulta de uma 
declaracão ela sua vontade, mas ela V<ontacle do alienante, uma 
obrigação de especie nova, não prevista na doutrina . Aclmit-
tom-se os contractos em favor de terceiros, nunca contra ter-
ceiros. 

Por essas razões, parece que a rejeição da emenda n . 1 . 15L 
Sf:l impõe, devendo ser restaurado o art. 1 . 198, com o seu 
paragrapho p.nico. 

As duas emendas additivas, de ns . 1 . 186 e 1 . 195, são 
acceitaveis. A de n. 1.195 está, porém, deslocada . A materia 
dt! que se occupa deve incluir-se na Secção II, (locação de 
serviço ) e não na III, que expõe as regras da emp1•eitada. 

A emenda n . 1. 129 manda supprimir ü art . 1.177, que 
diz : 

«E' tambem nulla a doação na parte em que exceder 
a porção c)e que o ddador poderia dispôr por testamento 
no momento da doação.» 

A appmvacão ou rejeição da emenda suppressiva de-
penderá de ser ou não adaptado o principio que o Senado 
estabeleceu da liberdade de testar. 

Subordinado tambem a esse principio deverá ficar o 
art . 1 .172, que <O Senado não supprimiu nem ,modificou. 

As emendas suppressivas ns. 1.176 e 1. 182 (n. VII )· 
são propriamente de reclacção, porçruanto os artigos a que 
e !las se referem estão comprehe~didos em putras emendas., 



As emendas de redacção do Senado, que .são todas as de-
mais, melhoram em geral a fórma litteraria, a linguagem do 
projecto. Duas vezes, porém, na parte aqui relatada, as alte-
rações não foram felizes. 

Exemplo :a segunda parte do art. 1.181 está assim redigida: 

«Si o encargo for destru ultima especie, o mini.sterio 
'publico poderá exigir sua e:x1ecução depois da morte do 
aoador, si este não o tiver fei~o em vida .» 

A emenda n . 1.133 transforma essa parte final do artigo 
1. 181 em paragrapho unico, com a seguinte redacção: 

«Sendo em beneficio de interesse geral', o mini.sterio 
publico. poderá exigir-lhe a ex~cução, morto o doador, 
si este a não realizou.» 

Indubitavelmente é preferível manter a redacção do pro-
jecto, rejeitada, pois, a emenda 1.133. 

No segundo caso, a alteração foi prej udicütl i nitidez com 
que a lei eleve exprimir o pensamento jurídico. 

A emenda n. 1 . 1113, ao art. 1 . 189, substitue o vocabulo 
1·etribgição, que estava no projecto, por compensação, que 
não significa a mesma causa, que não traduz, precisamente, 
o que se quer. E isso tem particular importancia em uma 
definição legal. 

O art. 1.189 definiu «locação de causas» pela necessidade 
ele accentuar a distincção entre essa figura obrigacional e ou-
tras relações jurídicas. Os elementos do contraJCto de locação, 
segundo é corrente, são os mesmos da compra e venda; o ob~ 
jecto, o preço e o consentimento. Mas, no objecto e no consen-
timento, variam os dous contractos, tendo cada um a sua mo-
dalidade. A venda é uma alienação da cousa, a locação é sim-
ples cess~o temporaria do uso e goso. E' certo, entretanto, que 
o preço e tão essencial na locação quanto na venda; de modo 
que sem elle não haverá locação e sim um outro contra!Cto, sej~ 
o «commodato», seja um «pacto innominado». Ora, compensa-
ção poderá ser indemnização, mas ret1·ibttição significa pag(l., 
1'emgneração e, portanto, p1·eço. Além disso, compensação, na 
linguagem jurídica, no direito das obrigações, tem um sentido 
technico preciso, qual o que lhe dá o pro}ecto nos arts. 1.010 
a 1.025. E' um encontro de dividas para extinguil- as, no todo 
ou em parte. As fontes r.omanas chamam- lhe debiti et crediti 
inte1· se cont1•ibutio, porque a compensação é um modo de ex-
tinguir obrigações, é um modo de pagamento cujas pa.rticula-
riclacles não podem ·ser esquecidas, pois que el!a só se verifica 
quando o individuo é ao mesmo tempo credor e devedor de 
outro. 

:El' preferível, por isso, conservar a redacção do project;) 
e rejeitar a emenda n. 1.143. 
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Enaanos na ?'edact:üo 

H;wcnclo a emenda n . 1.182. supprün ido o n. V li cl,) 
art. 1.228, J)Ol' tol - o incluido no n. III, o n. VIII passou a ser 
VII e o n. IX passou a ser VIII. 

Portanto, na emenda n. 1.18:3 ao nrL '1. 2.20, é preciso que 
se façam as seguintes modificações: 

No* 1", sub;;titua - se IX pot' VIIT; 
No § 2", substitm- so VIII IlOl' VII. 
Na emenda n. 1.220 ao art. 1.268, a remissão feita no finnl 

para o art. -1.203 deve ser corrigida. Faci lmente se ve qne o 
artigo a que se Jaz l'eferencia 6 o ele n. 1.273. 

Todas as demais emendas -romprehendicla.s entre as de 
ns. J..120 e '1.246 são ele m era redacção o merecem approvação. 

E' tudo quanto me cabe dizer. A douta Commissão sup-
prirá as de:ficiencias deste trabalho pa.ra que a Camara, me-
lhor orientada, resolva afinal. 

Sala das Commissões, 10 de fevereir-o de 1913. -Antonio 
Nogueira. 

Parecer elaborado pelo Deputado Afranio de Mello 

Estudando as relaçõ3s elo Direito Civil com o estado economico da 
sociedade, Pt>llegl'ino Hossi accusou o legislaclot· francez de nilo Lel' 
tomado em consideração, quando elaborava o grande Cocligo de 180:l, 
os ultimos progressos realizados no campo economico. 

Eram apen<LS decorridos vinte annos, ou pouco mais, dessa cri-
tica do jurisconsulto italiano á.quelle monumento legislativo, quando 
a forte individualidade ele Enrico Cimbali arguia de insignificantes 
emendas e lige iTos 1·etoques as r efor·mas por aquelle suggeridas, e, ao 
r evés, proclamava a necessidade ele uma mudança radical nos fund a-
mentos basicos da legislação do Direito Privado. 

Tão profunda tinha sido, naquelle breve espaço , a revoluç~w ope-
rada no campo social e economico, com o prodigioso augmento das 
associações e corpos jurídicos ou moraes, organizados como seres 
vivos e sujeitos de direito, e, cm·relativamente, com a extensão mara-
vilhosa dos bens, que, ao impulso creadot· e incessante da industria 
e á. força renovadora das descobertas , constituem objectos dos di -
reitos! ... 

Norma destinada a reger relações,que se tt·ansformam com os tem-
pos e se modificam ao influxo das condições sociaes,o direito civil de um 
povo deve ser o producto da época e de suas necessidades, não se po-
dendo desejar, nem pretender , que elle se mumifique em obsoletos e 
inuteis institutos, mas, ao contrario, sendo dever do legislador pro-
curar intelligentemente pôl-o de accôrdo com as condições do tempg 
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o do organismo social,paea que, na phrase do citado Cimbali, possa elle 
«tirat' tempera e no";o vigot· das necessidades e das condições muda-
elas ela viela, tal como esttt se cle~envolve no cl !'arna fecundo da t·eali-
clade». 

O surto estupendo ela viela rnoclema nfto pócle mais ~er abrangi-
do, durante muito tempo, pelas mesmas leis, - ou, por outras pala-
vras, está passada a época dos eodigos destinados á longevidade 
secular. 

Em todos os paizes, ao período ele codificação sempre precedeu o 
elo desenvolvimento espoutaneo do direito, baseado este, por toda a 
parte, nos costumes e nas tradições elo povo;- crystallizaela nos coch-
gos a lenta elaboração ela lei, pouco tal'da o inicio da coliaboração 
suppletiva elos magistrados, que, na omissfw inevitavel ela legislação, 
impotente para prever a infinita variedade elos casos, tem de crear 
inconscientemente novas nol'mas, transformando-se asssim em verda-
deiros insteumentos ela evolução do direito . 

Que tenha amaduf'8Cido entre nós o movimento precursor ela co-
dificação, não h a como cont0stal-o . A proclueçito jurídica nacional 
faz honra ao paiz e o trabalho minucioso ela jurispruclencia póde, sob 
muitos aspectos, recommenclat' a magistratura braúleira ao reconhe-
cimento do povo. 

Aincl<t que estejamos, como disse o illustl'e pl'ofessor Clovis Bevi-
laqua, «muito longe de ter obtido em torno ele nossos projectos de co-
digas civis essa vasta e lJl'ilha.nte littel'atura que os projeetos allernães 
~uscitaram na pl'opeia. Allemanha e no esteang-eieo», é incontestavel, 
comtuelo, a existencia entre nús ele um largo e apt·oveitavel material, 
que, clepul'aclo elas designalclacles, rudezas, anachron ismos e mais ele-
feitos inevitaveis ele uma legislaçfw fragmentada, é muito sulftciente 
para a elaboração ela synthese, em que se resume o trabalho ele co-
clificacão. 

AÍém elos elementos fornecidos pelo Direito Romano, que, na 
parte relativa aos contractos e obrigaçõt~5 , tem sel'viclo ele fundamen-
to a todos os cocligos modernos e são considerados, até mesmo pelos 
mais atl'evidos refot·madores, como a «mais alta. encal'llacão elos su-
premos postubdos ela erpiirlade e ela justiça , , nós temos Zt podcl'Osa 
contribuição elo immortal Teixeira ele Freitas, que, si não logeou set· 
a realidade antevista na aspieação elo gl'a.ncle jurisconsulto, mereceu 
acolhida na Republica Argentina, cuja eodificaçrw lhe dove mnitas ele 
su<ts linhas principaes. 

Valiosos foram, tambem, os contingentes dos pl'Ojectos Felicio dos 
Santos, Nabuco e, notadamente, Coelho Rocll'igues, -este ultimo 
sendo o que mais copi0sos elementos fomcceu i e labot·açiio do proje-
eto Bevilaqua. , 

A coclifir.ação, portanto, tem sido o objec.tivo ele uma antiga aspi· 
ração nacional, em cujo sentido se vem porfiando, ha qnasi 58 :umos, 
o tt•abalho lento, mas continuo, elos mais altos expoentes ela nossa cul-
tura jurídica. 

No resultado Lle cada t entativa tem sido assimilado o progresso 
ela época respectiva, irífiltranclo-se no espiritc, dr.s clifferente5 insti-
tutos todos os factores reformistas do meio, ela interpenetração uni-
versal das icléas e, em nma p<tl:wra, das grandes fot'r1as sociaes, que 
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constituem os eiementos principaes da dynamica do direito. Em meio 
de taes factorC:'s geraes da evoluç[o juridica, sobrenada a innuencia 
dos grandes jurisconsultos patrios, que, ainda mesmo quando sup-
põem estae simplesmente accommodando necessidades da nossa época 
aos princ~pios eternos do Direito Romano, est[o, de facto; realizando 
obra de mais valor, pois que se tornam instrumentos inconscientes da 
mat'cha ascendente da evoluç[o mencionada. 

Os compiladores do Codigo Napoleão proclamaram, pela voz de 
Bigot-Préameneu, que o titulo das 0b1"iaações não era mais do que 
a simples accommodação do Digesto ao monumento de que elles fo-
ram os operarios, com escala sómente pela obra classica ele Pothier, 
·que lhes serviu de guia . Sem embargo dessa confissão dos compila-
c! r'es do Codigo Francez,nota Cimbali, com razão, que, a.pezar de ser 
a matel'ia ém questão a mais abstracta e a que com pendia as dou-
triná§ mais rigorosas do Direito Romano, devendo ser , portanto, a 
que estava em condições mais favoraveis a uma existencia multi-se-
cular,- é, comtudo, absolutamente certo que as fontes do Direito, a 
que remontaram os ditos compiladores, foram transformadas por 
estes inconscientemente, " sob a acçrw vivificaclot'a do respectivo 
pensamento. " 

Incontestavel a influenci~ dos jurisconsultos patrios na elaboraçiio 
do direito nacional, é justo addiccionar o vasto contingente fornecido 
pela magistratura brazileira á massa abundante dos elementos, que 
entram na formação do codigo futut'o. 

Apezar ele r econhecermos que a obra, em que nos empenhamos 
agora, é ele melindrosa e clifficil feitura, niio devendo see pl'ecipitada-
mente annovellacla, estamos, pot' outt'O lado, convencidos ele que é 
injusta a ar5uição feita contl'a os que se esforçam pela execuçiio ela 
icléa, quando argumentam os censores com os exemplos dos pt·ocessos 
ele elabol'açiio de outros cocligos modernos. 

Si é certo que, an tes mesmo ela unificação ela Allemanha, tinha 
sido já en uncütcla a idéa de uma coclificaçrw elo Direito Civil, uni-
forme para todo esse paiz, é t:;.m bem i'acto que a vaga aspil'açrw só 
tomou corpo depois qu3 o Reicllstag, pela lei ele 20 ele dezembro ele 
1873, modificou o n. 13 elo art. 4 cht Constituição elo Impel'io e decla-
rou materias ela competencia feclel'al todo o Dil'eito Civil, o Perial e o 
do Processo. 

Depois disto foi que se organiziJU a primeira commissiio , composta 
ele cinco membros, incumbida ele formular o plano elos trabalhos pre-
liminares, devendo esses cinco reclactores manter entre si a mais 
con~tante correspondencia, para que ficasse assim garantida a har-
monia geral do trabalho. 

A 22 ele junho ele 1874, o conselho feclel'al approvou o plano orga-
nizado e nomeou então a segunda commissão ele onze membros, sob 
a presiclencia do chaneellee elo Imperio e com séde em Berlim. Do 
trabalho desses jurisconsultos, a seguinte syntlwse ele Raul de la 
Grasserie nos dá uma pequena idéa: 

«Üs trabalhos consistiam pl'imeiramente em recolher todas 
as legislações particulares da Allernanha , e, logo depois, em 



... 175 - i 

realizar tilíia selécção e fusão, que deviam serHÜ' de base ao 
pt·ojecto. 

A primeira. parte desse trabalho era muito considerada, 
tendo sido reduzida a drzenove volumes, contendo 12.313 pa-
ginas. Os trabalhos eles J. comtnissã.o duraram 13 annos, terml, 
nando por um projecto apr'esentàdo ao chanceller do Imperio 
a 27 de dezembro de 1887 e que, publicado com a exposição de 
motivos, foi submetticlo ao exame de todos os juristas e homens 
de negocio ela Allemanha .. . Os estudos sobre o projecto afflui-
ram de toda parte e formaram seis volmi1es in-folio. >> 

Póde-se fazer idéa do assombroso trabalho dessa commissão, cujo 
objectivo era fundir em um só todo organico as variadíssimas legisla-
ções por que se regiam os antigos Estados incorporados á unidade 
allemã. O velho dieeito romano, «ruinas do landrecht (direitos na-
cionaes), antigas codificações ele direitos urbanos, de privilegias, de 
estatutos, muitas vezes de redacçào singular»-toclo esse confuso 
amontoado ele costumes archaicos, de usos seculares, ele direitos lo-
caes, onde ora peedominava o direito prussiano, ora o saxão, ora o 
francez, t inha de ser amalgamado em um corpo uniforme, no qual, 
entretanto, deveria ser conservado o sello de tantas tradições diffe-
rentes, para que se não melindea,sse o sentimento local ele cada 
região. 

O projecto não escapou, máo grado a sua admiravel execução, á 
critica apaixonada, em que ora se expandiam as controversias dou-
trinarias, ora clamava o patriotismo regional, que o accusava de ter 
sacrificado ao direito romano às legislaçõ8S nacionaes. 

Foi então que, acudindo aos reclamos da critica, o Conselho Fe-
deral, a 4 de dezembro de 1890, nomeou a segunda comrnissao extra-
parlamentar de 2~ m8lnbros, incumbida da revisão do projecto, a 
qual terminou o seu trabalho em junho de 1895, sendo elle transmit-
tido finalmente em 27 de janeiro de 1896 ao Reichstag, onde foi 
submettido a uma discussão geral e enviado a uma commissão parla-
mentar de 21 membros. 

O projecto redigido por essa commissão parlamentar foi discutido 
successivamente, nos tres differentes turnos regimentaes, do dia 9 
de junho ao dia 3 de julho de 1896 (menos de um mez), reduzindo-se 
toda a discussão, segundo informa o citado Raoul de la Grasserie, ao 
seguinte: 

" 1 o, a interdicção por motivo de embriagu8z, seis orado-
res sómente ; 2°, a persona!iclacle j uriclica das associações, 
oito oradores; 3°, a nullidade dos actos jmidicos contrarias á 
lei ou aos bons costumes, oito oradores; 4°, os damnos cau-
sados pelos animaes, 22 ol·adores, e o caso particular dos 
clamnos causados pelas lebrGs e faisões, 30 oeaclores; !5°, res-
ponsabilidade elos funccionarios, oito oradoees ; 6°, casamento 
civil, 14 oradores; 7°, consentimento do;; paes para o casa-
mento,1 oito oradores; 8°, di vorcto por incapacidade de espi rito, 
11 oracwres; 9°, patrio poder, nove oradores ; 10°, testamento 
olograp!10; 10 oradores. >l 
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Si, na Allemanha, os primeiros trabalhos sobr e a codificaçtw 
foram apenas esboçados em 1873, no Brazi l '' irléa tem estado em 
fúco desde 18ii5, podendo-se a lfit• rn a t· nue desde essa época, atr avés 
das ditferentes tentativas, tem contink 1.clo lent<llnente o trabalho ela 
elaboeaçfw do nosso Codigo Civil . 

Reconhecendo , pois , que o tempo e a longa reflexão são elemen-
t os imprescindíveis para a execução de obra de tanto alcance, 
acr editamos que em nenhum outr o paiz, CJI.ll' não o Brasi l e Por tugal, 
se terá posto mais demora entre as primeiras tentativas e a r eali ?.ação 
clefi nith a ela obra ela codificacão . 

Não se eleve esq uecer que, entre nós, ineornp<tr avelmente me-
nores elo que na Allema nha elevem ser as cli fficulclades. 

Somos, felizmente, sob o ponto de vista da r aça, dos costumes, 
da lingua, da r eligifto, das t t·adições, elas· origens l1istoricas e ·da legis-
lação , um organismo, uma unidade nacio Jal, que os en os elos homens 
ainda não puderam compromett.et·. Rrgidas pelas mesmas instituições 
jul'idic<ts e politicas as ditlerentes autarehias em que, desde os tem-
pos da colonia, o p:tiz se dividiu, nfto ha, entre nós, r esistencias de 
instituições reg ion ae~ a vencer , nem amot· prop rio local , nem cos tu-
mes e tl'acliçõ~s, muitn.s vezes secula.J·es, a derroca.r H supp t·iJnit•. 

Outro ecdigo moderno, cujo processo de elaboraçrw póde ser in-
vocado pam confronto com o do pt·ojecto br asileiro, é o Codigo Civil 
Suisso. Quan to a este, po rém, ha uma grn.ncle cl ifferença desrle Jogo 
a assignalar entl'e as condições ele um e outro paiz . 

Além elas ditl'erenças ele r aças, ele costumes, ele lingua e de reli-
giões, qu e fazem ela Suissa o exemplo mais aclrniravel da unidade ua 
plnralidade , accresce que a idéa da unificação do direito eiv il , apezar 
de previst<t na Constituiçiio ele 12 de abt'il de 1'i<J8, nunca teve 
execução a té a r efo rma constitucional de 1848 , que aind:t mn. nteve a 
competencia dos cantões pal'a legislar em sobre aq uelle direito. 

A reforma segu inte, de 29 ele maio de ·1874, foi que ampliou um 
pouco a competencia federal , cla.nclo :1 fecleraçfw, pelo a r t. 64 elo novo 
estatuto, u:n<t eompetencia. limitada para legbla.r sobl'é capaeidade 
civil , sobre todas as llJ<lterias ref'e rentss ao direito <l<ts obrigações e 
ao cambial, sobre p·opl'icdacle littera t·ia e a r tística, fallencia, estado 
t:ivil e casa men to . 

Só depois dessa réfurma eonstitucioual fo i que as camarns acloptn.-
ram o Cocligo Federal das Obrigações, ele 14 de junho de 1881, isto t~, 
sete anu os após a refor ma meueiomtcl<J.. 

Em 1801 , eutreta nto, tin ha sido fu ndada a soeiet.lade dos j uris-
tas suisso~, que fo i a verdadeira iniciaclot·a. da ol.J t• <t de uui ficac:rw do 
direi to civi l. Es~a .:;ocieclade publico u, sob os a11spicios do depart;t-
mento federal cht justiça, o grande t rabalho preliminar r ed igido ele 
1886 a 1893 pe lo professai' Eugenio Hu ber , mas !'oi sórnente neste ul,-
timo anno que o refr.rido jurisconsulto r ccebau ol!icialmente a rn issfw 
de redigir um esboço de projecto. 

A 1 ~ ele novembt•o ele 1900 fo i publicado o trabalho, pt·eccdiclo ela 
exposição ele motivos, e a 10 cl<~ dezembro ele 1907 era o Cod igo de-
cr etado pelo Conselho Nacional c pelo Conselho elos Esta.dos, fica ndo 
estabelecido que entraria em vigot' a ·1 de janeit·o r! c 1912. 
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O confronto entre o processo de elaboração do Codigo Suisso e o 
do projecto brazileit·o evidencia, portanto, que o período de crystalli-
zação foi mais breve na Federação Helvetica do que entre nós. 

A histeria da codificação em Portugal, esta, sim, prova que a 
idéa amadureceu alli com muito mais tempo do que entce nós, porque 
desde as reformas liberaes do Marquez de Pombal se vinha impondo a 
nova codificação, tendo sido encarregado o famoso Paschoal José de 
Mello Freire, por aviso de 22 de março de 1783, da reforma dos livros 
2° e Õ0 das Ordenações do Reino. Encarregado o visconde de Seabra, 
por decreto de 8 de agosto ele 1850, de organizar o novo Codigo Civil, 
com o auxilio de uma commissão de professores ela Faculdade de Di· 
reito, foi o projecto apresentado ao governo em 1859, sendo, em se-
guida, confiado ao exame de uma segunda commissão, que, iniciando 
os seus trabalhos em 9 de março ele 1860, os terminou em 30 de 
agosto de 1865. 

Os trabalhos dessa commissão, entretanto, pouco contribuem 
para o conhecimento perfeito elo espírito do Codigo, porque, como assi· 
gnala Dias Ferreira, «nem o autor do projecto, nem membro algum 
da commissão, preparou um relatorio ou exposição dos motivos do 
Codigo, que lhe servisse de commentario ou de esclarecimento». 
Quanto á discussão parlamentar, esta então, na phrase do citado 
commentador, «foi inteiramente perdida. Foi discutido e votado o 
projecto em ttma sessão na Camara electiva, e igual fortuna teve na 
Camara hereditaria !n 

Não se poderá contestar que muito mais se tem feito no Brazil 
para a organização do nosso Codigo, em torno de cujo projecto já é 
copiosa e brilhante a contribuição de numerosos centros da nossa 
cultura jurídica, como sejam tribunaes superiores de justiça , insti-
tutos scientificos, faculdades, etc., alem da collaboração particular 
de juizes, advogados, professores, parlamentares, administrado-
res, etc . 

Mais longe poderia ir o nossc confronto, mas é sufficiente o 
appello aos exemplos ela Allemanha e Suissa, cujos codigos são os mais 
recentes do mundo culto. 

O Digesto romano, que foi a compilação do direito esparso em mais 
de dons mil livros com cerca de tres milhões de versicLllos, foi orga-
nizado por Triboniano e seus companheiros, em tres annos, quando 
o imperador julgava breve o espaço de uma decada para a execução 
da obra, que immortalizou o seu nome. 

A compilação napoleonica, que abriu o caminho das codificações, 
facilitou a execução do codigo civil italiano e serviu de fundamento 
a todos os codigos da America latina. Todos esses monumentos legis-
lativos, assim como os dons mais recentes - allemão e suisso-
expoentes estes ultimas do período mais adeantado da evolução do 
direito, são outros tantos auxiliares, que facilitam a obra do legis-
lador brasileiro . 

Não nos propomos a demonstrar as vantagens da codificação, 
pois que refutados teem sido pelos grandes mestres os argumentos 
que contra el!a levantou o genio elo fundador da escola historica. 
A codificação não paralyza o movimento progressivo elo direito, cujos 
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períodos, como affirma Edmond Picarei , n~w teem a mesma duração, 
mas «estrw sujeitos a uma hete?·och?·onia, que toma, em geral , o 
aspecto de uma acceleração, isto é , srw cada vez mais cur tos á, me- . 
dida que o clieeito se desenvolve . No momento actual, a enoemiclacle 
ela producção legislativa attesta este car;tcter do phenomeno, 
especialmente quando a comparamos com a lentidão e a sobriedade 
da ele outr'ora. A roda nunca gyrou com mais velocidade ,,, 

Ao demais, o argumento fo m eciclo pel:J. applicação do methodo 
positivo ela experi encia demonstra, por um lado, as vantagens in -
numeras da coclificaçrw, e, pot· outro lado , que esta não embaraça o 
desenvolvimento normal elo direito-nem mesmo nos ramos em que 
este se acba ainda em pleno período de elaboração ou na phase 
inicial ele sua contextura organica, como o Direito Internacional. 

Nem fó ra a codifica.çM acloptada pelas grandes nações em que 
mais se tem desenvolvido o direito e de onde inadia a civilização 
universal , si ella fosse um mal para o progresso humano. 

Os grandes princípios, que o citado Picarei qualifica ele pc?·nw-
ncncias Juriclicas abstractas, hão ele ficar sempre como a cellula vital 
do organismo elo di reito , que nfw é uma creação at'bitraria elo 
homem ; a materia em qLJe palpitam esses elementos eternos, e que 
está sob o domínio da lei suprema ela evolução, essa é que terá de 
t ransfol'mar-se, de espaço em espaço, animando, mas nunca impe-
dindo, :1. r efo!'ma elos soliclos eclificios da legislação ele cada povo . 

O Lrabalho confiado {L Camant dos Deputados nesta pllase elo 
projecto ele codificação está muito diminuído, pois que esta Casa elo 
Congresso não pócle alterar as emendas ela outra, nem o projecto, 
ex-vi elo disposto no art. 39 da Constituiçã.o Federal , que diz 

" O projecto ele uma Camara, emendado na .outra, volverá 
{L p!'imeira , que, si acceitar as emendas, envial-o-ha, modi-
ficado em conformidade dellas, ao Poder Executivo. 

§ 1. o No caso contr·ario , vol\•e!'{L á Camara revisara, e si 
as alter ações obtiverem dons terços elos votos dos membros pre-
sentes cousiderar-se-lüo appeovaclas, sendo entfLO remetticlas 
com o projecto á Camara iniciadora, que só poderá r epl'oval-as 
pela mesma maioria . 

§ 2 . o Rejeitadas deste modo as alteraçues, o projecto seriL 
submetticlo sem ellas á sancção . " 

E', por tanto, nossa missã.o actual estudar as emendas elo Senado 
c aconselhar {L Camara a approvação ou rcjeic_;ftO lhLS mesmas. 

O Senado acceitou, em nu merosas emendas, a redacçrw apresen-
tada pelo Senador Ruy Barboza em seu minucioso e aclmiravel 
parecer de 3 ele abril ele 1902 . Bem haja o Senado po1· essa acertada 
resolução, que assim incorporou ao texto elo projecto, integralmente, 
o r esultado ela «insana fadiga» elo glorioso brazileiro , que, «affron-
tando-a r esolut<tmeate, seguiu, ele um a outro extremo, phrase a 
pllrase, vocabulo a vocabulo, todo o projecto do Cocl igo Civil». 

Como elle proprio o disse, «necessario é que, nessas grandes for -
mações jurídicas, a crystalização legislativa apresente a simplicidade, 
a. limpidez e a transp<n·encia das mais puras J'órmas cl<t linguagem, 
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das expressões mais classicas do pensamento», porque, si a. lei «não 
tem vernaculidade, clareza, concisão, energia, uão se entende, não so 
impõe, nã.o impera : falta ás r egras ele sua intelligencia, ele seu 
decoro, de sua magestacle . 

Gomo Alexandre Hercubno, que alliava o genio de jurisconsulto 
ás peregrinas qualidades de estylista impeccavel, o Senador Ruy Bar-
boza, em seu paciente trabalho de revisZLO, cu idou da fórma e da 
substancia, como se vê pelos commentarios, que fundamentam cada 
uma de suas emendas. 

A acceitação integral, oortanto, da r eclacçw que elle propoz é 
dever da Camara, que, assim , garantit·[L , nesse oonto de vista, a 
h<wmonia da obra . 

Excluídas as emendas p1·opostas no citado parecm· ele 1892, as 
restantes, que recailem principalmente sobre a subs tan cict e srw de 
iniciativa exclusiva elo Senado, nZLO passarfw, talvez, de 150 . 

E' sobre efj tas qne se deve pronunciar a Camara, a ellas limi-
tando o seu estudo . 

Na distl'ibuiçã.o da~ matcrias, feita pelo illustre Presidente ela 
Commissão, ficou a meu cargo o exame elas emendas apresentadas 
aos artigos 1.288 a 1. 409 elo projecto da Camara. 

Estes artigos se comprehendem nos capítulos sobre o mandato, . 
gestão ele negocios , eoutracto de cdiÇLD, ele represent<Lção dr ama-
tica e nas disposições geraes sobre as sociedades civis. 

Na discussão dessa parte elo projecto foram ap resentadas pela 
Commissão elo Senado e approvadas por este 140 emendas propostas 
pelo senador Huy Barbosa, a lgumas das quaes contee;11 pequenos erros . 
ele cópia, que acleante serão apontados. 

São de inic.iativa elo Senado apenas as segnintes : 
1" 

Ao § 1° do art . 1.289, reda.cçfLD cio Senador Ruy Barbosa: man -
dou-se que as pnJavras «O nome elo» sejam substituídas por «assigna-
tnr a do». 

2" 
Aos 4° do mesmo art. 1 .280, r edacção do Scnatlor Ruy Barbosa: 

maudou-se accrescentar onde convier : <<por notario pnlJlico no paiz 
on agentes consulares no est rangeiro». 

3" 
Ao at·t. 1 .203 (cuj a rcdacção nilo so!fn;Lt emeucla elo Se tliLdo t· 

Huy Barbosa) : mandou-se fossen} eliminadas as palavras «OU foi offerc-
cido mediante publicidade» . 

4" 
Ao art. 1 . 325, n. V, r eclacção do Senador Ruy Barbosa: man-

clou~se substituir pelo seguinte : 
«Ascendentes ou descendentes, irmãos ou consangnineos, 

até o 3° gráo, inclusive, e affins até o 2°, inclnsive, elo juiz ela . 
cansa .>• 
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5' 

Ao n. VI do mesmo art. f.325 (que não soffreu emenda do Sena-
dor Ruy): mandou-se snpprimir. 

6' 

Ao art. 1. 326, de redacçfio do Senador Ruy: mandou-se substi-
tuir pelo seguinte : 

«A procuração para o fôro em geral não confere poderes 
para actos que os exijam especiaes.n 

7• 
Ao art. 1. 348: a redacção do Senador Ruy Barbosa dispunha : 

«não havendo termo fixado ... ";-a emenda do Senado diz : «não 
havendo tempo fixado ... '' 

8' 
Ao art. 1. 408. A redacção do projecto era: «Quando a sociedade 

tiver prazo determinado, nenhum dos socios poder <i pedir a sua dis-
solução antes da expiração deste mesmo prazo, sem provar algum 
dos casos em que, segundo o art. 1. 399, n. I a V, deva realizar-se 
a dissoluçãon. 

O Senador Ruy Barbosa, fazendo a critica do texto, escreveu : 
«Numeras I a Vn. Não: Ns. I a IV. A hypothese do n. V, no artigo 
1. 399, já se refere, pelo contrario, <is sociedades de prazo índeter-
minadon. 

Sem embargo da justa censura, a redacção do texto, proposta 
}Jelo Senador Ruy, repetiu, certamente por engano ele composiçrw ty-
pographica, o erro da referenda ao n. V do art. 1. 399. 

A emenda do Senado corrigiu o erro, d.e accôrclo .com a critica 
do Senador Ruy Barbosa. 

Da publicação do parecer e das emendas de reclacção elo Senador 
Ruy Barbosa consta o seguinte: 

O art. 1.356 do projecto dispunha: «Entende-se que o con-
tracto versa apenas sobre uma ediçfio, si o contrario nrw resultar 
expressa ou implicitamente do seu contexton. 

O autor das emendas referidas, fazendo a critica do texto, escre-
veu: «E' como si dissesse : entendem-se contractadas tantas edições, 
quantas expressa ou implicitamente estipular. Pócle haver, em ma-
teria de contractos, disposição mais ingenua e inutil ?n 

Assim tendo por inutil a disposição, o Senador Ruy Barbosa 
ornittiu, na numeração elos artigos, o referido 1. 356, passando do ar-
tigo 1. 355 paea o 1. 357 e deixando em branco o espaço correspon-
dente ao art. L3~6. !lias, a reclacção por elle proposta para o ar-
tigo 1. 357 é a seguinte : 

«Salvo disposição expressa ou implícita do contracto, entender-
se-á que só autoriza uma ediçào ela obra." 

Ora, esta disposição é, com uma simples inversào nas phrases, 
exactamente a mesma t1ue ao illustre auto!' dn.s emendas pareceu 
«ingenua e inutil». 
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Deve ter havido ahi um engano por parte do Senador Ruy Bar· 
boza, que deu a este ultimo texto ele sua redacção o numero 1.357, 
quando, entretanto, o artigo deste numero no projecto versa sobre 
assumpto differente, como se vê do seu dispositivo seguinte : 

«Art. L 357. O editor não pódc fazer abecviações, addicções ou 
modificações na obra sem permissão do autor. » 

Tendo o Senado approvaclo a emenda ele reclacção acima referida, 
a qual, por sua numeração, é substitutiva do art. 1. 357 do projecto, 
o resultado se e á o seguinte: 

«Art. 1. 356. Entende-se que o contracto versa apenas sobre uma 
edição, si o contrario não resultar expressa ou implicitamente elo 
seu contexto. 

Art. 1.357. Salvo disposição expressa ou impliclta do contracto, 
entender-se-á que só autoriza uma edição ela obra. 

Art. 1. 358. Ao editor compete fixar o preço ele venda, sem 
todavia poder elevai-o a ponto que embarace a circulação da obra .» 

Deste modo, ficará o Cocligo com clous artigos iclenticos (1.356 e 
1.357) e tor-se-ha supprimido, involuntariamente, a disposição que 
prohibe ao editor fazer abreviações, addicções ou modificações na 
obra sem permissão do autor,- disposição esta que vinha no 
art. 1. 357 do projecto ela Camara e foi substituid.a. pela outra, intei-
ramente redundante, da emenda approvada pelo Senado. 

Feita, net synthese acima esboçada, a indicação das emendas de 
redacçã.o e das que modificam substancialmente o projecto da Ca-
mara, t entaeemos, antes de dizer sobre cada uma das ditas emendas, 
um escorço sobee os differentes institul.os jueidicos compeehendidos na 
parte do projecto, que nos foi distribuída. 

Do mandato 

O art. 1.288 do peojecto define o mandato com o dispôr sobre o 
modo pelo qual elle <>e opera . 

A definição elo art. 392 do Codigo Suisso Federal das Obrigações 
é a segqinte: 

«0 mandato é um contracto pelo qual o mandat.ario, que o 
acceita, se obriga a gerir conforme a vontade do mandante o negocio 
de que se encarregou.» 

Esta definição considera o mandato como um contracto; mas, 
como todos os cornmeutadores o reconhecem sem discrepancia, a 
palavra manclato não designa sómcn te o contracto, e sim tambem «O 
poder que o manclant·} conferiu ao maudatario, caso em que o man-
dato é synonymo ele p·J•ocu?·ação". 

E', portanto, peaferivel o systema do p~·ojecto beazileiro, que, ao 
envéz de definir o que seja mandato, deteeminou o modo por quo 
elle se opera. 

O Codigo Civ'il allemão t1·atn. sop:1.radamente do mandato como 
contt'<tcto P. elo mandato como J•epresentação. Neste ultimo sentido, a 
materla é regulada pelo titulo 5° elo livro -l", secção :la, cuja epigra-
phe é «dos actos jw·iclicos"; no 1° sen tido, o assumpto é t1·ata.clo no 
titulo -10 do livro 2°, secção 7a, que tem como epigraphe «do3 diversos 
contractos em particular». 
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O pl'ojecto heazileieo seguiu o nll'thoclo adaptado em quasi todos 
os outros ·códigos, tratando de toda a ma teria no mesmo capitulo 
- «do mandato» ; todavia, ao contrario do Codigo Civil Francez, que, 
no art. 1. 984, emprega erradamente a palaV!'a procuração como 
synonyma de mandato, o dito projecto distingue os dons insti-
tutos, tanto qne admitt.e expressamente o caso de mandato sem 
procumção . 

No ;Lrt. 1. 288, p<wte fin al, o projecto diz que «a procuração é o 
instrumento do mandato» . E o é, r ealmente; mas, como diz, com a 
sua habitual sagacidade, o profess::H' Marcel Planiol, clla «llfLO é a 
pro1'a do contmcto eealizado entre mandante e mandatario; não é 
destinada a senil' de titulo entre as pm·tcs, mas sim a pr·ov<U' aos 
terceit·os o poder ele r epecsenta.çrw recebido pelo mandatarion .. 

Pelo systema elo projecto, nã.o se porit em duvida a existencia do 
mandato tacito, que o art . 1. 085 do Cocligo Civ il Fl'ancez pal'ece 
t0rnar impossível, mas qne os commentadorcs, seguindo a tradição do 
antigo direito an teriot· iL codificaçfLO napoleonica, continuaram sempr·e 
a admittir. 

Para o simples exame das emendas do Senado, nfw é necessario 
que se faça a critica perl'eita de cada um dos institutos reg ulados 
pelo projecto; o traballw acttl<tl da Camara nã.o é mais de elaboração, 
mas sim ele r avisão pura e simples das modificações feit<LS pela outra 
Casa do Congresso . 

A feição gel' ::tl do projocto estiL accentuada e não ha como trans-
formai-a nesta phase ela discussiLO . Assim, pouco importa agot·a in-
quel'it' si o pl'Ojecto considerou o mandato como contracto sui gene1·is, 
ou si, como opinava o conselheiro Coelho Hodrigues, o considerou 
como locação ele ~et·viços, quando retribuído, e como doação, quando 
gratuito. 

O projecto, seguindo o systema adoptaclo pelo Codigo Civil Pol'-
tuguez, r eservou uma secção especial (secção 5", do capitulo 7°, 
arts. 1. 324 a 1.330) para o mandato J'ttclicia.l. 

Esta natureza especial de mandato é a que mais se confunde com 
a da locação de serviços, affirmando alguns escriptores, por exemplo, 
que medicos, notat·ios e advogados não são manclatarios de seus clien-
tes pois que não agem em nome clelles , mas sim em seu proprio nome 
e como actos de exercício de profi.ssão, nfLO obstante taes actos apro-
veitarem aos referidos clientes. No conceito desses escripto t·es, o con-
tracto feito pelos advogados é uma locação pura de serviços, corres-
pondente a uma retl'ibuição ou salaeio combinado . 

O codigo allemão aboliu a cl istincção entre locação de trabalho 
liberal e de teabalho manual, declarando no al't . 611 que o objecto 
do contracto de serviços póde consistir em trabalho ele qualquer ca-
tegoria. Pelo systerna desse codigo, a gratuidade é da essencia do 
mandato , e a r emuneração faz com que este se converta em locatio 
opel'arwn (art . 6G2), como acontecia no antigo direito romano, antes 
da modificação introduzida pelo direito imperial com a permissão dos 
hono1·a1·ios, que não eram considerados veedacleiro salario, mas sim 
um signal de gratidão pelos serviços recebidos . 

Em nossa opinião, o systema do Codigo Civil Allemão é o que 
devêra ter sido adoptado,pois que, no estado actual da sociedade, não 
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se deve mats a.dmittit' a distincção entre o salario correspondente ao 
exercicio elas pr(l fissõss liber~tes e o c;a.l<lrb corrcspouclente a qual-
quer outro serviço licito c morai. O trabalho dignifica.dor eleve 
sempre ser garantido pela mesma protecçfw j ul'idica , quer seja elle 
prestado pelo mais obscuro operaria manual, quer o seja pelos que 
vivem elo uso ele suas lettras . O sentimento ela igualdade humana 
cada dia se infiltra mais no systema de todas as instituições e o seu 
r econhecimento impoz-se á. propria Allemanlla imper iali sta, conser-
vadora e obsdiente ao influxo das tradiçõ8s, ele tal moclo que o se u 
grand e monum(~n lo juriclico --o novo Cocligo Civil- aboliu a clistiLl-
cção entre honorarios e salal'ios, nivelando sob a ultima clenomina-
çrw mencionada toda a especie ele t l'abalho li cito, inclusive o serviço 
das pessoas que exer cem artes lihera.es . 

O projc•cto Coelho Bodl'igues foi, nest.e ponto, mais feliz e inspi-
rou-se mell10L' nas icléas cli.t consciencia social moderna. Em seu 
art. 166 , § t,o, clispoz ell e que a locctr;üo elo servic;os cornp1·ehencl e 
ta.mbom «a elo sen'iço pt·otissiou:J.l elas pesso:J.s q Lie exercem artes 
liberaesn, e, no capitulo especial r ela tivo a.o manclato , nií.o incluiu, 
-ao contt'<H'io do que fez o actual projecto ela Camara,- a secçií.o 
independente e particular elo mandato j1ulicial. 

Em su a exposição ele motivos, n . !~7 , o illustr e jurisconsulto acima 
mencionado, fazendo a defesa prévia elo projecto que elabora.ra, de-
clarou, é certo, que o exerci cio das profissões liberaes 3eria r eservado 
a uma lei especial, que o regul::l.ria ; mas incontcstavel é que elle 
não fez comprehencler no contracto ele mandato a figura juriclica da 
pl'ocut·adoria judicial, mediante contt'acto de locação ele serviços pt'O-
flssion a.es . 

Nüo é pacifica a clouteina quanto ~t esp8cificação elos car acteres 
elo mandato , mas, no conceiLo ele Bauclry-La.cantinerie (Des Contmts 
Aleatoi1·es, 2a edição, p<tg. 164), esses caracteres são os seguintes : 

1 o. E' um contracto, que só se torna obrigatorio depois de 
acceito ; 

2. 0 E' consensual e escapa, por consequencia, a todas as formas ; 
3.0 E' gratuito, nfto sendo, entretanto, a gratuidade ela essencia 

do mandato. 
Mas, o traço essencial elo mandato, o criterio que permitte clis-

tinguil-o elos outros contractos, está em que, no mandato, o manda-
tario rep1·esr.nta sempre o mandante. 

E' pela verificação desse caracteristico, em que r eside o criterio 
differencial entre o dito contracto e os demais, que o citado Baudry-
Lacantinerie distingue o mandato :---da venda, do arrendamento, ela 
locação de serviços, da sociedade, elo emprestimo, elo deposito, da. 
caução ou fiança e da gestão de negocios. 

Para distinguir o mandato elas convenções relativas ao exercício 
de uma profissão liber al, o citado Baudry r ecorre sempre ao a lludido 
traço caracteristico claquelle instituto demonstra que, em taes con-
venções, o locador presta os serviços sem 1'ep1·escntar o mandante em, 
r elação aos terceiros. 

«A melhor solução» diz elle, «é aquella. que considera como loca-
ção de serviços os contractos ele que fa lla.mos. -Encontram-se ahi com 
effeito, reunidos todos os caracteres ela. locação de obras : promBssa. 
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de serviços e preço. Ahi não se encontra o caracter essencial do 
mandato: a representação da pessoa. 

Não vemos em que essa qualificação possa ter de offensiva para as 
pessoas que exercem semelhantes profissões : sua dignidade não soffre 
de modo algum com esse conceito, porque a. locação de serviços nada 
tem ele deshonrosa." 

Essa é ta.mbem a. opinião ele La.urent (vol. 27, ns . 333 e seguin-
tes), o qual combate a de Troplong,--de que a distint;çã.o tradicional 
entre o honora.rio e o salario, ou entre o mandato e a. locação de ser-
viços, é uma. consequencia da philosophia espiri tualista, de que foram 
secta.rios os juriscons ultos romanos e seus successores no direito f'ran-
cez, e que dessa distincção . não se eleve apartar a lei sem ferie a 
honra elas profissões liberaes e sem excitar nellas o espirito de espe-
culação e ele trafico. 

Não nos sendo licito propor emendas nessa phase da discusão, li-
mitamo-nos a dizer, fundados no que acima fica esboçado, que, em 
nosso modo de vêr, o li v. 3", titulo 5, capitulo 7°, sec<:;ão 5\ elo pro-
jacto confunde mandato com locação à e serviço. 

Um outro defeito do projecto 6 o que foi accentuado pelo Senado!' 
Ruy Barboza. na. critica que fe7. ao art. 1.281: O projecto não diz 
quaes sfta os casos em que se exige paea. o mandato o instl'nmento pu-
blico, nem determina. quacs os requisitos ele fúl'ma exigidos para este 
instrumento. 

Qnanto á fórma. do substabelecimento, ou do submanda.to, o § 3" 
do citado art. 1.288 dispõ3 que pócle ser antoriza.clo pm· insteume nto 
particular quando o acto pa.1·a. o qual houver sido feito o mesmo sub-
stabelecimento n1Lo exigir instrumento publico. 

E' de notar-~e q11e o projecto, determinando qu a.es os casos em 
que o substabelecimen to ela. procuração póde ser feito por escripto 
particular, silenciasse, entretanto, sob1·a as hypotheses r elativas ao 
proprio mandato, não especificando os casos em que a procuraçfto 
pócle ser feita ele pL·oprio punho e os em que se exige, para a sua va-
lidade, a escriptu:··a publica . 

O Coctigo Civi l fc ancez, a. lei francrza de 21 ele jnnho de 1843 e o 
cocligo francez de processo civil exigem pam muitos actos a fóema so-
lemne ou authentica do mandato, isto é, exigem que o mandato seja 
outorgado por instrnmento publico em certos casos, de que tratam os 
ditos codigos e citada. lei. 

«Além dessas hypothesesn, diz Baucl ry-Lacantinerie, citando 
Au?ry et Rau (4•, pag . 638, § 4l'l), Ga.rsonnet (Note,§ 92. I. 57), 
Gu:llouard, n. 41 ), <mão basta que a validade d~ um acto seja. subor-
dinada á sua anthenticiclacle para que o manda to elo fazer es3e acto 
dcwa sc! r it; Lw.lmente au thentico . Além das hypotheses em que a lei 
iudica expressame11te a í'órm:t qu e o mandato deve reves ti r', a se-
guinte distincçM 6 necessacia: Si a a.uthenticicla.cle elo acto é exigida 
para peo teger a inJependencia elas partes e impedir qualquer infln-
encia extranha de posar sob r-e a YOi~tacle destas, o mandato para 
fazee esse acto eleve ser Í[';Uitlrn en te authent ico , pol'qne a opinirw con-
tt·aria permittiria a essa inflnencia P.xtean ha exercer-se liHemente 
sobre a vontade da~; part·:)S e rednzlria á bttra morta a disposição 
que exige a. authenticidade do acto . » 
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No Codigo Federal Suisso (Rossel, 2a edição, pag. !52!5, n. !516), a 
fórma do contracto de mandato é, em principio, livre, podendo mesmo 
ser outorgado em branco, isto é, deixando-se em branco o nome do man-
datario, que poderá ser escolhido pela pessoa a quem o instrumento 
houver sido entregue. 

Sem embargo de decorrer isto do facto de poder o mandato ser 
conferido verbalmente e de bastar só o consentimento para a respe-
ctiva validade-o citado commentador snisso diz, com razão, que a 
fórma escripta deve ser recommendada, para evitar as dilliculdades 
da prova. Entretanto, o instrumento tanto póde ser publico como 
particular. 

No Codigo Allemão, o titulo do mandato não comprehende o 
mandato considerado como representação,-especie incluída na parte 
geral-, nem o mandato remunerado, que o dito codigo equipara 
ao contracto de locação de obra. 

Considerado como representação, o mandato se confere por pro-
curação, e esta, ao contrario do que succede no direito francez, não 
está subordinada á fórma especial exigida para o acto a que se ella 
refere, isto é, para o qual foi ella outorgada. 

No direito patrio e se.gundo a opinião de Carvalho de Mendonça 
(Contractos, pag. 224, vol. 1 °), "a fórma publi;:a ou particul;tr do 
instrumento do mandato é questão de méra escolha do mandante», 
salvo o caso unico da outorga uxoria ao mal'ido para o effeito da 
alienação de immoveis, caso em que a lei exige a fórma solen:me . No 
caso desta excepção unica, deve-se ainda considerar que, si o immovel 
a alienar estiver inscripto no registro Torrens, bastará o consinto da 
mulher no escripto de transmissão ou em documento separado. 

Teixeira de Freitas diz que a disposição do seu texto do art . 456 
da « Consolidação " regula a fórma do mandato, mas que « a legis-
lação que a autoriza trata sómente do mandato judicial (Ord. Liv. 1°, 
Tit. 48, § 15, e Liv. 3°, Tit. 29, principio).» 

Accrescenta que " em geral o mandato çóde ser conferido por 
qualquer fórma, expressa ou tacita, esceipta ou verbal, por instru-
mento publico ou particular ; salvo nos casos em que a lei exige uma 
fórma determinada." 

Já ficou assignalado, pela menção que se fez da opinião dQ Sr. 
Ruy Barbosa, que o projecto, tendo feito a distincção entre o instru-
mento publico do mandato e o particular, não declarou quaes os 
ca<;os em que aquelle é de preceito. 

Dependerá a fórma unkamente da vontade do mandante, como 
opina o Sr. Carvalho de Mendonça ? Não,- dil-o o § 3° do art. 1. 289 
do proj~cto, que, dispondo sobre o substabelecimento ne poderes, 
declara expressamente que este não póde ser feito por instrumento 
paeticular quando o acto, para o qual tenha sido outorgado o man-
dato, exigir instrumento publico para a sua validade . 

Esta disposiçfto é a que prevalece nos arts. 33, 66, 993, al. 2 e 
1. 985 do Codigo Civil francez, mas não se adapta ao systema do pro-
jecto, que seguiu, na caracterização do mandato, a influencia dos 
codigos civis suisso e allemão, os quaes, como já vimos, não SL!bor-
dinam a fórma das procurações á exigida para o acto, a cuja consti-
tuição houver de intervir o procurador no exercício elo mandato. 
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O Senado não cot·r·igiu, nesta pat·te, o pt•ojectci d<J. Ca.maea.. Nã.o 
ha, pois, como evitar as duvidas da in tel'pl'etação futura; nnt i'Ptanto, 
convém deixar accentuado aqui o seguinte argumento, que parece 
explica!' o texto: 

Dispõe o artigo I. ~80, ~ 3°, com a emenda de redacçã.o proposta 
pelo Senado, que : 

" Para o <teto que uão exigir instl'umento publico, o man-
dato, ainda quando por instrumento publico seja outol'gado, 
póde substabelecer·-se mediante instl'umeuto particular . " 

A contm1·io sensu, pat'<t o acto que exigir instnunento publico, 
o mandato só póde su bstabelecet·-se mediante instrumento dessa mes-
ma natureza . Mas, si isso se entende pct ra o sub-mandato igual-
mente se entenclm·:, par:t o mauchto, em virtude ela < ~onllecid~ 1~egl'a 
de hermeneutica, que mamla appliear a mesma disposiç[w a todos os 
casos semelhan tes e em que hou ver a mes1n<t r azfw de decidir. 

Ora, o al'tigo -139 do projecto dispõe que: 

" O instrumento public;o é da sttbs tancia elo acto: 
I. Nos pactos ante- nupciaes e nas doações. 
li. Nos contractos tendentes á constituição ou translac;.rw 

de direitos reaes sobre immoveis ele qualqner valor, saívo 
quanto ao penhor agl'icola. » 

Logo, para os actos aciri:!a referidos, o mandato e o sub-mandato 
exigem obrigatoriamente a fôrma solemne de instrumento publico. 
Em todos os outros casos o mandato pócle set' conferido por instru-
mellto pal'ticular e pelo mesmo modo substabelecido, sendo que este 
substabelecimento por escripto particular é admissivel mesmo nos casos 
em que o mandato tenha sido outorgado mediante instrumento publico, 
-exceptuados somente os ditos casos excepcionaes em que o instru-
mento publico é ela substancia elo acto a que se rtiferem o mand,.to e o 
submanclato. O projecto é menos adiantado, portanto, elo que a legis-
laçfw actual, que, na translação de clominio ele immovel de valor infe-
riOL' a 200$, nfw considera o instl'umento publico da substancia do 
acto. 

Dispõe o projecto que o mandato pôde se t· expresso ou tacito, 
verbal ou cscripto. 

Mas corno se provará o mandato verbal ? 
Em seu artigo 1.291, redacção approvada pelo Senado, d:spõc o 

projecto que " para os actos que exigem instrumento publico ou 
particular, não se aclmitte mandato verbal.» 

Já vimos, pela referencia ao artigo 139 elo projecto, quaes são os 
actos que exigem para sua validade o instrumento publico ; quanto 
ao instrumento particular, este serve para pt·ovar obrigações con-
tractt\aes ele qualquer valor, sempre qne ellc fôr passado na fôrma 
do artigo 140 do projecto , que reproduz disposições elo deereto legisl<t-
tivo n. 79, de 26 de agosto de 1892. 
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Méts ·o at'tip;o 140 elo dito p r·ojecto dispô:~ o seguinte , se:;tmdo a 
ernonclit do S8tH\clor H uy, a pprovad'' pelo S3nado : 

" Salvo os casos expressos, a prova exelusiva1aente t es te-
munhal só se admitte nos contrac tos, cujo valor não passe de 
um conto de r éis. " 

Logo, nã.o é penni ttido mandato v':lrbal para acto algum r elativo 
á, constituiÇto de um contracto cujo va.lor· pctsse de um conto 
de réis. 

Admittie-se o coutrario será violae o principio aclop taclo no arti-
go 1Hi do peoj ec to, visto CjLlC a prova elo ma ndato irnpol'Uu·ia na pro-
va elo contracto p<tra o qual tivesse sido elle conferido. 

Exemplificando: um contracto de mutuo ele qu anti;t superior· a 
um co nto de r éis n~w pócle ser· provado exclusincmcnto por tcstc-
lllllnhas. O ma ndato COII!'ericlo <1 alguem pelo mutuario par·a r ecebe r 
a impor·taneia elo mutuante nilo púde sel' provado por testemunhas, 
porque a aelmissfw ele tal prova importaria em provar· t<tmbem por 
meio clella o proprio mutuo. 

A reclaC({ftO elo artigo 1.291 elo pr·ojccto nã.o é clara, pois que faz 
suppor que os actos a que o l'espectivo texto allude ;;[w n,quclles r efe-
rentes <t contl'acto3 em tj LH:l o instr·tunsuto é exig ido substaucialmente, 
quando, ao r evez, taes actos só podem ser· os que tendam a contra-
elos em que o instrumen to só se exige para a prova. 

« Para os actos que e.?Jigcm instrumento publico ou particular", 
diz o ar L 1. 291. Mas, urw ha ac to algtilll qu~ exija, para a sua 
vaticlacle, instrumen to pm'ticular ; - css<t exigencia só existe par a os 
instrumentos publicas . A fa lta ele instrumento particular n rto a n-
nulla o contracto ; - o fi '. lL) o anntrlla é a fa lta ele instrumento pu-
blico , quando este é el a sua substancia . Nrw é licito, pois, fallar-se 
em exigencia ele instrumento particular, salvo se fôr· p<tra o caso de 
questionctr-se sobr·e si é ou nã.o admissivel a prova testemunhal, visto 
que os contractos acima de C8J'ta t axa , ainda quando não sejam 
nullos por fctlta ele escripto, nfw se póclem provar exclusivamente po1· 
testemunhas . Pitl'a que, em taes casos, deixo de actuccr a. prohibiçfw 
de se ouvirem testemtmhas, é indispensavel que haj a. um começo de 
prova por escl'ipto . 

Portanto, quando o peojecto declara que o ma udato ver bal nrw 
se a.dmitte pa.!'a os a.ctos que exigem instrumento, quer publico, quee 
p <trtiClllar, allude ~omente aos contrac tos nfl.o incluidos no texto do 
artigo '139 e cujo valor nilo fôr supel'ior a. um conto de réis. 

Si fosse ad mittielo mandato verbal para a. constituiçiw de con-
tractos ele valor superior a um conto ele r éis, a prova desse mandato 
seria inseparavel da prova elos proprios eontra.ctos, - o que esta.ria 
em contraclicçii.o com o principio j{t acceito e proclamado no art. 140 
do projecto, que cleclal'<t inaclmissivel a prova exclusivamente tes-
tcmunh<tl para. os conteactos cuj o valor· exceder de um conto de 
réis. 

Passando a dizer sobt·e as emendas, indicaremos as que forem de 
simples redacçlo, a.conselhando, como regra, a approvaçüo elas mesmas. 



Art. L288. Deve ser approvada, sendo de simples redacção do 
Senador Ruy. 

Art. 1 . 289 . Emenda de l'edacçfw Ruy: deve ser approvada . 
§ t o. A redacção proposta pelo Senador Ruy Barbosa foi ligeira-

mente modificada pela emenda do Senado, que , envez de dizer 
"· .. o nome do outorgante, o do outorgado, ete.n diz «a assignatura. 
do outorgante e do ou torgado, etc.n 

Deve ser r egei tada, porque o instrumento de procuração, quer 
publico, quer particulat·, não contém, nBm póde designa.r, a assigna, 
tura do outorgado, mas sim, e unicamente a ind ividuação de quem· 
seja o outorgado . A assignatura exigida é sómente a do outorrtante. 

§ 2° . DBve ser approvada, por ser de sim pies redacção. 
§ 3°. Redacção do Senador Ruy : Deve ser approvacla. 
§ 4° . A primeira parte da emenda é ele redacçrw do Senador 

Ruy Barbosa : Deve ser approvac1a. 
A 2" parte consti tne. um add itivo do Senado: 
A matel'la elo additivo não precisa sec regulada pelo Cocligo, 

porque o reconhecimento de firmas está regulado por disposições de 
processo e organização judiciaria, no que se refere aos actos passados 
no paiz, e pelos r egulamentos e leis r elativas ao ser viço consular, 
no que se refet·e a actos passados em paizes estt·;mgeiros. 

Não ha duvid a de que, para Lerem fé em juizo, e serem pro-
duzidos para qualquer fim legal, os actos passados em paizes estran -
geiros, instnun ento>, documentos e quaesquer papeis, elevem set' 
competentemente legalizados pelos conwles brazileiros ( Teixeira de 
Freitas, Consolidação, no ta 98 ao art. 406 ) . 

Mas, na fa lta ele consules brazilei rm, julgou-se applicavel a 
pl'ovidencia elo r egulamento de 22 ele junho de 1836, que consistia 
no reconhecimento por· clous negociantes bt·azileiros do logae, e, não 
os havendo, por dous negociantes do p;úz, t'eCOi thecidas as assig uatu-
ras pela autoridade legal com petente ( Teixeim de Freitas, loc. cit.) 
O regulament~J n. 2 . 647, ele 19 ele s2tembro rle 1860, que substituiu o 
outro aci;-rta citado, dispoz que, r.m falta do agen te consular beazi-
leiro e de pe~soa qu0 lhe faça as funcções, a authenticação pócle see 
feita sómonte pela autoridade local, devendo neste caso ser feito o 
r econhecimento elas fiemas e assignatueas pelo consul, no Beazil, do 
paiz em que tiver sido passado o instrumento. 

E' o que diz Sohreil'a de Mello, n0s segulnte3 teemos: " Em falta 
de consules brazilelros, a peocuração pócle ser legaliz3Lht multo va-
l tda e vanta,iosamente no Jogar ela exec ução ]Blo consul elo paiz em 
que t iver sido passada., 

O additivo do Senado reste inge a Vét lichele dos reconhecimentos 
de assignaturas, quando o acto é pass:1do no estrangeiro, aos que 
forem feitos pelos nossos agentes consulares. 

Será proveitosa, util, conveniente es.>a r3str icção? Porque nfw 
deixar a matet·ia para SJt' regulada pelas leis ele processo ? 

Demais, a legalização das ass igna,tura:; elo escripto particular 
pelos nossos agentes consu lares no est t'angeiro não vale por si só, pois 
que as firmas dos ditos agentes con:;u lares elevem ser, por sua vez, 
recon hecidas p8la Secretaria do i\Iiuisterio das Rebr~ões Exteriores. 



Essa providencia indispensavel não foi, entretanto, enunciada no 
additivo do Senado,- o que poderia fazer crer houvesse sido por elle 
abolida. 

Por todas ac; razões, pois, pensamos ser preferível manter o sys-
tema do projecto, não se incorporando ao Codigo uma providencia 
mais processual, ou, talvez, mais regulamentar, ·do que propria-
mente substantiva. 

Aliás, em nenhum dos outros codigos que temos examinado, en~ 
centramos a disposição de que trata a emenda adclitiva. 

Finalmente, a materia da emenda caberia, talvez, melhor no 
capitulo do projecto que trata da fórma dos actos j m·idicos e de sua 
prova, parecendo mesmo que é redundante o texto do § 4° do artigo 
1. 289, porque a sua ma teria já tinha sido regulada pela parte final 
do art. 140, onde se diz que o instrumento particular passado nos 
termos do dito artigo prova as obrigações de qualquer valor, mas 
os seus effeitos, bem como os ela cessão, não se ope1·am a 1·espeito de 
terceiros, antes ele transcriptos no 7'egistro publico. 

Era sufficiente, pois, esta disposiçfw do referido art. 140 do pro-
jecto, que lhe incorporou o texto do § 2° do art. 1° da lei n. 973, ele 
2 de janeiro de 1903, que diz: 

«0 reconhecimento de lettras e firmas, para os etfeitos do 
citado art. 3°, da lei ele 23 de agosto de 1892, deverá ser 
averbado em livro competente com a declaração da natureza 
do documento, do nome elas partes e a data do reconheci-
mento feito pelo tabellião, devendo o numero e a data da 
averbação constar elo respectivo documento e desde então 
produzirá etfeito com relaçrw a terceiros, etc., 

O regulamento approva.do pelo decreto n. 4. 775, de 16 de feve-
reiro de 1903, dispõe nos artigos 75, 78 e 81 sobre diversas hypotheses 
referentes a procurações ele propeio punho e ao seu registro e aver-
bação. As unicas procurações que, para valerem contra terceiros, 
não estão sujeitas a registro ou averbação se reduzem ás de mandato 
judicial ou extra-judicial com poderes p<tra simples representação , 
administração ou gestão . 

O modo de etfectuar-se o reconhecimento e firma de todos esses . 
instrumentos está. regulado nas leis e regulamentos de organização de 

· r egistros, livros, protocollos, etc ., que são obrigatoriamente conser-
vados, na fórma legal prescripta, pelos funccionarios competentes e 
officiaes publicas m·eados nas mencionadas leis de organisação judi-
ciaria . 

Bastará, pois, que o Codigo declare que, sem o reconhecimento 
da lettra e fiema do outorgante, a procuração partic•Jlar não vale 
em relação a terceiros. O modo d0 rec01~hecim~nto, o processo a 
adaptar quando o instrumento é passado fóra do paiz, a fórma dos 
actos .iudiciaes, as especies de instrumenLOS ou documentos admissí-
veis em cada caso particular, etc ., serão regulados na conformidade 
das leis do processo e elos regimentos dos om.cios publicas. 

O projecto Coelho H.odrigues observou rigorosamente a. bôa regra 
e evitou, no caso ele que trata o additivo do Senado, as minucias e 
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-especificações estr:tnhas á materia elos c;odi~os e reservadas por sua 
nat ureza iLs leis e r egulamentos de processo e orgaoil:ac;ão elos oHicios 
de jns tiça. 

Leia-se, priueip;, lmen te, o art igo 399 elo a ll udido projeeto Coelho 
Hoclrigues. 

Arti@;O 1. 200, paragrapho uni cu . E meu da de rCLiacçflo elo Se na" 
dor Huy Barbosa . Deve ser approvacla. 

Artigo 1. 201. Idem. 
Art.igo 1. 293 . A este ar tigo fo i offcrecicht uma emenda do Sena-

do, mandando supprimit' as palavras: "on foi offerecido mecl'iante 
duúlicirlarle». 

No parecer da respectiYa Commiss~w , lê-se a seguinte raz~w justi-
ficativa da emenda : 

"A Commissiio julga impraLicavel e 1Ju.igosa, si pussivel, 
essa fórma de constituir-s3 mandato , . 

Em nossa oplniií.o, 11iLo pl'OceLle ;c justificativa, sendo evidente que 
a illustre Commissií.o eo11i'uudin um caso de acceitaccio elo mandato 
com o acto . muito dive rso, d:) ~ u;L c:oustiWiçfLO . · 

Impraticavel e per.\go~,, seria , sim, a constitttiçcio elo man rlato 
medümte publicidade, 011 inH•s•it· :tlglll:m:t de poderes pot· tal meio, 
presumindo-se a acceitação do manrlacario. iiias, niLo é es ta a hypo-
these de que cogita o texto, c sim (!<L outm, radicalmente clffferente, 
de annunciar alguum os seus sel'viços para determinados negoeios e 
de lhe ser confiado pot· um tereeiro, em r azão mesmo de tal annutt-
cio, mandato cujo obj er.:to seja identico ao do o!Terecimcnto fe ito me-
diante publicidade. 

Este caso tem muita s'>meillanç::t com o oatr'o, de que trata o 
mesmo art. J .293, que pl'esumc acceito o mandato, entre ausent~>s, 
quando o negocio pa1·a que foi dado é ela pro{isscio elo manclatm'io, e 
tambe.u com o outro, que presume acceito o man d<tto entre ausentes, 
quando o nogocio diz 1'cspeao á qualiclacle official do manclata?'iO . 

Em ambos esses casos, si o mandatario nCw fez constar immcdia-
tamentc a sna recusa, p t·esume-sc acceito o mandato. 

A disposir;ão, que a emet~cla cio Senado tende •· suppt·imit·, foi in-
duida no Cocligo Civil Allemão, art. GG3, q ue diz: 

" Todo aquelle que ú publicamellte institui.do on puhliea-
meute se oflercce par<t occupar-se de ee.nos negucios ú obri-
gado, si não acceita nm mandato relativo a :dgum do;; n cgo-
t,;Íos ela catc~or-ia pt'Cvist<t, a ÜLzer sem demora ao mattdante o 
aviso ela l'CCL!Sa . A in e,: ma regl.'<t se applica quando uma pessoa 
se offereceu ao lll<tnclante pam occupar-se ele ceetos ne-
gocias., 

Identica é a disposição do art. 393 do Codigo Suisso da s Obri·-
gações : 

« Salvo r ecus:t immediata, o mandato se reputa accci to 
qmwclo tem por obj ccto negocias para cuja gestão o manda ta -
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rio tem uma qualidade official, ou que entl'.~tm no exere1C10 
ele sua profiss~w , ou paTa os rruaes ellc ol'/i:1·cccu publicamente 
OS SC'ttS SC1'ViÇOS. » 

CummenLando esLe a r tigo, diz Ru~scl (2" eclit;ãu, pg. 522): <•Si em 
tlw~e g3 ral, niugL1ern tem oiJr igacJto ele r esponder a oiferecimentos ele 
coótracl:os , e si a omiss~\o de se explicar não póde ser intel'pretacitL 
nem como uma aclllesfto, nem como uma r ecusa, o legislador julgo u 
<t proposito fazer uma excepção a essa regra, na bypothese elo ar-
t igo 393 . Os aclvog<tdos, notad os, officiaes de justiç.a, co mmissaeios, 
recoveiros, corr-etores, etc., em uma pal;wra, todos os manda.tar ios 
profissionacs rw, em f<tli;a ele nma. recnsa immecliata, reputados te-
rem acc.eito os mal!(latos que lhes sii,o ofl'el'eeidos, e, pot• analogia elo 
artigo 8", a li nea 2", os effeitos do contracto começam desde o recebi -
mento cl<t olferta ufto rceusada. Todavia, o maudatario poderia re-
cusa!' utilmente dr.pois elo pra:so elo <trtlgo 393 , si justificasse que llte 
fóra impossivel fazel-o a ntes.» 

Co u1o se vê, a disposiçJ.o contra n. qna.l se insurge a. emenda. do 
Senado est[t iucluicla no Cudigo Civil Allemiw: entretanto,pela cloutl' ina 
des;e codigo (a rttgo üli2), o mandétto 6 esscucialm1mte qmtnito, e, 
portauto, «O caso se pt•oduzir{L mu ito rar-amente, porc1ue, si a alguem 
incumbe a obrigaçJ.o de ocenpar-se qratuitamente ele certos negocies, 
será necesal'io con:tprchencler-';e essa grstfto no s mtido de um<t 
actividétde admiuist1·ativa e nii,o no sentido ele um a r elacJ.o de direito 
pt•ivacJo, . (Cocl ig-o Civil Allemão, teacl uzido e comm8t~taclo poe Bu F-
noil' , Chalb mel , Sa lei lles, etc., c pnbli eadu pelo gomeno francez» . 

:\pezar de n~w set• muito compatível a materüt ele que trata o 
art. 1.. 293 elo projecto com o systema em qne a rp·atuiclacle 6 da es-
senci,L do mandato, o Cocl igo Allcmfto a incorporou em seu texto . 

A razfto foi a seguinte : 
«A i.mporta.ncia pratica d<t cl ispé>si çJ.o do nr t . Gli:J nfto cousiste ern 

sua applicaçrto ao manchtto propriame nte dito, mfts em sua applica-
çii,o, poe extensrw, aos co ntrac.tos de seev i(;os c de t!'abalho», nos 
termos do art.. Gí5 elo dito codigo. (Obra ci t<tda, vol. 2", nota 2" a.o 
an. GG3). 

Si o clito coctigo, que :tdoptou o principio ele gratuidade absoluta 
elo mandato, acceitou ao mesmo tempo o ontro pl'i ucipio, óra em 
cliscussrw, a l'azão disto foi a eonsideeaçiw, feita. por seus autor es, 
de que uma pute das r egr as estabelecidas pa ra o man dato p;rat uito é 
tambcm appli c;wel aos contmctos rcm nucraclos qne lhe são paren tes . 
Ora, o proj ccto brazileiro ufto considera a gratuicbde como ela es-
sencia do mandato e. até f:tz cessar a simples presumpçfto ela gr a-
tuidad e quando o obJecto elo mandato for claq uelles que se tratam por 
oflkio on pl'ofissrw lucr ativa (art . 1. 200, paragt·apho unico) . Logo, a 
cl isposiçfw, que a emenda elo Senado visa supprimir , eleve sct· man -
tida, pol'que é uma consequencia logica d<t cloutl'ina do projecto sobre 
a cal'acterização elo institu to j uriclico elo mandato .. 

A emenda a.o a l' tigo :! . 20:3 eleve, pois, ser rejeitada. 
Ar t .. 1.2U4. Emenda ele r edaeção, proposta pelo Senador Ruy 

13:J.rbosa . Deve ser approvada. 



Art. 1.291í, § 1°. Idem. 
Art. 1. 295, § 2°. Idem. 
Art. 1. 296. Idem. 
Art. 1. 296, § unico. Idem. 
Art. 1. 300. Idem. 
Art. 1.300, § 1°. Idem. 
Art. 1. 300, § 2°. Idem. 
Art. 1 . 301 . Idem. 
Art. 1.302. Idem. 
Art. 1.303. Idem. 
{lrt . 1.304. Idem. 
Art. 1.305. Idem. 
Art. 1. 306. Idem. 
Art. 1.307, (ia). Idem. 
Art. 1.307, (2a). Idem . 
Art. 1.309. Idem. 
Art. 1.310. Idem. 
Art. 1.312. Idem. 
Art. 1.313. Idem. 
Art. 1. 314. Houve aqui um erro, talvez de impt·essão, na 

emenda do Senado, que reproduziu a ele revisrw proposta pelo Sena-
dor Ruy Barbosa. Na emenda do Senado se lê « . . . cada um fi-
cará etc .", ao passo que a elo referido Senadoe diz « ... cada uma 
ficar á, etc., Esta é que eleve ser a reclacçrw, porque "cada wna" se 
refere a «pessôas, , de qur:l trata o texto anteriormente. 

Com essa rectificação, deve see approvada a emenda do Se-
nado. 

Art. i. 315. Emenda ele redacção do Senador Ruy Barbosa. Deve 
ser approvacla. 

Art. 1.316, n. 3. Idem. 
Art. 1.316, n. 4 . Idem. 
Art. 1. 317, n. 1. O impresso elo Senado contém dous erros: 

«?'e1•olgal-o" em vez de revogal-o, e «c ousa p1·op?·ia" em vez de causa 
p?'Op?'ia . 

A emenda t'eproduz a de revisrw, do Senador Ruy Barbosa;-
feitas as correcções necessarias, deve ser acceita. 

Art. 1. 318. Emenda do Senado e Huy Barbosa. Deve ser 
acceita. 

Art. 1. 319. Idem . 
Art. 1. 320: Idem. 
Art. 1. 321 . Idem. 
Art. 1. 322 , Idem. 
Art. 1. 323 . Idem. 
Art. 1. 325. Idem. 
Art. 1.325, n. 3. Idem. 
Art. 1.325, n. !5. A emenda do Senado modificou substancial-

melite o texlo do projecto. Este limitava o impedimento aos «ascen-
dentes , descendentes, ou irmãos do jui~; da causa», ao passo que a 
emenda do Senado estende o dito impeLHmento «aos consanguineos até 
o 3° gráo inclusive, e affins até o .2°, inclusive, do juiz da causa.» 
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Dos cocligos que pudemos examina~:, o Portuguez é o unico a tra-
tar especialmente elo mandato j1tdicial. Em seu artigo 1 . 354,, dispõe : 

" Não pódem ser procuradores em juizo: 
1 o . Os menores não emancipados ; 
2°. As mulheres, excepto em causa propria, ou dos seus 

ascendentes e descendentes ou de seu marido, achando-se estes 
impedidos; 

3°. Os juizes em exercicio, dentro dos limites de sua ju-
risdicção; 

4°. Os escrivães e officiaes de justiça nos respectivos j ui-
gados, excepto em causa propria; 

5°. Os magistrados do ministerio publico, em toda c qual-
quer causa em que possam intervir de officio, dentro dos limi-
tes dos seus respectivos districtos ; 

6°. Os que tiverem sido inhibidos, por sentença, de pro-
curar em juizo ou de exercer officio publico ; 

7°. Os ascendentes, descendentes ou i1·mãos do jutgad01· ; 
8°. Os descendentes contra os ascendentes, e vice-versa, 

excepto em causa propria. » 

Como se vê, a disposição do art. 1.325, n. 5, do projecto é repro-
duzida do Codigo Civil Portuguez. A ma teria em questão é mais ade-
quada ás leis de organização judiciaria, porque o impedimento de 
que ahi se cogita não tem fundamento no direito privado, mas sim 
em uma razão de ordem publica. 

Os advogados e procuradores judiciaes são auxiliares da admi-
nistração da .iustiça, sendo este o motivo por que todas as leis de orga-
nização judiciaria tratam de taes auxiliares, fixando regras relativas 
ao exercício da advocacia, quer no fôro criminal, quer no civil. Não 
escapa á competencia dos Estados o legislar sobre tal assumpto; -
assim a lei de organização judiciaria do Estado de Minas, n. 375, de 
19 de setembro de 1903, dispõe em seu art . H4: 

«E' vedado o exercicio do mandato perante juiz que seja 
a~cendente , descendente, irmão ou cunhado durante o cunha-
dio.» 

A «Consolidação das leis referentes á Justiça Federal», approvada 
pelo decreto n. 3.084, de 5 de novembro de 1898, parte primeira, 
art. 218, dispõe igualmente: 

«O procurador judicial não pode advogar ou procurar pe-
rante juiz que seja seu pae, irmão ou cunhado.» 

Essas disposições impect1eutes, entretanto, são, geralmente, bur-
ladas de certo modo na pratica, torcendo-se á capciosa interpre-
tação dos interessados. Assim, ao envés de excluírem o procurador, 
afastam o juiz, que, jurando suspeição pelo parentesco com aquelle, 
transfere ao seu substituto legal o julgamento da causa. 

Codigo Civil - ll . :l::l. 
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Seria, pois, prcferivel que o projecto não houvesse Ll'<ttado do 
assumpto, deixando-o confiado <is leis de organisaç.ão j udiciaria, e m 
que a pratica indicaria dia a cli<t as modificações que se fossem mos-
t r ando necessarias . 

A emenda do Senado está, no avulso distribuido, com <t ornissfw 
ele uma virgula, entre a pal<tvra innãos e a seguin te consanguineos . 

Essa emancla es tende, sem proveito p ratico, os efTeitos tlo impe-
dimento aos consanguineos até o 3° gráo inclusive, e affins até o 2°, do 
j uiz da cu asa . 

Seria prefcri.vel facultat· a estes pareutes, VL remotos, cio juiz o 
excrcicio elo mandato judicial, a augmentar, pelo juramei1to cie sus-
peição feito pelo proprio juiz, os casos ele substit uiçüo acl-hoc ela 
pessoa do j ulgaclor . . 

Opino, pois, pela rejeição.da emenda, m as observo que o texto elo 
projecto eleve ser corrigido pela Commissfw ele Heclacc;rw, ele modo a 
substituir-se a. copnlativa e entre irmüos e descendentes pela clisjun-
ctiva ou. 

Art. 1. 32;), n . G. A emenda elo Senado propõe a suppt·essilo elo 
dispositivo elo proj ecto que veda o exercicio elo mandato judiciaJ aos 
« ascendentes ou descendentes elo\ parte aclvers<:-, excepto em cau~<1 
propria. » 

Pelo artigo ci tado elo Codigo Civil Porl.uguez, não podem ser 
procuradores e m j uizo «OS descendentes contra 03 ascendentes, c 
vice-versa, excepto em causa propria» . Parece que o texto elo pro-
jecto quiz expritnir a icléa contida nos disposi tivo~ d<equello cocligo . 

E' sabido quo a Ore! . Li v . 3°, Titulo 0', § 1° dispõe que o filho, 
posto que emancip<tdo, não pócle citu o pae sem licença elo juiz que 
h ouver el e conhecer cl<t cauRa , salvo si o fizer como tutor, curador, 
ger ente ou procurador de outrem, casos estes em que poderá, demau-
dar o pae sem impetear licença . 

Procuran do regula!' esses casos, a Orei . r e ferida esmerou- se em 
minuclen cias, que Teixeira de Freitas qualificon rle f<Lsticliosas e qu asi 
inintcll igiveis, som a men(l r u ti l idade (Con soliclaçüo, nota 3:-l de 
art. 186). 

Niio se pódo negar o principio moral d<L r eg'l'a qu e veda aos 
ascendentes o cxcrcicio do mandato j ucl ieial contra os clesccnden tes , e 
vice-versa, salvo os casos de li tigio crn ca usa propria. Assim enten-
dido o t exto elo projecto, somos por S il:J. in corporaç:-w a.o Codigo, re\·o-
gadas as antigas disposições com tant<L razfw criticarbs, nas palau a 
acima. citadas , pelo egrcgio Teixeira de FrciL:1s . 

Observamos , porém, a m iL r cclacç.ão de alguns dispositivos elo 
mencionado art . L3'::l5, entre os quues o que, impoclindo o juiz em 
exerci cio ele ser procurador· , n&o exceptuou o caso de litiglo em causa 
propria, excepção esta que, entretanto, foi expressamente aber ta 
para os escrivfLes c mais funcdonarios jucliciaes. ~J.o ha fundamento 
para, no caso cl<t dita cxcepçfw, nega1· a.o juiz o legitimo clir.:;ito 
reconhecido á,q uelles. 

Convem ai nda rcficctir c rn q ue o t exto do citado utigo elo pro 
jecto pócle levantar enLl'e nós clS mosm<:.s duvidas que ~m Portug;tl 
levan on o artigo semelhante do Gocligu Civil, a.pprovado pela lei ele 1 de 
j ulho ele :1867. 



" Discutiu-se mui tu, logo que foi promulgado o Codigo , si 
todas as pessoas nii.o excluídas pelo ar t.1.31:i4 de solicitm· em j uizo podiam 
ser procuradores jucliciaes iudepende11temente de car ta. ou ele diplo-
ma passado pela autoridade publica ou si estava alncht nas faculda-
des elo Poclet· Executivo o regulament;w o exercício das funcçõcs de 
solicitador j udicialn. 

Com muitos ~Lrgumentos , prova. Di&s Ferreint (commentario ao 
ar t . 1 . 3:5-'Í:) que aquella primeira op ini fw é inacceitavel, visto que «O 
Codigo regulou o manda to j udicial como do ut l'ina do Direi to Civil, mas 
não determinou as eondições ela p?'O[issão , qne é materia completa-
mente distincta c de ordern administmti van. 

Esboçadas estas considerações, clil·cmos em conclusão : Entendida , 
como fi cou dito, a regra elo art. 1. 325, n . 6, do projecto, e sendo in-
t uitivo o fundamento moral que a inspirou , opinamos pela rejeição da 
emenda suppressiva vinda do Seuado. 

At·t . 1. 326 . A emenda do Senado modifica subst<tncialmente o 
texto elo projecto. 

Caracterizando a procuraçií.o geral como a que ~e n ii.o entende 
para certa. c determinada causa, o projecto exceptuava um caso -
o da a usencia elo constituinte . 

A emenda faz desapparecer essa cxcopçfw, declarando mais syn-
theticamente que a «procuração para o fóro em geral nã.o confere po-
deres para acws que os exij am especiaesn. 

O Codigo Po1·tuguez define : «A procuração geral 6 a que repre-
senta o mandato para todos e quaesquer actos, sem os especificar. A 
procuração especial é a que representa o mandato para cer tos e ele-
terminados negocias ." 

E , no ar t . 1 . 325, diz : «A procuraçfw get·al só póde autorizar 
actos de méra ad mi nistração ." 

A emenda elo Senado, supprimindo a excepção aberta no texto elo 
projecto , obedeceu, certamente, á seguinte consideração : «A lei, que 
eleve velar pelos interesses de todos, não pócle consentir que o indivi-
duo se expresse vaga e genericamente so bre o direito que confere a 
outro para alienar ou hypotllocar, com o qnc facilmente poderia 
despojar -se el e tudo quanto possuísse e consmnmar a sua ruína . Um 
poder tão exorbitante eleve achar-se escripto em termos formaes 
e explicitas ; e, quando assim não acontecer, a lei, coníorme 
com a r azfw, pt·esume que o mandante nfw quiz conferil-o.» 

O art. 1. 928 do Codigo Federal Suisso define tambem o mandato 
geral como o que confere poderes sómente para actos de administra-
cão . 
, O caso de ausencia do constit uinte, exceptuacio no texto do ar-
tigo do peojecto, encontra solução nas regras especiaes da gestão de 
negocias , podendo, por isto, ser supprimido do corpo elo art . 1. 326, 
que regula uma das questões do mandato j udicial. . 

Pensamos que eleve ser approvada a emenda do Senado. 
Art. 1. 327. Emenda de reclacção do Senador Huy Barbosa. Deve 

ser approvacla . 
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Art. -1.329. Nfw encontrei a. ')"ia \T :t JJ rocm·nlura ua. Orclenarõ •::;, 
n em no Diccionario .Tw·idico, de. !' :nin ~- .-; . lu:.~a . 11 e m 110 Yocariuta-
rio Jurict ico, ele Teixeit·a de F reitas, llllin e m ont1·os Apontamentos e 
Auxiliares de clivPrsos autores. Em alguns cliccional'ios, que me foi 
possivel co nsulta r, vnrifiquüi o seg ninte: 

D•1 1l1in~us Vi e i1·a: " !Jr:l t: llJ':ltllnl - Vide [.>ruc:u ratlui'ÍcL . » 
.VIor<Les· (!l" edi1;ao) : «Proenr•t. '- Lll':L - 0 rD e~: no qn e pt'OC IH'a-

dur ia e proc:tr;LCOt'ia." 
i'ed ro Jus6 ela Fonsec:L (Di<;cio u;u ·i.u Purwguct.-Llti ltu, t>'' 

c:diç.iio) : " !Jrucnt·atut·a. - Vide pt·oem·:tdoria. Proet tt•ad·H'i:L -
Vide procut·<utça . " 

Fra ncisco Almeida e 1-L~urique Brunswick (Diccion:tr io da. 
Liugua PoetuguezCL) : aP l'Ocura tura - Vide pro uradol'ia. Pt·o-
cnractoria --Officio c~ u cu go de procut·ado~· . Hepa l'tição publi ca 
onde o peocul'adoe dá expediente aos urgocios a set: cat·g-o. Pro-
cut·ança (a ntiquado) --peocut'MlorilL » 

C. de Figcteiredo (Dlccionario ela Língua Portugueza, -1 8\J9. ) 
" Procuratura » s . r. (pouco usado) o mesmo que procnraclo-
ria, etc . 

Em Vi tm·bo (El?tcidario) e Blu teau ( Oiccionm·io .f,o·iclico ) uão Cll-
contrei a palavea . 

O Codigo Civil Port uglteZ, cuja t•edac(;i'Lo é, como se sabe, ele Ale-
xandre Herculano, emprega o termo procw'adoria em se LI art. l. :362. 

E' cer·to que s·to commu ns Bm no;sa lingn~L p a. lavra~ co mp·lsi:as 
pela mes m:t del'ivaçã o, co mo jttdicat~;,ra, magislJ•;ltw·rt., etc . ;\Ias, é 
tambem Ct! t'to que os mais autorizados lexicons, quando de~igôam o 
termo pTocuratw·a, mandam ver o 5e u equivalente p1·ocurado·ria,-e 
que o uso daquelle n ão foi feito na linguagem j Ul'icl i<;a. 

Pelas r e!?'ras cl<t tet·minolog ia jurídica, :ts pa lavt·as da I•J i devem 
ser e~eolh idas no voc-tbulario usual e tomadas no sen tido commurn. 
O estylo legislativo, g Liardan-lo t'igol'Osamente a co r·1·ec<:::-LO ela fórrn a, 
deve , entee tanto, se!' co llciso e ~impl us, para qu e :t sciunda d o di-
reito nunc~. esteja t') ll'l cles ilMrnonia co m a sua concretizaçao na lin-
guaiem. 

«Uma idéa. nova quet· uma palavra nova p<ll'a designal-a, como 
um r ecem-nascido que t• um nome para o 'leu estado civil», diz Ed-
mond Pi card;-mas, quando a idéa não é nova e est~ expt·essa por 
um nom0 arceito e cu tTJn t~ , 11ào l1a necessidade de sH crea.r pant 
ella ttm tel'm o dc:-sconhecido, ou de in dicai-a por um vocabnlo a r-
chaico e j:í. ab <t ndon ado ao quasi co mpleto esquecimeu to. 

Torta vi:L , o er·udito redactot· d<t emenda , profundo con hcceclol' d ~L 
nossa lingua , tem autoridade bastant8 pua, á sua sombra, aconse-
lharmos a approvação da mesma eme nda, de pr eferencia ao texto do 
projecto. 

A~·t. 1. 3:30 . Emenda ele redacção , peopost<L pelo i'.enador Ruy 
Barbo~a.. Devr:' ser approvarla. 
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DA GESTAO DE NEGOCIOS 

O art. 1. 331 do projeci.o caracteriza a gestão de negocios pelos 
mesmos traços essenciaes com que a define o Codigo Civil Allemão em 
seu art . 677. 

No quasi-contracto de ges tão de negocias, 11 questão ma is deli-
cada a resolver-se é a do ju8to equilibl'io dos interesses do gestor e 
do dono do negocio, de modo a salvaguardar em todos os casos a ob-
servancia da regra de direito, segunclo n qnnl não é licito á pessoa 
alguma locupletar-se á custa de outeern . 

Si, em certos casos, o gesto!' r't'sponde <tté pelos casos fortuitos 
occorridos no exercício de sua gestão, a menos que possa provar· que 
estes sobreviriam ainda mesmo que se nã.o tinJsse dado a ~ua inter-
venção officiosa,-em outros casos, o dono do negocio é o qu e deve 
reembolsar ao gestor, em principal o Jlll'OS, todas as sttas despezas 
uteis e necessarias e o exonerar de todos os eompromissos ass umidos. 
O justo termo para garantit' os inkresses de um e dn outt·o,-tal é o 
objectivo que se deve ter em vista. 

«Para corresponder a essas diversas necl'ssidades», dizem os ci-
tados commentadores do Codigo Civil Allemão, «a arte dos legislado-
res recorreu a uma ficção: a supposição de um manclato. » 

Por não terem tirado da ficção alludicla torl;ts n.s suas deduc~;ões 
logicas, algun<; codigos cahiram em manifestas incoreec((õos, ·--poden-
do-se citar, entre elles, o portuguez, que, em seu a rt. I. 724 , torna 
indispensavel a ratificação do dono elo negocio par a que o g-cswr ad-
quira o direito á indemnização das despezas necessa rias q uc J •ou 1•er 
f'eit0 e dos prejuizos que tiver padecido por causa da gestiLO. 

Si o gestor de nogocios tem por si a supposição de 11m manclato, 
p0rque lhe negar o direito legitimo, que se reconhece ao verdadeiro 
mandatario ? 

A grande superioridade que os insuspeitos teaduetores e com-
mentadores feaneezes do Codigo Civil allemão encontram nes tr·, quan-
clo o comparam com todos os outros, consiste nisto: 

"Err. todas as disposições se encontra a idéa directrlz: na 
de finição dos elementos essenciaes da gestão ele negocias 
(art. li77 ), na dosagem da responsabilidade do gestor (are. ü/8 
e seguintes) e, sobretudo, na determinação dos direitos deste 
ultimo em relação ao dono, onde o Codigo admittiu expressa-
mente, depois de discussões , que o recurso lhe é .facultado nos 
mesmos termos que ao mandatario. » 

O projecto brazilr,iro, apezar ele não ter a perfeição do Codigo al-
lemão, está mais orientado por r,ste do que pelos codigos dos paizes 
latinos . 

Sem o tempo necessa rio pua fazer a critica de cada um dos re-
spectivos textos, limitar-nos-hemos a dizer duas palavras sobre os 
arts. 1.332, f .336, e paragrapho unico do art. 1..339. 

Entre os clous primeiros artigos cit~.dos póde parecer que exista 
uma contradicção , pois que em um se declara que o gestor responde 



até pelos casos {o1'tuitos, e, em outro, que só respomL por prejnizos 
resultantes de culpa ou negligencia. 

l\Ias a contradicção é só apparente,-o que , entretanto, não serye 
ele .i ustificatíva para que olla se conservasse no tcxt o. .Par:t evit:1l-a., 
bastava que o art . 1.330 se houvesse reportado ao de n. 1.33:t. 

Quanto ao paragrapho nnico elo ;u·t. 1. 3:30, devemos ohseryar o 
seguinte: 

Dispõe o artigo citado que, se o negoclo fôr· utilmente 
administrado, cumprü•<i o dono as obrigações contra.lüclas em 
seu nome, reembolsando ao gestor as clespezas uecessarias ou 
uteis que houver feito, com os juros legaes, desde o desembolso. 
No paragrapho citado, dispõe o projecto qne uvigorará o dis-
posto no artigo, ainda quando o gestor, em eno quanto ao 
elo no do negocio, clét· a outra pessoa as contas dit gestão .» 

Esta reclacção do paragrapho é a que foi propostn, pelo Se-
nador Ruy Barbosa ;- a do projecto era assi m concebida: 
«Esta disposi<;ão applimtr-se-ha ainda quando o gestor , errando 
a pessoa do dono do negocio, tiver dado contas ao supposto 
dono. » 

Tal como foi redigido o texto , quer na emenda approvada pelo 
Senado, quer no corpo elo proj ccto, o dispositivo n~io ti'aduz a ieléa 
que o inspira. A hypothese que se quiz r egulat' foi , com certeza, a. 
mesma de que trata o avt . 686 do Cocl igo Civil Allemfw, cujo texto é 
o seguinte : 

«Quando o gestor esb em erro sobre a pessôa do dono, 
o verdadeiro dono elo negocio adquire os direitos c tica sujeito 
ás obrigaçõ~s que r esultam da gestllo . ,, 

O caso previsto no pi'ojecto é ele eno por parte elo gestor, erro 
que tanto póde ser r elativo á pessoa do dül~o elo negocio, quanto sobro 
outros objectos. 

Assim, o ·gestor pódc estar se occupanclo de negocio de ontrem 
na supposição de que está gerindo negocio seu pt·oprio. E' a hypo~ 
these elo art . 687 elo Codigo Allemão, que nfto foi prevista no pro-
jacto brazileil'o, por ter parecido desnecessaria. 

Outra hypothese ele. erro prevista pelo Codigo Allemão é a ele 
tratar alguem,-sabendo que não tem direito a tanto,-de negocio 
que snppoz seu pt·oprio, mas que, entr.etanto , é ele ou tt·em. 

Neste ultimo caso, o dono elo negocio póde, á. sua escolha, ou 
pedir a applicação das regras relativas á satisfaçfw elo damno causado 
por actos illicitos, ou a das regras concernentes lL responsabilidade 
especial elo gestot' ·ele negocias. 

Esta ultima hypothese, prevista pelo Codigo Allemão, muito se 
approxima ela que foi prevista pelo art. 1. 34t; do projecto bt•azi-
leiro, que dispõe o seguinte : 

«Si os negocias :liheios forem coHnexos com os do proprio 
gestol', ele feiçrw que não possa a gestão de uns sepal'a r -se da 
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rlos OIÜJ'o;:;, ~rr:'L o geslor haví.c lo por ::.oc:io d::tqnelle cnjos nego-
dos gerir conjunctamenr.e com os seus . . 

Neste ca.so, o dono só se r[~ obri?;ado e m proporr;ãn das 
vanlagcns que obtiver. » 

E' este tambem o texto, quasi iclenLico , rio art. 1 .731, do Codigo 
Portuguez . 

O projccto aappli.cou a este caso os principias sobre o enriqueci-
mento sem caus, não permittindv que o dono do negocio, te ndo re-
cebido algum beneficio ela gec;trw do outro, deixe de rcembols:tr :to 
gestor, em proporçrw das va.ntagens obtidas, as despe;r,a.s necessari:ts 
ou uteis que houver feito . . 

E' o r espeito á conhecida r egra ele que a ninguem é permittido 
locupletat·-se em prejuízo de out l'em . 

Passaremos, agora, a e~;:tminar as emendas : 
Art. 1. 331. Emenda de r cdacsão, peoposta pelo Senador Rny 

Barbosa . Deve ser approrada . 
Art. 1. 332. Idem . 
Art. 1.333. Idem . 
Art . 1.334. <<Tanto que ser possa», diz a omrnda. Essa locnc;rw, 

correct<t o elegante, tem nm pt·on unciaclo sabor antigo . Em nos~a. 
desaut.orizacla opinião, se ria pceferivel que <L linguagem do Codigo, ·--
guardadas cuidadosamente as mais puras fórmas-, fosse , entretanto 
systematicamente, a que sa falla usualmente em no.";o:; dias. O texto 
do projecto di:;; : «logo quo seja possiveln-c rs ta. m3neita de cli.zer é a 
que se emprega contempot·ane[l.mente . 

A mesma razão, porém, qne exige, sob o ponto de vista ela dou -
t rina, a mais perfeita hai·monia no cor po elo projecto, impõe t ambem 
o clevet· de guarclat·-se a mesma uniformidade ele linguagem e de es-
i.ylo na concretizaçw escripta das icléas nos textos. 

O unico meio de consegnir-se este desicleratmn é tomar o Con-
gresso, como r <::gra qu asi im·ariaYel, o compromisso ele acceitar _are-
visão elo Senador Ruy Barbosa , que seguiu minuciosamente todo o 
projecto, vocabulo a vocabttlo, Consoante a sua j)l'Opria expá •ss[LO . 

Em r espeito a essa consiclet·açfw, pansitmos que a emenda, sem 
embargo el o q Lte observamos acim~t, deve ser preferida ao texto elo · 
projecto . 

i\rt . 1. 335 . Emenda ele reclacç:w elo Senador Ruy Barbosa . Deve 
ser approvacla . . 

Art. 1. 336 . A emenda é de r och1ccão e' tam bem ele substancia. 
Em nota com que a justific<t, cliY-, com r"azão, o Senador Ruy Barbosa 
qne a neglicenoia é elemento co nstitutivo el a culpa. «Tendo-se, pois, 
f'allado em w lpa, a negligencia abntngicla está nc. significaçrw desta 
palavra.» 

O Cocl igo Allemão só falia em âólo e culpa, mas o Francez (artigo 
1 . 374) diz : " . .. Todavia, as circumstancüts que o determinaram a 
encarregar-se elo negocio póclem autorizar o juiz a reduzir as perdas 
e clamnos que r esultar.iam ela culpct ou ela negligencia elo gestor . " 

A redacçã.o ela emenda é a qne esti~ de accôrclo com a bôa elon-
trina , como se pócle ver em Chironi (Colpa Contrattttaie), citado em 
nota do Senador· H ny Barbosa . 
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Deve ser approvada a emenda . 
Art. 1.337. Emenda de redacção, do Senador Ruy Barbosa. 

Deve ser approvada . 
Art. 1.337, paragrapho unico . Idem. 
Art. 1.338 . Idem. 
Art. 1. 338, paragrapho unico . Idem . 
Art. 1. 339 . No paragrapho unico do artigo anterior, fica imposto 

ao dono do negocio o dever ele indcmnizae ao gestor as despezas ne-
cessa?"ias, que houver feito ; - no art. 1. 339, impõe--se ao dono elo 
negocio a otrigação de indemnizar o gestor não só das clespezas ne-
cessaTias, como das uteis. . 

São diversas as hypotheses dos dous artigos, devendo, pois, variar 
tambem as soluções. 

Para saber-se em que condições o gestoe póde exigir o reembolso 
de suas despezas , deve-se ter em vista uma dupla. consideração : 

1 o, si a gesLão trouxe beneficio, ou utilidade, ao dono, e si cor-
respondeu á sua. vontade real ou presumida ; 

2°, si o gestor empregou a diligencia, a solicitude, a leal exacção 
que poria no negocio um verdadeiro mandata1·io, ao qual se não ti-
vesse dado recommenclação especial alguma. 

Não basta, como condição objectiva da gestão, qtw ella se fa.ça 
com vantagem real para o dono ; é, além disto, necessario que a 
gestão corrtlsponda á vontade deste ultimo, - expressa ou pre-
sumida. 

Si se não provar que o gestor conhecia a vontade contraria. do 
dono, e si este auferiu vantagens da obra executada pelo gestor,-
a presumpção legal será que a vontade do dono era favomvel 
á obra. 

Conforme dominar uma ou outra destas circumsta.ncia.s, será cal-
culada. a indemnização a que o dono se obriga para com o gestor, 
pelas despezas que este houver feito no exercício ela gestão . 

A emenda deve ser approvada. 
Art . 1. 339, § 1 o. Emenda. de reda.cção, do Senador Ruy Barbosa. 

Deve ser a.pprovacla. 
Art. 1. 339, § 2° . Nas ligeiras considerações preliminares que 

fizemos anteriormente, deixámo<> dito que nem o texto do projecto, 
nem a emenda, traduz bem a idéa, que se procurou concretizar na 
disposição escripta. 

A hypothese póde ser figurada assim 
Achando-se ausentes A e B, cada um delles proprietario de um 

predio em certa cidade,-C faz concertos, sem autorização alguma, 
no predio pertencente a B, convençido, porém, de que o predio é de 
propriedade de A. 

O texto em questão pretende regular esse caso, e o que se quer 
dizer nelle é que o dono verdadeiro do predio adquire os dieeiLos e 
fica submettido ás obrigações resultantes da gestão. (Artigo 686 do 
Corl.igo Civil Allemão). 

Limitada a acção da Camara dos Deputados sómente a optar pela 
emenda ou pelo texto do projecto, será preferivel approvar a 
emenda. 
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Art. 1.340. Emenda de redacção, formulada pelo Senador Ruy 
Barbosa. Deve ser approvada. 

Art. 1. 341. Idem. 
Art. 1. 342. Por excepção á regra que temos seguido até aqui 

proporemos a approvação do texto do projecto, de preferencia ao da 
emenda._ 

Em nossas considerações preliminares, já deixámos dito qual seja 
a significação da palavra latina defunctus. E' particípio passado do 
verbo defungor, significando-o q·ue cumpriu, satisfez, gosmt, experi-
mentou, soffreu, mas era tambem empreg<Lda para designar a pessoa 
fallecida, o finado, o morto. Nesta ultima accepção foi que passou o 
termo á linguagem moderna. 

As antigas leis e os livros dos commentaclores estão inçados de 
locuções, como esta de Coelho ela Rocha (Direito Civil, § 350), que es-
colhemos ao acaso: 

«A terça computa-se se.mpre unicamente com relaçã.o á 
somma dos bens existentes ao tempo do fallecimento elo de-
functo, porque ... ". 

Em outro ponto (§ 351): 

«A legitima .. , é de tal maneira garantida, que não só o 
defuncto os não póde della priva1· . .. ". 

Na emenda, embora a redacção seja mais clara e mais perfeita 
do que a do texto do projecto, a locução final-«a quem incumbiria 
alimenta?' o defuncto,-não se coaduna com a linguagem moderna, 
nem com o sentido usual que se dá ao v oca bulo defunto. 

Pela nossa opinião, a emenda eleve ser rejeitada. 
Art. 1. 342, paragrapho unico. Emenda de redacção, elo Senador 

Huy Barbosa. Deve ser approvada . 
Art. 1. 343. Idem. 
Art. 1.344. Idem. 
Art. 1.345. Seria preferível, ao envez da locução rebuscada 

"de envolta com os setts,, a do proprio texto «conjttnctamente com o, 
seus>>. Não sendo, porém, permíttido modificar assim a emendas 
opinaremos pela sua approvaçfto tal como está. 

Art. 1. 345. Paragrapho unico. O texto do projecto é mais con-
ciso. Ao passo que nelle se diz «O dono,, a emenda diz «aquelle em 
cufo beneficio inte1"vem o gesto1'J> . 

Em todos os artig·os anteriores, as emendas approvadas empre-
gam invariavelmente o termo «O dono", ou as palavras «O dono do 
negorJio,, para designar aquelle em cujo beneficio intervem o gestor. 
Para que, pois, alterar o systema nesse artigo final ? 

Somos, portanto, pela rejeição da emenda do Senado. 

DO CONTRACTO DE EDIÇÃO 

Da <d{iltoria docttmentada do proje!Jto de Codigo Civil>>, elo D,. 
Coelho Rodrigues, constam os motivos que levaram este autor a in-



r.oJ'jlOJ'::tr no rcr.oeiclo projccto o titnlo G0 , Rolm; o r.ontraeto de ed ição . 
Os motivos sfw os seguin tes : · 

«O titulo G0 sobro o contracto du orliçfio foi redigido de 
modo i< garanti e menos o editor elo que o autor, em 
regra exploeaclo por aqnelle, emquanto não attinge a cele-
bridade, cousa quo a poucos chega (e a esses mesmos tardo 
para prevenir o sacrificio ele suas primeiras proclucções) e com 
a qual, portanto, nü.o eleve contar o legislador, que deve dispõe 
para o quocl plerumquc (it, isto é, para o que sóe snccecler. 

A inclicacão deste contracto foi calcada sobee o art. 372 
elo Codigo Fcêleral Suisso elas Obriga<~ões, CLljo t itulo J3 não 
pude seguir, poeque não consiclceo, como aquelle codigo, o di-
reito dos autores. Esse dieeito, já o disse, é para mim um pri-
vilegio, que eleve aproveitar mais ás abelhas da sciencia e ela 
arte do que aos seus zangões, e todavia nem sempre assim 
succede. 

Da minha concepçü.o deduzi uma consequencia, que pócle 
parecer nova : a alienação do seu direito, feita pelo autor no 
estrangeiro, nüo tem effeito perante a !oi brazileira, que só 
reconhece esse dieeito em beneficio do proprio autor, só, ou 
associado ao seu editor. 

E', sem duvida, uma innovação importante, que me per-
doarfw provavelmente todos quantos retlectirem sobee a mate-
ria, menos os senhores editores, e é foeçoso reconhece l-o, com 
apparencia ele razã.o, debaixo do seu ponto de vista commer-
cial e habitual. n 

A commissão especial, nomeada pelo Governo para dar parecer 
~obre o projecto, assim se pronunciou sobre essa parte : 

«O contracto ele edição é tratado pelo projecto como uma 
figura especial de direito . 

O art. 843 o insUtue do seguinte modo 
Considera- se contmcto ele edição aqttelle pelo qual o auto?' 

ele uma ob?-a scienti{ica, littera1·ia ott a1·tistica, on seu legitimo 
1'ep1·esentante, se obriga a ent1'egal-a a wn edit01·, que, 1J01' seu 
tu·mo, se obriga a 1·eprodu;;il-a em um nume?'O mais ott menos 
considcravcl de e.'Cemplm·es c a cspalhal-os pelo publico ." 

Niio é possível pot' essa apeesentaçào chegar-se a conhecer qual 
a característica elo novo contracto, nem ao menos qu:1l o motivo teleo-
logico que o domina : e essa impossibilidade se accentúa em face do 
art. 8131, em que o projecto te ata d3 uma hypothese que absoluta-
mente nào pó ele estar contida no art. 843. 

«Da leitura, poeém , dos artigos em que é tratado o contra-
cto ele edição, resulta que elle é, para o projecto, ou a venda 
ela propriecla.de Jitteraria, ou a locação cln. industl'ia ou servi<;os 
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do editor que se encanega da impressão ela obra intellectual 
(art. 844), ou a locaçfto do serviço profissional (art. 861) , a 
que se refere o projecto no § 4° elo art . 766, quando o eclttor 
por sua conta encarrega a alguem ele cscrevet· ou confeccio-
nar um teaballlo litterario . 

No estado actual do nosso direito não será, preciso sinão 
recorrer, pensa a commissão, ~LS disposições relativas a essas 
institnicões, salvas as partes que as partes entenderem conve-
nientes' ~L regulamentaçrLO ele suas respectivas posições jurí-
dicas .» 

A esta critica respondeu o amor elo pt·ojecto: 

«A indicaçrLO deste contracto, contida no arL. 843 do pro-
jecto, é a mesma do art .372 elo Cocligo Federal das Obrigações, 
que no seu genero passa por um dos melhores e mais com ple-
tos ela Europa . NiLO se trata ele uma definição rigorosa e, como 
simples indicaçrLO, embora deixasse a commissfLO na ignorancia 
«de seu motivo telcologicon, o facto ú que não encontrei me-
lhor e que a commissão não precisou o que ella tem ele máo. 
A estranheza que lhe causa.m as modalidades deste contracto 
nfLO eleve causar estt·anheza a qnem viu como ella estranhou as 
da locaçã-o , qne é um contracto de uso diario, const<:wte e 
geral. 

A affirmação ele que bastam a esse contraC'to as disposições 
actuaes elo nosso direito, «salvas as clausulas que as paetes 
entenderem convenientesn, prova apenas que a commissão 
nunca reflectiu sobre o dieeito a utoral, nem sobee as clilficul-
dades que as respectivas leis, como, por exemplo, a suissa de 
23 ele abeil de 1883, encontram para discriminar o que é con-
trafacção do que nã-o o é. >> 

A commissão replicou, dizendo que o no~so actual estado social 
nrw reclama ainda uma figura especial ele direito para as relações 
entre autores e editores. Para confirmar essa asserção, allegava-se 
que o Brazil ainda nfLO tinha aclhericlo á UnirLO Intern acional, for -
mada pela Convenção ele Bernc, ele 0 de setembro de :l886 , entre a 
Allemanha, França, Belgica, Grã--Bretanha, Haiti, Italia, Suissa e 
Tunísia, e citava-se o facto ele nrw ter a França consagrado em seu 
direito a figura especial do contracto de ediçfto, apezar do interesse 
extremo qua a mencionada nação sempre dispensou ÍL garantia da 
propriedade litteraria. 

O autor elo projecto treplicou, dando os motivos por que nfLO con-
vinha ao Brazil aclherir á Convençrw de Berne e declarando que a 
França tem tido muitas leis sobre o assumpto, entre ellas a ele 29 ele 
outubro ele 1887. 

A critica ela Commissão é inteiramente verdadeira, quando 
affirma que em França nrw existe lei algnma regulando as convenções 
entre autores e editores. 

Não ha lei e o Codigo Civil tambem não cogita el()sse assumpto; 
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de modo que os contractos,que alli se realizam, se interpretam pül' 
via da analogia. 

A França, entretanto, foi a primeira naçfw que reconheceu o 
direito dos autol'es ás obras respectivas, litterarias ou artisticas . 

No Brazil, a Constituição Federal garantiu, no art. 72, §§ 25, 26 
e 27, o privilegio sobre os inventos indnstriaes aos seu au to re~; -o 
direito de reproducçãO, por qualquer processo, das obra,; litterarias e 
artisticas, aos autor es elas mesmas; --· <1 p!'opr iedaele das marcas ele 
f<lbl'ica. 

A lei n. 496, de i ele agosto de '1898, def:i11 iu os direitos aLl-
toraes. 

Qu<1nto á' sua natureza, o contracto de edição pa!'ticipa, na opi-
nião de Virglle Rossel, tanto d<1 venda como da locac;fw - salvo o 
caso do art. 39i do Codigo Snisso Federal elas Obrigaçõ,.s, em qtw tal 
contracto nfto é mais do que uma locação de se i' viços. 

Esse art. 39i dispõe que, quando um ou muitos auto.-es se com-
promettem a elaborar uma obra de accôrdo com um plano que o 
editor lhes fornece, aquelles não teem elir" ito sinão aos houorarios 
estipulados e o editor gosa, neste caso, de nm clireito de publicação 
illimitada. 

Feita esta breve noticia e sendo escusacia qualquer critica rela-
tiva á inclusão, no projecto elo Codigo Civil, dessa figura especial ele 
contracto, passaremos a examinar as emendas do Senado --· obje-
ctivo unico do actual trabalho da C amara . 

Art. ·1 . 346 . Define o contracto, ma~ restringe sóm e!lt ·: ao pro-
prlo autor a competencia para confiar ao ed ito!' ;1 reproducção e 
divulgação da obra. 

O art. 843 do projecto Coelho Rodrigues estende essa compe-
tencia ao " legitimo representante, do antor, seguindo nisto o 
exemplo do Codigo Suisso, que a confere ao autor, ou aos seus ayants 
cause (herdeiros, donatarios, legatarios, credores) . 

A emenda é de redacção, do Senador Ruy Barbosa, e deve ser 
approvada. 

Art . 1.347. Este é o caso em que o contracto se transforma em 
locação de serviços. " O autor póde ser pago por linha, por pagina, 
por folha impressa, por percentagem na importancia de cada exem-
plar vendido, por um;t somma fixa pela publicação de todas as edições, 
por uma somma correspondente a cada ediçfw, etc. » 

O citado caso do art. 391 do Codigo Suisso das Obrigações é ty -
pico, mas este codigo permitte expressamente esta modalidade do 
contracto com um ou muitos autores, ao pa~so que o projecto bra-
zileiro só se refere singularmente ao auto?'_ 

A particularidade desta especie é que , no caso della, o editor 
adquire o direito de propriedade absoluto sobre o trabalho dos seus 
co--contractantes e não é obrigado á reproducção, nem á divulgação 
da obra, como é de regra na especie commum e normal do contracto 
de edição. 

Como observa Rossel, a regra do art. 39i do Codigo Suisso e, 
portanto, a do ar t. 1.347 do projecto brazilciro, visa especialmente a 
organização e elaboração das grandes obras conectivas, que se em-
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prehendem feeq uentemente na actualidade: encyclopedias, reposito-
rios de obras publicadas sob um titulo geral, etc . 

A emenda, de redacçiio do Senadoe Ruy Barbosa, deve ser ap-
.provada. 

Art. 1. 348. A emenda do Senado não reproduz textualmente a de 
redacção, form ulada pelo Senador Ruy Barbosa. 

A do Senado diz: « não havendo tempo fixado. , 
A do t'eferido Senador diz: " não havendo tenno fixado. , 
E' possivel que a troea elos vocabulos seja devida a erro de im-

pressão. Em todo caso, ·o emprego elo vocabulo termo é preferível, sob 
o ponto de vista technico - j uriclico . A disposição é semelhante á do 
art . 380 do Codigo Suisso . 

A emenda deve ser approvada, para see corrigida na reJacção 
definitiva. 

Art . 1. 3i.i0 . A disposição é tirada do art . 379 do Codigo Suisso 
com uma unica differença, que é a seguinte : 

No projecto brazileiro, é facultado ao a utor, como regra, fazer 
nas edições successivas de suas obras as emendas, que bem lhe pa-
recee. 

- No systema do Codigo Suisso, essa faculdade deve ser exercida 
ou não, conforme o determinar o contracto. No caso em que este a 
houver previsto, o direito que della decoere é reservado exclusiva-
mente á pessoa do autor, não passando jámais aos seus herdeiros. 

A emenda deve ser approvada e é sómente de redacção, tendo 
sido l"oemulada pelo Senador Ruy Barbosa . 

Art. 1.350, paragrapho unico. Idem . 
Aet. 1. 351 . A idéa abrangida no texto é a que se comprehende 

tambem no art. 375 do Codigo Suisso. Explica-lhe o sentido o seguintr. 
commen ta rio de Rossel: 

« A propriedade que o edito!' adquire sobre a obra é tem-
pararia. Ainda mesmo que o autor haja feito cessão; sem re-
seeva, do seu direito,- a legisla<:;ão não protege a propriedade 
litteraria sinão em certos limites; -assim, consoante a lei fe-
deral ele 1883, durante a viela do autor e até 30 annos só-
mente depois de sua morte. 

Consequentemente, o autor não transfere o seu direito ao 
editor sinão com as mesmas restricções com que lhe é reco-
nhecido pela lei o exercício do seu direito autoeal . 

.\ias, «emquanto não estive1·em esgotadas as edições que o 
e(lito1· tiver o diTeito de f"azer, o atao r e os setts legitimas r·epr e-
sentantes não poderão dispô1·, em prejuizo daquelle, da obr·a em 
conjunto, ou de qualquer de suas partes . , 

A emenda de redacção, formulada pelo Senador Ruy Barbosa, 
deve ser approvada. 

Al't. 1.352. A hypothese do texto já estava prevista no disposi-
t ivo generico do art. 1.348. 
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Já as~igua1amos a semelhança entre os dispositivos clus dous 
arts. 1. 3~8 e '1.352 elo projecto bra.zileil'o, com o art. 380 elo Codigo 
Federal Suisso . 

A emenda de reclacção do Senador Huy Barbosa deve ser appro-
vada. 

Art. 1.353 . O texto é tirado do ~tl't. 383 elo Codigo Suisso elas 
Obrigações, mas, por este cocligo, a presumpção elo direito que assiste 
ao autor pa.ra a percepção de honorarios cessa quando as circumstan-· 
cias indicarem que o autor quiz r enunciar ;i r emuneração. 

A emenda é ele reclacção do Sr. Senador Ruy Barbos:t, c eleve 
ser approvada . 

Art. 1.354. E' o mesmo texto do art . 386 do Coeligo Suisso das 
Obrigações, sendo a ernencl<t redigida pelo Senador Huy Barbos<t . 
Deve ser approvacla. . · 

Art. 1. 35ti, A id6a est:t [ncluida na segunda parte do art , 377 
elo Codigo Suisso das Obrigações, que diz : «Não havendo contracto, 
o editor tem a liberdade ele fixa.r , para cada edição, o numero ele 
exemplares. Mas, si o au tor o exigir, fica obrigado aquclle a im-
primir um numero ele exemplares para dar á obra, ao menos , <t 
publicidade conveniente ; esgotada que sej a a primeira t ieagem, o 
editor n~w poderá fazer novas.» 

A emencl<t 6 ele redacção do Senador Huy Barbosa. Deve ser 
approvacla. 

Art. 1 . 356 . Consoame á critica do Senador Ruy Barbosa, não 
1Jóde haver, em materia de contractos, disposição mais ingenua e 
inutil do que essa elo art . 1. 356 . Entretanto, encontra-se a mesma 
disposição englolJada no texto elo art . 377 do Cocligo Suisso chts Obri-
gações, nos seguintes t ermos : 

« A' cléfaut ele convention . .. , .. , . .... une {ois le p1·émíer 
ti?· age tenninc!, il (l' écliteU?') ne peut plus en fai?·e ele nouveaux . , 

No impresso vindo do Senado houve a reproducçfto elo erro ele 
numeração dessa emencl;t, ji\. occorriclo no volume com o parecer elo 
Sr, Huy Barbosa, 

O illustre Senador formLtlou urncc Pmenda, alterando a reclacção 
do citado art. L 356, mas , ao numeral-a, fel-o com referencia ao 
art. 1. 357, e não ao art. 1. 356 . Este engano deu lagar a que o 
Senado approvasse, sem moclificaç~ta alguma, o art . 1. 356 elo pro-
jecto cl<'.. Camara , e, em seguida, approvasse tambem a emenda for-
mulada pelo Senador Huy Barbosa, sob o n . 1. 3i:í7 . 

O resultado disso foi ficar o projecto com dous artigos absol u-
tamente identicos e privado, por outro iaclo, ela regt·a do primitivo 
art. 1.357, que impede ao editor fazer abreviações, adclições, ou 
modificações na obra, sem permissfto do autor. 

Para evitar· is to, só ha um meio : rejeitar-se a umenda sob o 
n. 1 .357. 

Art . 1. 358, A idéa contida neste artigo e no anterior é a que 
se concretizou n O> :seguinte texto do art . 378 do Codigo Suisso das 
obrigações : 

" O editor é obrigado a reproclu;;ir a obra, sob um<t fórma 
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apropriada i su<L importancia, sem qualquer abrcviaçw, 
addiccXto ou modificaçi.Lo, que não tenha sido pennittida pela 
outra, parte. Deve fazer os anmmcios necessarios o tomar as 
medidas habitu<tes para assegurar a venda. Compete-lhe fix<tr 
os preços, sem todavia, poder elevai-os a ponto ele embaear;ar 
a circulaçfw da obra. » 

A emenda, formulacht pelo Seu:Ldoe Huy Barbosa, deve ser 
approv<tda. 

DA HEPHESENTAÇÃO DHAl\lATICA 

A materia elos artigos 1.3:59 a 1. 362 tem grande affinidacle com 
a do capitulo anterior sobre contracto ele edição. 

Toda ella resulta do reconhecimento do direito autoral e ele actos 
concernentes ao respectivo oxercicio. 

Os peincipios dominantes, que regulam o contracto de edição, 
sfw os mesmos que se applicam ao contracto de representar;iio dl'a-
matica. 

Assim, o principio que presidiu i elabm·ação elo texto elo artigo 
1. 350, é o mesmo que inspirou a instituição da regra do arti-
go 1.359;- a idéa elo art. 1.352 é a mesma do art. 1.360. 

Os outros dous arts.-1. 361 e 1. 362- sfw consequencias logicas 
elo direito ele propriedade intellectnal. 

A rmtteria deste capitulo não é trcttada especialmente nos outros 
Codigos, porque tem sido reservada por toda parte a leis especiaes. 

Entre nós, a legislação j á se occupOLl clella, corno se vê elos se-
guintes art igos da lei n. 496, 1 o ele agosto de 1896: 

«Art . 10. Nas obras the<ttraes em que collabonuem di-
versos autores, basta o consentimento de um delles para a sua 
exhibição ou repre~entaç:-w, ficando salvo aos mais o direi to ele, 
pelos meios judiciaes, se indemnisarem ela parte que lhes 
tocar.» 

«Art. 14. O direito àe l'epresentaçi.Lo ele uma obra littera-
ria é regulado conforme as clisposic;ões relativas ás obras mu-
sicaes." 

«Art. 1 S. Toda execuçilo ou repressntação publica total 
ou parcial de uma obrct ,)nusical nrw pócle ter .log<n· sem con·· 
sentimento elo autor, quer ella seja gratuita, quer tenha um 
tim ele beneficoncia ou exploração. Todavia, se e !la for publi-
cada. e posta á venda, considera-se que o autor consente na 
sua execução ern todo Jogar onde urw se exija retribuição al-
guma. >> 

Art. ·!6. O clil'eito ele autor par a. a~ composições musicaes 
comprehencle a faculdade exclusiva de fazer arraujos e varia-
ções sobre motivos da. obr a original.» 

«Art. 7°. Os credores elo autor não podern cl uran te a vida 
del1e apprehender os seus direitos ; mas trw sómente os 
rendimentos que d'ahi lhe pos~am advir ., 
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As emendas aos arts . 1. 359, 1. 360, 1. 361 e 1. 362 são de sim-
ples redacção e foram organizadas pelo Senador Ruy Barbosa. Devem 
ser todas approvadas. 

DA SOCIEDADE 

O art . 16 da Pa1·te Geral do pl'ojecto definiu elo modo seguime as 
pessoas jurídicas de direito privado: 

«São pessoas jurídicas de direito privado : 
I. As sociedades civis, religiosas, pias, moraes, scientifi-

cas ou litteranas, as associções de utilidade publica e as funda-
ções, comtanto que tenham patrimonio. 

II. As sociedades mercantis. 
Paragrapho unico. As sociedades de que trata o u. 1 só 

poderão constituir-se por escripto , que será lançado no regis-
tro geral, e se regerM pelas disposições da Parte Esp cial deste 
Codigo; as mercantis continuarão a reger -se pelas disposições 
das leis commerciaes. » 

Não temos tempo para fazer uma synthese da doutrina e das le-
gislações sobre este instituto, que, na phase actual do direito civil, 
tem decahido de sua primitiva importancia, pela accentuação, cada 
v0z maior, do caracter mercantil ás sociedades e, consequentemente, 
pela absorpçrw do instituto civil no commercial. 

Limitar-nos-h::nnos a dizer que quasi todos os codigos latinos, na 
organização desse instituto, foram inspirados, como observam os já 
citados commentadores e traductores do Codigo Civil Allemão, na 
societas romana, cujos traços característicos eram os seguintes: 

<d 0 , ella implicava,por sua propria essencia, um certo cara 
cter pecuniario , visando, quando não um o~jectivo exclusivo de 
lucros, ao menos um fim utilitario, que a tornava distincta 
das universitates, collegia e outras entidades, cujo objecto era 
puramente moral, ideal ou religioso; - dahi vem a distincçã.o 
classica, t eansmittida ao direito modero fl'ancez, portuguez, 
italiano, hespanhol, entre a sociedade a associação; 

2°, a soC'ietas não fórma, em principio, uma pessoa jurídica 
distincta da de seus membros, na direcção de um patrimonio 
separado e representada por orgãos especiaes ; 

3°, a societas, derivada, como o mandato, do jus f?'ate?'1li-
tatis, é formada em consideração das pessoas (intuitu pe?'SO?W-
rum; - portanto, deve dissolver-se pela morte de cada asso-
ciado, ou, ao menos, não póde continu;tr entre os sobrevivos e 
os herdeiros do defunto, e extingue-se necessariamente em 
caso de fallencia ou de insolvencla, de dissolução do pacto social 
ou de exclusão de um dos associados.» 

O projecto brazileiro, inspil'ado no Codigo Civil Allemã.o e no Co-
digo das Obrigações Suisso, reage contra alguns dos princípios deri-
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vados da concepção romana;-assim, por exemplo, na definição da 
sociedade, ou na ampla noção dada pelo art. 1.363, estão perfeita-
mente comprehendidas as chamadas associações, de fins puramente 
moraes, ideaes ou religiosos;- do mesmo modo, o projecto permitte, 
ao inverso da doutrina romana, que, morto um dos socios, a socie-
dade continúe com os seus herdeiros, ou sómente com os sobrevivos 
(art. 1.402);-ainda contra a concepção do direito romano, permitte 
o projecto que as sociedades civis revistam a fórma anonyma, conti-
nuando. entretanto, a responder no fôro civil e obrigadas á inscripção 
no registro civil, apezar de submettidas, neste caso, aos preceitos das 
leis commerciaes no que não forem contrarios aos do mesmo pro-
jacto. 

O intuitus personre, da concepção romana, cedeu, pois, o logar a 
outro intuito, creando-se assim um segundo typo de sociedade, em 
que «a consideração da pessoa dos associados não entra em linha de 
conta e em que essa confiança pessoal entre os consocios se apaga 
diante do fim a attingir,-abstracção feita das individualidades, que a 
tal fim devem concorrer .» 

Além disto, o projecto conferiu ás sociedades civis a personali-
dade juridica,-o que era até agora questão opinativa. 

Na Parte Geral dispõe o projecto sobre o registro civil das pes-
soas jurídicas, fixando tambem as regras para o caso em que, por 
falta do dito registro, não forem as sociedades reputadas pessoas ju.-
raidicas. 

As associações para fins religiosos ficaram equiparadas ás demais 
associações e dependem da condição do registro para que possam 
adquirir a capacidade jurídica. 

Dispondo o projecto sobre os modos de terminação da existencia 
das pessoas jurídicas, nada declara, entretanto, sobre a extincção 
das associações religiosas, que, por não terem cumprido a condição 
indispensavel para a acquisição de personalidade jurídica, ficarem 
exceptuadas das regras estabelecidas para regular as sociedades que 
a. tenham. 

Extincta uma associação religiosa não inscripta no registro civil, 
como se ha de regular a liquidação do seu patrimonio e a quem será 
elle transmittido? 

O art. 24 do projecto dispõe sobre a terminação da existencia da 
pessoa jurídica, e os arts. 25 e 26 sobre o destino ulterior de seus 
bens, conforme a sociedade, ou associação civil, for ou não de fins 
economicos. 

No segundo caso, não dispondo os estatutos sobre o destino dos 
bens após a extincção da sociedade, e não tendo os socios tomado a 
respeito uma deliberação valida, será o patrimonio social devolvido a 
um estabelecimento do município, Estado ou da União, que tenda ao 
mesmo fim, isto é, cujos fins sejam identicos, ou semelhantes aos da 
sociedade ou associação extincta. 

Si não houver no município, Estado ou Districto Federal estabe-
lecimento algum nas indicadas condições, effectuar-se-ha a devolução 
em favor do fisco federal ou estadoal. 

No primeiro caso, isto é, si a sociedade, ou asaociação, que se 
Codigo Civil- fl. 14 .. 
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extinguir, for de fins economicos, o remanescente do patrimonio so-
cial compartir-se-h<t entre ossocios ou sens herdeiros. 

Já. ficou assignalado qne, consoante a doutrina do Codigo Civil 
Allemão, o projecto bt•azileim deu ao contracto ele sociedade uma 
definição ampla, de modo a abranger nella as sociedades stti gener-is 
para fins religiosos, pios, moraes, scientificos ou l itterarios, as asso-
ciações ele uWidade publica e as fundações, comtanto que tenham pa-
trimonio. 

O art. 1. 399 do projecto dispõe sobee os casos de dissolução das 
sociedades e o art. 24 define, como ficou dito, os de terminação da 
existencia, ou de extincção da personalidade jurídica das mesmas . 

Quando as sociedades nrw revestirem as fórmas estabelecidas nas 
leis commerciaes (caso em que obedecerão aos preceitos das ditas leis, 
se regularão pelas disposições dos arts. 1.336 a 1.409, inclusive, do 
projecto. 

Ora, é evidente que as coeporações religiosas não pódem, por 
suas differenças essenciaes quando em confronto com as outras socie-
pades ou associações civis de natureza commum, ser submettidas ao 
regimen instituído pelos citados artigos do projecto. 

Por outro lado: terminada a existencia da pessoa j uridica de 
uma sociedade de fins não economicos, e não havendo no municipio, 
no Estado ou na União algum estabelecimento de fins identicos ou 
semelhantes aos que por· e!la eram visados,-o p<ttrimonio social só se 
devoíve ao fisco municipal, r.s tadoal ou federal se os 1·espectivos esta-
tutos nada dispttze?·em a ?'espeito e os socios não tive1·em tomado sob1·e 
o asswnpto alguma delibentção val·ida (artigo 25 do projecto). 

Poderão os membms de uma corpomç.ão relig;ios <t dispor em seu 
compromisso, ou em seus estatutos, que o patrimonio respectivo se 
transfira,--extincta a dita CO!'poração,-a outra associação qualquer; 
por exemplo, a uma corporação estrangeira ? 

A solução a.ffirmativa violaria, não o texto do projecto, mas sim 
o artigo 11 da lei n. 173, de 1893, cujo objectivo foi, evidentemente, 
o de nacionalisa1· as associa.<;ões ele que ella cogita, como se vê da 
lettra do referido artigo, que dispõe: 

«Dissolvida ou extincta a associação e liquidado o passivo, 
o saldo será. partilhado entre os membros existentes ao tempo 
da dissoluçilo,-salvo se os estatutos presc!'everem OLl a assem-
bléa geral houver resolvido, antes da dissolução, que o saldo 
seja transferido a algum estabelecimento publico, ou a outra 
associaçrw NACIONAL, que promova fins identicos ou ana-
Jogos. , 

Como se vu ptlo confronto deste artigo ela lei u. ·173 com o 
art. ~5 do projeGto, aquelle é muito mais G!aro e muito mais previ-
dente, porque limita absolutamente a liberdade dada á corporação 
para. dispôr do saldo do patrimonio respectivo, no caso ele dissoluçrw 
ou extincção da mesma. 

Pela lei, com etl'eito, essa liberdade é só concedida para que o 
saldo seja transferido a algum estabelecimento publico, ou a OLttra 
associa(;ão mwional, que promova fins iclenticos ou analogos. 
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O projecto, ao coutl'ario, não restringe dl:l modo algum a. liber-
dade conferida ás sociedades ele fins não economicos, · para disporem, 
nos estatutos, sobre o destino ulterior de se us bens, no caso de ex-
tincçrw das mesmas. 

Além disto, o artigo citado do dito projecto só póde t•egular os 
casos de extincção, mas de modo algum provê aos casos de clissolttção, 
que, como se vê pela comparação dos arts. 24: e -1.399, não são os 
mesmos, ainda que coincidam em mais de uma hypothesc . 

A lei n. 173, entretan to, previu claramente as duas hypotheses, 
como se deprehende do seu modo de exprimir-se: 

«Dissolvida, ou extincta a associaçrw, etc.» 
Ainda ha a considel'ar um outro ponto, em que o projecto se r e-

vela inferior á lei citada n. 173, de 1893 : é o da perda de todos os 
membros da associação, hypothese importante que o projecto omittc 
inteiramente e que a lei considera como um dos casos de extincçrw 
da personalidade civil das associa<;.ões (art. 10, n. IV). 

Este ultimo caso de extincção da personalidade civil das associa-
ções põe em evidencia a questão de saber-se a quem serão transfe-
ridos, em tal hypothese, os bens do patrimonio commum. 

A solução dada pelo citado art. 11 da lei n. 173 para a 
hypothese de extincção da personalidade civil das associações,-quando 
a extincção não se deu pela p erda de todos os seus rnemb1·os-é inap-
plicavel ás corporações religiosas. Com etfeito, o referido artigo manda 
que , em tal caso, seja o saldo partilhado entre os membros existentes 
ao tempo da dissoluçrw,-salvo a hypothese já alluclida elos estatutos 
prescreverem, ou a assembléa geral haver resolvido no outro sentido. 

Mas, os membros das corporações religiosas não podem possuir 
indi.vicl ualmente c~ até quasi sempre faze m voto de pobreza ; a pro-
pria corporação não se considera possuidora e senhora de domínio do 
patrimonio, no sentido rigoroso da palavra. 

Diz-se que os bens das ordens religiosas não silo de todos os seus 
membros, nem de ALGUM, mas sim, como nas fundações verdadeiras, 
pertencem ao fim a que se destinam as ditas corporações. 

Diz-se tambem que as corporações não teem senão o goso, o do-
mínio util do seu patrimonio, pertencendo á Igreja, como sociedade 
soberana reconhecida pelo Direito Internacional Publico, o domínio 
directo de todos os patrimonios. . 

Todas essas quostões teem sido largamente debatidas no Brazil, 
depois da promulgaçrw da Constituição Federal, mas ainda não tive-
ram solu<;ão, que se transformasse em ponto pacifico de doutrina. 
E' o caso da discussão sobre si foram abolidas, ou não, as leis ele mão 
morta. 

Dando parecer sobre uma consulta a tal respeito, resumiu o be-
nemerito Dr. Prudente de i\Ioraes, ex-presidente da Republica, a 
materia das leis de mão morta ao seguinte: «Segundo dispunham as 
Provisões de 26 de junho e de ~2 ele agosto de 1768, as leis de 
de dezembro de 1830, 28 de dezembro de 1849, 1. 225 de 20 de 

agosto de 1864: e decreto n. 4.453 de 12 de janeiro de 1870, as ordens 
regulares não podiam, sem prévia licença do Governo, ser fundadas, 
admittir noviços, fazer quaesquer contractos onerosos sobre suas pro-
priedades, nem adqu~rit· bem; de raiz. Os bens desta nature~:a , .que 
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possuíssem, deviam ser conveetidos em àpolices intransferíveis da 
divida publica, uo prazo de seis mezes, sob pena de commisso;-ex-
ceptuados os destinados a edificações de egrejas, capellas, cemiterios, 
hospitaes, casas de caridade, de instrucção e quaesquer outros esta-
belecimentos publicos. De sorte que· -limitada no tempo a existencia 
das ordens regulaees pela prollibição do noviciado e instituída a mais 
severa fiscalização sobre a administração de s~us bens - no decurso 
de um prazo mais ou menos longo- reverteria para o Estado o pa-
trimonio daquellas ordens, cuja successão addiria como herdeiro dos 
bens vagos., 

Como se sabe, o projecto de Constituição, mandado elaborar pelo 
Governo Provisorio, approvado pelo dect·eto n. 5'10 de 1890, e o pos-
teriormente approvado pelo decreto n. 914 A, dispunham o seguinte: 

" Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer 
publica e livremente o seu culto, associando-se para esse fim 
e adquirindo bens, observados os limites postos pelas leis de 
mão morta». 

O Deputado Zama mandou, quando se discutiu o projecto de 
Constituição, uma emenda, substituindo o final daquelle artigo pelas 
seguintes palavras : «observadas as disposiçõe'l de direito commum., 

A approvação dessa emenda pelo Congresso Constituinte é o ar-
gumento capital dos que sustentam a revogação das leis de mão 
morta. Entretanto, objectam outros que, como as leis de mão morta 
constituíam o dir·eito commum, que regulava as associações religio-
sas, continuam ellas, ipso facto, em vigor, -confirmando-se ainda 
esta conclusão pelo texto do art. 83 da Constituição Federal, que 
mandou continuar em execução a legislação anterior á Republica, 
que não fosse contraria ao espírito do novo regimen. 

Avisos ministeriaes, decisões do Governo, julgados dos tribunaes, 
opiniões de jurisconsultos,-em todos se encontram o pró e o contr·a 
a respeito de tal assumpto. Assim, quanto á doutrina., podemos lem-
brar: 

Parecer citado do grande brazllciro, que presidiu os trabalhos do 
Congresso Constituinte, em que elle sustentou a revogação completa 
das leis de amortização, citando em abono dessa intelligencia o aviso 
n. 35, ele H de dezembr·o de 1891, firmado pelo Dr. José Hygino, que 
foi um dos membros mais illustres elo congresso referido, e o art. 144 
da Nova Consolidação, do Dr. Carlos de Carvalho. 

Argumentando com o elemento historico da lei n. 173, de 1893, 
referiu o Dr. Prudente de Moraes que, em sessão de 2 de julho de 
1892, do Senado Federal, o Dr. Tavares Bastos apresentou a se-
guinte emenda ao projecto da alludida lei: 

" Subsiste. nos termos das leis ern vigor, o direito do 
Estado sobre os bens de que se acham de posse as confissões 
religiosas. , 

Essa emenda foi appr0vada e .constituiu o art. 17 do J)'rojecto ; 
mas a Camara supprimiu esse artigo e o Senado concordou com a. 
suppi·essão (Annaes do Senado, -1892 , vol. 2°, e 1893, vols. 3° e 4° .) 
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Com esses argumentos, concluiu o Dr. Prudente de Moraes que, 
extinguindo-se uma ordem religiosa pela perda de todos os seus 
membros, os seus bens ser~o incorporados ao dominio do Estado -
não por força das leis de m&o morta, que estão todas abolid~ts , mas 
pelo direito commum vigente, que mand;t incorporar ao domini.o da 
Nação as heranças vagas, isto é, sem titular de direito. 

Aristides i\filton, Amaro Cavalcanti, conselheiro Joaqtlim da Costa 
Barradas e conselheiro Ferreira Vianna, todos, ouvidos sobre a mesma 
consulta, sustentaram a aboliç::io das leis do mão morta . (Direito, 
vol. 82, pag. 449 ·l 

O conselheiro Ferreira Vianna sustentou tambem que a lei de 10 
de setembro de 1893 rege só as associações formadas depois della e 
não póde ter effeito retroactivo, sendo que, a respeito das associações 
religiosas, não se póde perder de vista : 

a) a perpetuidade de sua duração ; 
b) a inalienabilidade, indivisibilidade e encargos do seu patri-

monio fóra dos casos peemittidos r,m dir·eito canoolco e a sua rever-
são á Igreja ou confissão eeligiosa a que pertencem pelos títulos de 
acquisição e fins a que s::io destinados e sobre os quaes os associados 
não teem si não a guarda:, conservação, administração e uso. 

Affirmou ainda esse parecer orthocloxo que a naturalidade elos 
associados nada importa para a formação ela sociedade religiosa : 
brazileiro nato, naturalizado ou estrangeiro póde della fazer parte -·-
o vinculo de união é a profissão da mesma fé. 

Esta ultima resposta é a que foi dada ao quesito sobre si os reli~ 
gio~os estrangei.ros eram ou não legalmente babeis para continuar a 
existencia e a representação j uridica. de uma Província depois da 
morte do ultimo congregado brazileiro. 

No proprio seio da sociedade catholica havia, como se deprehencle 
do parecer do conselheiro Ferreira Vianna, duvidas a respeito da 
devolução dos bens das corporações em caso de dissolução ou cte 
extincção; entendendo alguns, como o autor elo citado paeecer, que 
em ta8s casos os bens das irmandades ficariam clevolutos ao prelado 
diocesano, que, segundo o seu exclusivo criterio, os applicaria a 
alguma obra pia. (Vide portaria do bispo de S. Paulo, de 5 de 
julho de 1895.) Outros, porém, entendiam que a Igreja Catholica não 
tem direito de disposição, ou de administração sobre os patrimo· 
nios da<; ordens religiosas; que, n'os termos do § 3° do art. 72 da 
Constituição Federal, combinado com a lei n. 173, ele 10 de setembro 
de 1893, teem capacidade propria. ( Accórdãos de 12 de setembro de 
1904 e 28 de janeiro de 1907, ela Côrte de Appellação, no DiTeito, 
vol. 102, pag . 427.) Essa doutrina foi a sustentada pelo Ministro do 
Interior Dr. José Hygino Duarte Pereira; no aviso de 11 de dezem-
bro de 1891 acima referido. 

Julgando o recurso extraordinario interposto pelo abbade do 
Mosteiro de S. Bento, do Estado da Parahyba, ponderou o Supremo 
Tribunal Federal que, «mesmo reconhecendo as condições historicas 
originaes da Igreja Catho!ica , ella está, contudo, quanto ao assumpto 
temporaes e que interessam a ordem social, sujeita a lei ele juris-



- .? I'J-

dicçã:o, orclinaria, não lhe sendo permettido invocar o elil'eito canonico 
para regular aquellas relações . (Direito, vol. 71, . ) 

Em outra occasião, julgando os auto1· de aggravo de petiçúo in-
terposto por frei João elas Mercês Ramos, abbade de S. Bento, desta 
Capital, decidiu o Supremo Tribunal Federal que: 

«Ainda que a Igreja esteja separada do Estado, as corpo-
rações religiosas são pessoas jurídicas, que vivem e se desenvol-
vem na sociedade politica, e, nas relações ele ordem privada, 
súo regidas pelo Direito Civil, applicavel pelas justiças secula-
res; nem ele outro modo se poderia entender, sem attentado 
á. soberania nacional; 

Que, ainda no novo regimen político, as ordens religiosas, 
pelo que respeita ao seu patrimonio, não estão emancipadas da 
acção elo Estaelo, mas, ao contra1·io, elepenelem de exp1·essa li-
cença do Gove1'1W para alienarem os seus bens ele qualquer na-
tu?·eza, immoveis, moveis ou semoventes, nos termos da lei de ~ 
de dezembro de 1830, que não foi abrogada pela Constituição 
(art. 72, § 3•), a qual sómente lhes outorgou a liV?·e acquisição 
dos bens-e a liberdade ele adquirir não imp01·ta a de alienar, 
ao inve1·so do que o entendeu o a-víso n. 89, de 31 de dezembro 
de 1891, cuja dout1·ina é insustentavel perante o historico da ci-
tada disposição constitucional.» (Accórdão de 9 ele maio de 
1903, Direito, vol. 91, pag. 301,,) 

A doutrina deste julgado é pela vigencia das leis ele mão morta 
para o caso de alienação dos bens das corporações religiosas e pela 
revogação das ditas leis para os casos de acquisição. · 

A distincção tem por fundamento, consoante essa doutrina, o 
proprio texto litteral do art. 72, § 3°, da Constituição, em que, con-
firmando-se a abolição do padroado com todas as suas instituições, 
recursos e privilegias, e fundando-se a liberdade de cultos, foi reco-
nhecida a todas as igrejas e confissões religiosas a personalidade 
jurídica sem restricção sómente para acquisição de bens, como já. o 
dispunha o decreto do Governo Provisorio n. 119 A, de 7 de janeiro 
de 1890. 

Essa di~tincção, porém, não é acceita por outros, que a 
reputam inconciliavel com o pensamento que inspirou a decre-
tação das leis de mão morta, o qual foi o de tirar da ·inamovibili-
dade em que perpetuamente ficavam o~ bens elas corporações 
religiosas e lançai-os ao giro das transacções em que vivem os 
outros bens,-impedindo-se assim a concentração excessiva das for-
tunas, á. vista da tendencia das ditas co1·po1·ações para adquiTiTem 
sempre e nunca pam alienarem . (Sentença do Dr. Raul de Souza 
Martins, de 1 de abril de 1912.) 

Por accordam de 23 de julho de 1904: (Direito, vol. 96, pag. 44,7), 
o Supremo Tribunal Federal, acceitando a doutrina da revogação 
das leis de mão mot'ta, declarou que o § 3• do art. 72 da Consti-
tuição «não póde ser entendido, como querem alguns, no sentido de 
apenas permittir a livre acquisição de bens pelas confrarias reli-
giosas, tornando, entretanto, dependente da licença official a respe-
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o principal objectivo da legislação de mão morta, é incompatível com 
a conservaçrw de semelluwte regimen. 

Este accordam teve, entre outros votos yencidos, o d0 Sr. Lucio de 
Mendonça, qLle considerav:t em pleno vigor a lei de 9 de dezembro de 
1830, que prohibe ás ordens religiosas a alienação de quaesquer bem; 
de seu patrimonio sem expressa licença do Governo, não obstante a 
disposição do§ 3" do art. 72 da Constituição, que apenas lhes conferiu 
a liberdade de acquisição, como está dito no accordam do proprio Su-
premo Tribunal Federal,de 9 de maio de 1903. «Nem colhe a razão do 
presente accordam», disse o juiz vencido, «de que não ·se coaduna tal 
distincção com o pensamento constitucional:- permittindo, em má 
hora, que as confissões religiosas adquit·issem bens, annullou-se um dos 
sabias intuitos das leis de amortização, que era ditlicultar que grande 
massa de propriedade fosse segregada da actividade do commercio, 
si não completamente derivada do seu destino <;ocial; mantendo, 
porém, tolhida pela dependencia da licença do Governo a alienação 
do rico patrimonio das ordens religiosas, a Constituição attendeu a 
alta conveniencia publica e patriotica de não deixar que consideravel 
porção elo patrimonio nacional possa escoar-se para Homa, convertido 
em dinheiro de S. Pedro, como deploravelmente vae acontecendo, por 
incuria elo poder publico e erronea comprehensão elo regimen civil das 
ordens religiosas, mesmo depois da irreflectida generosidade da Cons-
tituição." 

Outra solução a tão importante materia foi ainda a do aviso elo 
Ministe!'io do Interior, de 26 de agosto ele 189! (Direito, vol. 59, pa-
gino 653), que mandou incorporar aos proprios nacionae~ os bens da. 
Ordem Carmelitana elo Maranhão, extincta pelo fallecimento do unico 
religioso, que então existia. 

A vigencia das leis ele mão morta, como direito commum existente 
ao tempo de ser votada a Constituição Federal, é sustentada por 
muitos outros jurisconsultos, entre os quaes Coelho Rodrigues em seu 
Projecto de Codigo Civil, arts. 23 e 24. 

O projecto de Codigo Civil deixa a questão no mesmo pé. 
A materia não tem sinão a natura! connexão com o assumpto 

sujeito ao nosso exame, devendo, porém, ser particularmente tratada 
pelo illustre collega, que terá de relatar as emendas do Senado aos 
primeiros artigos da parte geral do projecto. 

Entretanto, não serão impertinentes as observacões que assi-
gnalamos, porque o assumpto exige a maior ponderação e deve 
ser resolvido pelo Congl'esso, em lei especial, que proveja ás omissões 
do projecto e ás ela lei n. 173, de 10 de setembro de 1893. 

As emendas approvadas pelo Senado e relativas ao capitulo XI 
são todas de redacção e foram formuladas pelo Senador Ruy Barbosa . 
Devem, pois, ser approvadas. 

A emenda ao art. i .!tOS, onde se diz «numeras I a IV» cor-
rigiu o erro de impressão do parecer do Senador Ruy Barboza, em 
que se manteve a referencia ao numero V do art. 1.399- apezar do 
commentario do mesmo Senador, provando que a referencia deve ser 
aos numeras I a IV, visto que o numero V só se refere a sociedades 
ele ternpo indeterminado. · 



A angustia do tempo de que nos foi possivel dispõr não nos · 
permittiu dar a este relatorio o cuidado que o assumpto requer e que 
a )lonrosa confiança da delegação nos impunha. 

Si o apresentámos assim deficiente e sem methodo, é porque 
nisto vemos o cumprimento rigoroso de um dever. 

Sirva-nos isto de escusa, com a confissão, que fazemos, de não ter 
podido reler, ao menos, os originaes deste parecer, antes de entre-
gal-os ao illustre Secretario da Commissão Especial. 

Rio de Janeiro, fO de fevereiro de f9f3.- Afranio de Mello 
Franco. 

Parecer elaborado pelo Deputado Paulo de Mello 

Homrado com a escolha para fazer parte da Commissão de 
Codigo Civil,entre os meus co !legas de representação,quando já 
ausente desta cidade, vim a ter conhecimento della pelos jornaes 
e y;e!a communicação telegraphica que me foi enviada pelo col-
lega que exerce as fumcções de secretario, vindo, só peLo 
jornal ele 12 ele janeiro, que ás mãos me chegou a 16, a saber 
qual a parte que na distribuição elas materias me havia cabido 
para sobre ella dar parecer. 

Esta é, conforme sabem os illustres membros ela Com-
missão, a que se contém nos arts. 1.. 310 a 1. 506 e o meu es-
tudo, de accôrclo com as disposições regimentaes do Con-
gresso, deve versar exclusivamelíl.te sobre as emendas apre-
sentadas a esses artigos . 

Attingin.do a noventa . (de líl.S. 1. 373 a 1. 463) as emendas 
devem ser divididas em duas classes para sob os seus aspectos 
respectivos serem estudadas. 

Assim: 1 • classe - Emendas que apenas modificam a re-
da.cção dos arts . elo Co digo. 

2' classe - Emelíldas que modificam artigos do Codigo 
pretr~ndenclo corrigi-r erros ou doutrina. 

A urgencia do tempo, aggravada da necessidade que tive 
de algum perder, em viagem até esta. cidade, vindo do Estado 
qu e tenho a honra de representar, e ainda mais com o não 
conhecimento até 16 de jalíleiro de qual a materia que me 
havia sido distribuída, obriga-me a ser breve na minha 
apreciação; e, a parcimonia de meu saber, a, desde já, appel-
lar para a bondade de meus illustres collegas, nos quaes re-
C(mheço capacidade e competencia para supprirem o que 
no meu trabalho houver de lacunoso . 

Estudemos, pois, as duas classes, em que divido as 
emendas. 

1 • classe - Emendas que apelílas modificam a redacção 
dflc artigos do Co digo; são em numero de 80. 

Como sabe a illustre Commissão e todos quam.tos se teem 
preoccupado com o estudo do Codigo Civil, depois de dis-
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cntido este pela Commissão Especial da Camara dos 
Deputados, foi entregue a um illustre professor ela nossa 
lingua para escoimal-o do que, por acaso, tivesse de menos 
Gorrecto na ling·uagem, pois, em geral, ás obras collectivas 
escapam certas minucias, devido a que a attenção geral é sem-
pre desviada para os assumptos mais importantes e ás vezes 
dominada pelas correntes occasionaes, que as discussões e 
cL>ntroversia s põem mais em :fóco . 

POHclo ao serviço do .illustre então presidente da Com-
missão, Dr. J . J. Seabra, os seus valiosos serviços o profes-
sor Carmeiro, cujo nome é CONhecido de quantos se dão ao es-
tudo ela lingua, fez elle a revisão geral do Codigo e essa foi 
ac.r.eita pela Commissão da Camara e por esta na votação do 
projecto. 

Indo o Codigo para o Selllado e sendo, em feliz hora, eN-
tregue ao estudo e apreciação do eminente jurisconsulto Dr. 
Ruy Barbosa, teve o paiz a suprema ventura de addicionar ao 
seu cabedal, aliás pobre, de estudos philologicos, o extra-
ordinario parecer oom que aquelle eminente Senador en-
riqueceu as lettras patrias e lil.O qual as mais difficeis e con-
trovertidas questões philologicas tiveram solução admi-
ravel. 

Depois deste mmmmento de estudo sobre vernaculidades, 
discutido e apreciado ainda pelo professor Carneiro, por Me-
deiros de Albuquerque e outros, de alguma fórma, ficou a 
obrigação áquelles que tenham de conhecer elo Godigo, de só 
por motivos de muita convicção e aprofundado estudo, afas-
tar-se ela opinião desses mestres. 

A Commissão do Senado accentuou no seu parecer que 
tinha adaptado a redacção, a quasi todos os artigos do Codigo, 
proposta pelo seu primeiro. presidente, o Sr. Senador Ruy 
Barbosa, fundamentaNdo-o de modo que muito a honra . 

Sou, portanto, ele parecer que sejam approvadas as 
emelildas propostas pelo Senado, á redacção dos artigos 1.410 
a 1. 506, excepção feita das dos artigos 1. 433, 1. 435, 1. 41!2, 
1. 444, 1.1171, 1. 473, 1. 47 4, 1. 475, 1. 476 e 1. 477 o 

za classe - EmeRdas que modificam artigos do Codigo pre-
tendendo corrigir erros, ou doutrina o 

São ellas em numero de dez e se referem aos artigos 
acima exceptuados. 

A parte do Codigü sujeita ao meu estudo comprehende 
no titulo 5", do livro 8", da Parte Especial, entre as differen-
tes especies de contracto: a parceria rural; a constituição 
de renda; o contracto de seguro; o jogo e aposta; a fi-
ança 

Em todas essas especies de contracto o Senado esteve pe-
las proposições da Camara, excepto no coliltracto de seguro, 
ao qual apresentou emençias. 

Tenho, pois, que sile11ciar sobre o mais e apreciar a ma-
teria emendada, visto só á Camara dos Deputados caber 
a tarefa de discutir, mesmo a proposito das emendas 
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r edaccionaes, a essencia do direito contido nos artigos do 
Codigo. 

No pleNario, ou no se io desta illustr e Commissão, ouvirei 
com prazer a opinião c a palrt'rT:L sempre illustrativa de 
meus cl isLinct,os co ll egas, c·, si em desaccôrdo com o meu modo 
de ver e pc11sar, Ol cudirei com a contradicl.a que no caso me 
couber . 

Emtmcl::t n. 1.389 ao art . 1.1!33 
Essa emenda manda subst ituir o verbo - ?'emette pelo 

verbo - entrega. 
A razão que dá o Senado é que é a tradicção e não a re~ 

messa que conclue o contracto-. 
Não me parece r asoavel a emenda, po·is, si p elo simples 

lançamento usual da op0ração· nos livros do segurador, o con-
tract.o· se considera perfeito, é claro que, trate-se de remessa 
ou entrega, essa. não se fará sem lançamento nos livws. 

A entrega. e não remessa va.e exigir formalidade e crear 
difficulclades ao segurador sem r esultado pratiw ou obrigar o 
segurado a procurar pess.o·almente ou por meio de procurador 
especial a apolice de seguro, sob pena de, no caso risco 
occorrido. vir a pel'Cler indemnização por não ter dado recibo 
da apo-lice. · 

E' uma formalidade que não vem garantir qualquer das 
parLes e, po·rtanto, dispensavel. 

Emenda n. 1 . 391 ao art. 1. 435 

A emenda diz que devem ser substituídas pelas palavras 
« qtte não contrm"iarem disJ)osições leaaes » as do referido 

artigo - « que não fôr contrario ás disp.os ições desta secção ». 
Esta emenda é perfeitamente acce itavel, pelas razões que 

dá o parecer da Commissão· do Senado. 
Realmente, o Codigo Commercial, na p:::.rte que trata de 

.seguros e leis especiaes a respeito deste contracto, fica-ria 
revogado, mesmo no que não contrariassem as disposições do 
Codigo Civil. 

O contracto de seguro, que é materi:a. mais mercantil que 
civil e que seria preferível fosse tratado no Godigo Commer-
cial, fica;ria, pela disposiçã'O' do artigo citado, com caracter es-
sencia !mente civil e regulado só mente p elas disposições desta 
secção primeira do cap. X:r\•. 

Emenda n. 1. 398 

A emenda substitue as palavras do art. 1. 442 - cujos 
r:statutos tenham tabella - por estas : « cru~ tenham tabella 
cl r .premias». 

E' acceitavel tambem esta emenda, pois não ha: necessi-
dade que as tabella.s de promios constem dos estatutos para 
serem v:'t lidas. 
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Emenda. n. 1. 400 ao art. 1. 444 
Não fo i feliz a Commissão do Senado na acceitao!Lo• desta 

emendà.. Sob pretexto de tornar cla.rn a redacção do referido 
artigo e de preencher lacuna existente no mesmo •apresentou 
em substituiçã.o um texto muito mais complica..cto, menos claro 
e nü qual a lacuna não foi preenchida. O artigo eme·adado diz: 
« Si o segurado não fizer -cleclm·ações verdadeiras e completas, 
omittindo ci•rcumsü;.ncias que possam influir na acceitaoão da 
proposta ou na taxa do premio, perderá o direito ao valor do 
seguro e pagará o premio vencido». 

Interpretando este art.igo comprehende- se que, si por culpa 
do segurad-o•, as declarações não forem verdadeiras e -comple-
tas. •o segurador não pagará o seguro e o segurado perderá o 
premio pago. 

Póde não ser o melhor alvitre, mas é claro e positivo o 
que dispõe o artigo. 

A emenda, porém, diz : « Si o segura.cto omittir, alterar ou 
figurar circumstancias• que poderiam ter influído para 1a re-
jeição da proposta ou para a estipulação ·de maior taxa de pre-
mio, perderá no primei•ro caso .a direito ao seguro e ao premio 
pago, e, no• segundo, indemnizará em dobro, consentindo o 
segurador, o V'alor do premio que lhe teria sido cobra.do, si as 
sua.s declarações fossem exactas ». 

Ora, o segurado que ·omitte, altera ou figura circU:mstan-
cia.s que possam influir na propo·sta ou na estipulação da taxa 
de premio, não será o mesmo que faz declarações incompletas 
e menos verdadeiras ou falsas ? 

Para que este accumulo de pal:avras ? Não é isso, porém, 
o ma.is apreciavel na emenda que merecia longamente se.r es-
tudada. 

Diz ella que, no c:aso das circumstancias omittidas, alte-
radas ou figuradas poderem influir na proposta para sua accei-
tação ou rejeição, o segurado perderá ·O· seguro e o premio 
pago ; e, no caso daquellas circumstancias por aquelle modo 
oojectivadas apenas influírem na estipulação das taxas do pre-
mio, o segurado indemnizará em dobro ( ?) o \Calor do premio 
verdadeiro si .a segurador c.onsentir. 

Si, porém, o ·segurador não consenti·r? Si o risco já se tiver 
dado ? Qual o direito· do segurador ? Qual a obrigação do se-
gurado ? • 

Já se vê que é l:acunosa a emenda, menos clara e muito 
arredia da vernaculidade com a sua crea.ção da indemnização 
ern dobro. 

Para que ao segurado assista• o simples direito de nãó 
paGar o seguro, tendo que reeorrer a juizo para provar que fez 
o contracto - sob a influencia de declarações viciosas - não 
ha necessidade de um artigo especial elo Codigo sem determinar 
pena civil para o caso. · 
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Emenda n. 1. 431 ao art. 1. 471 

Essa emenda não é acceitavel ; multiplica palavras sem 
modificar nem aclara.r o texto do artigo emendado·. 

Já é da natureza elo contracto de seguro que haja premio 
e indemnização· e para que ::ts partes contractantes, de com-
mum accô.rdo, desfaçam ou modifiquem seus contractos, com-
ta.nto que disso e, dolosamente, não resulte prejuízo para ter-
ceiros, não é precis-o autorização• especial em um artigo de 
Codigo. 

Emenda n. 1.433 ao art. 1.478 

Deve s·er rejeitada esta emenda; occorre nella o mesmo 
vicio que na antecedente; muitas palavras sem modificação de 
ide·ias. Par·ece que a Commissão do Senado preoccupou-se al -
guma cousa com a materia regulamentar, esquecendo que no 
Codigo devemos apenas firmar os princípios reguladores das 
relações jurídicas futura:s·, mas que já teem existencia actual. 

O seguro é um contra.cto moderno, cuja classificação na 
ordem dos contractos deve ser tarefa para os commentadores 
do Codigo e não para os legisladores. Es•ses conhecem os factos 
e os regulam adaptando- os mais ou menos ás r egras existen-
tes, reguladoras da materia; mas s·e o facto é novo na vida dos 
povos, não era anteriormente conheeido, deve ser regulado 
segundo as necessidades que elle creou sem preoccupa.ções d·e 
doutrinas. 

Os· factos humanos são como os animaes. Nem por falta 
de classificação de Plínio ou Lineu deixam de existir. 

Existentes e descobertos serão classificados. A razão dada 
pela Commissão do Senado ele que o texto da emenda é mai•s 
claro e comprehende mais do que o do artigo não procede . 

O artigo não faz depender do segurador o direito que tem 
o segurado de substituir seu beneficiario, nem isso se depre-
hende do seu texto. 

Emenda n. 1.434 ao art . 1.474 

Es·s•a emenda deve ser aeceita; melhora a redacção do 
Codigo. 

Emenda-s suppressivas ns. 1. 435 e 1. 436 aos arts. 1. 475, 

1. 476 e 1. 477 

Devem ser acceitas. Põem os artigos' do Co digo em ac-
côrdo com a doutrina que resalta das suas disposições. 

Devem ser acceitas as demais emendas pelos fundamentos 
que constam do parecer da Commissão do Senado. 
· Muito ha a dizer sobre o contracto de seguros, cuja clas-
sificação a:ind'a é materia de pendencia entre os juristas• e 
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seria de desejar que o Codigo Civil o tivesse deixado a ser re-
gulado pelo Codigo Commercial, mas nada poderemos fazer 
sinão acceitar ou rejeitar as emenda's' e a mim me parece que 
acceitando umas e regeitando outras, a Camara legislará de 
accôrdo com os princípios gera lmente acceitos sobro tal con-
tracto. Este é o meu parecer que sujeito á apreciação dos 
meus doutos co !legas. 

Sala das Commissões, 10 de fevereiro de 1913.-Paulo de 
Mello. 

Parecer elaborado pelo Deputado Lamenha Lins 

SOBRE AS EMENDAS DO SENADO NS. 1.509 A 1.57 4 AOS ARTS. 1.507, 
A 1.57 4 DO PROJECTO DO OODIGO CIVIL 

Ao iniciar seu importante trabalho sobre a Doutrina e Pra-
tica das Obrigações e apoiado na autoridade de Saleilles, Tarde 
e D'Agnanno, di.z Carvalho de Mendonça que o Instituto das 
Obrigações é uma parto quasi exclusivamente tlleorica em todas 
as legis lações. 

N e !I e se trata de 1·egular as different.es fôrmas sob as quaes 
se manifesta a vontade humana no domínio das convenções e 
os effcitos della defluentes . 

. 1.!;' pois o domin.io eminentemente racional do Direito Civil, 
sua parte phiL.,ophica por essencia; dalü vem que, por toda 
a parte, vae-~e open.mclo uma verdadeira uniformidade em seus 
postulados . 

A 1·azão é que os effeitos da vontade humana são analogos 
e as necessidades sociaes suscitam fôrmas identicas para pas-
sarem á ef'fícacia ela acção pratica. 

Não é por isso menos verdadeiro affirmar que .a theoria 
das Obrigações é para o Direito o. que é a do valor para a eco-
nomia política - O problema central a que se podem reduzi:P 
todas as discussões. 

O transcendente valor dessa parte do Direito Civil impõe 
aos Codigos a necessidade de tratai-o com vistas largas e com-
prehensivas. 

A maioria dos negocias praticas regidos pelo Direito são 
a:peoas applicações de tal theor·ia. 

De um modo abstracto, mas amplo, ahi se -devem encon-
trar os preceitos destinados a regular todas as rel.ações de di-
reito, de eredito que se diversificam e se accentuam de dia 
para dia na vida das sociedades modernas. 

Já perante a Commissiio Especial da Camara, que elaborou 
o projecto ora emendado pelq Senado, o Deput.ac!o Oliveira Fi-
gueiredo, de muito saudosa memoria, poude dizer em r.efe.rehcia 
aos arts. LOi1 a 1.227: 

«Como resulta da simples inspecção desses t ítulos, 
a materia delles é uma das mais vastas · elo direito Pl i-



vauo, de con:;Lante e immediala apvl.icação uo movi-
mento da vida social, sendo, em compensação, uma das 
mais trabalhadas pela continuação elos jurisconsultos e 
a em que melhor se manifesta a tendencia para a uni-
formidade na legislação elos povos cultos. » 

Justificando summariamente 'leu notavel· projecto 
que, após as inevitaveis emendas e cor.recções, virá cer-
tamente reali:&a r a promessa do § 18 elo a r'l. 179 da Con-
stituição do Imperio, satisfazer as aspirações ele Carvalho 
Moreira e E.uzebio ele Queiroz e completar a obra tra-
balhada por Teixeira de J!',reitas, Felicio dos Santos c 
Coelho Rodrigues, diz o emh1ente Clovis Bevilacqua em 
relaç.ão ás Obrigações : 

. . . « a par te mais abstracta do direito privado, 
:..<quella em que ·a evolução theorica se póde considerar 
completa, tendo-se elaborado sobre as seguras bases do 
direito romano. A theoria das Obrigações é, po.r assim 
dizer, a parte central do Direito Civil, a mais sohda, a 
mais extensa, pois q\le seus :fundamentos estão defini-
tivamente lançados e por todas as outras divisões do di-
reito ella penetra. » 

Tal é o vastíssimo a:ssumpto que devo estudar em uma de 
suas pautes. · 

O projecto da Camara, sob a epigraphe: «Obrigações de-
rivadas de declaracão unilateral da vontade», trata no livro III, 
titulo VI, capitulo I, dos titulas ao portador; no capitulo II, das 
promessas de recompensa; no titulo VII se occupa das obriga-
ções r·esultantes de actos illicitos; no titulo VIII refere- se a 
outras causas de obrigações que não estão comprehendidas no 
livro III; no titulo IX dispõe, no capitulo I sobre liquidacão das 
obrigações •e no capitulo II sobre liquidacão das obrigações re-
sultantes de actos illicitos; finalmente, no titulo X regula o pro-
jecto o concurso de ,credore-s. 

E' sobre essas materias, ás quaes se Peportam as emendas 
do Senado ns. 1.509 a 1.574 que devo ·emittir opinião. 

Essa tar·efa seria -superior ás minhas forcas, si procurasse 
expôr e firmar doutrina sobl'le cada um desses capitulas, está 
naturalmente simplificada pela intenç.ão de limitar-me ao 
exame do articulado no projecto, comparando-o com as emen-
das apresentadas e com os e:x;emplos de outros eodigos illustra-
dos com as licões dos re-spectivos commentadores. Ainda mais 
facil se torna ella pelo flwto de já ter sido a materia debatida 
nesta Camara na discussão dos r elatar ias dos illustres Depu-
tados Bá Peixoto ·e· Sá Freire, que fizeram parte da Commissão 
Especial do Codigo Civil. 

Discorrendo ·sobre o livro III, titulo VI, disse o eminente 
autor do projecto per.ante essa mesma Commissão: 

«0 projecto no titulo VI occupa-se das obrigações 
. d~riv(adas de declara.oão unilateral da vontade. 
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FelizJl!.ente, Sr: Pv~sidente, nenhum dos preopinan-
tes achou mconvemenm.a em ·se ter aberto um titulo com 
esta designação especial. E faço este reparo po,rque em 
nenhum outro codigo ainda .se fez uma classificação ex-
pressa por ;essa fórma. 

E' verdade que o Codigo Civil allemão reconheceu 
que as declarações unilater.aes da vontade eram fontes 
creador~s de obrig;ações, mas deixou que o leitor, o juiz, 
o theor1eo, chegassem a essa conclusão pela: leitura dos 
artigos e· não por uma inscripção aberta no titulo.» 

Com effeito assim é. · 
A theoria, embora vencedora, não tem encontrado nos co-

digos franca regulamentação. 
Isso nos obriga, pois, ao trata.rmos deste titulo VI e seus 

dous capítulos, um relativo aos títulos ao portador e outro ás 
promessa.s de recompensa, a fazer algumas consider.aqões. dou-
trinarias em favor da innovação. 

Como justa homenagem, citaremos •em primeiro logar as-
observações do proprio autor do proj,ecto sobre .a materia: 

«Vae conquistando adhesões por toda a parte a dou-
trina defendida na Allemanha por Koeppen, Siegel, Un-+. 
ger e Kuntze; em Fr.ança por Worms, Hue e Tarde, e na 
Italia por 6:abba, segundo a qual a vontade consubstan-
ciada na emissão de uma promessa tem valor intrín-
seco para assumpção de um vinculo obrigacional, 18' sub-
siste por si como fonte geradora de obrigações. Não é a 
vontade individua;l que determina por sua influencia a 
irrevogabilidade dos contractos, porém um principio de 
ordem mais elevada que dirige as actividade-s indivi-
duaes a um alvo distante, por ell~s desconhecido muitas 
v1ezes. 

Esse principio é o interesse social que se traduz po,r 
fórmaiS diversa.s,mais üU menos translatas, ·e é s•ecundado 
por ess-a& forças direct-oras da conducta humana, entre 
as quaes avultam a lei, a opinião,o senso moral, a crença 
religiosa. 

Essa mesma energia de ·ordem superior exige 
tambem a seriedade nas promesSJas antes. de conj ugadas 
c-om ;a aCC'e-itação, porque então já se suscitaram in-
teresses vaJi.oso.s que não pódem ser desattendidos pela 
soci·edade organizada . 

Assim, cumpre reconhecer que a promessa uni-
lateral se of:ferece com :força ·obrigatm·i:a na formação 
dos contractos, quandü intervêm as circumstancias de 
prazo e de c.orresponclencia. nas promessas de reoom-
pens!a e de funclacão e nos títulos ao portador.» 

Discute-se si •e-sta theo:r~a tem ou nã:o suas raiz·es no 
Direito Romano. 

Na Roma antiga o pr~ncipio - Alte?'i nemo stipulad 
:pote~;t - era r egra repetida e consagmda em numel'osos textos 
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mas com o correr dos tempos fo['am int.xoduzida.s varias 
excepcões. 

Assim tinham o dotado e s•eus descendentes accão para 
obter dote que, pelo contra.cto feito pelo dot:ador, lhes devesse 
ser restituído; nas doacões stLú modo o teroeiro tinha tambem 
accão paTa obrigar o donatario a ·S'atisfazEfr a liberalidade 
i.nstituida em seu favor; no deposito e no emprestnno era. .ad-
mittido que a restituicão cl!a causa depositada ou empre.st.:'td?. 
f.osse feita a terceiro; admittia-se a reserva da s~rvidãio ·em 
:J;av.or· de terceiro effectuada na vendia de um -immovel em que 
este não figurava; eram permittidas as promessas acceitas 
!Ji.aira esses ou todos os herdeiros, etc. 

Assim, a doutrina da efficacia unilateral da vontade, · em-
bora não :fosse, em regra, admittida pelos romanos, j á tinha 
todavia entre elles numerosas ·applicacões praticas. 

Ha, porém, entre o conceito romano e o m-oderno diffe-
r ença profunda quanto ao suj eito da -obrigação. 

Então, como aind:a hoj e. a obrigação é sempre um vin-
culo pes.soal, mas a personalidade não tem actualmente o sen-
tido r estricbo ás pessoas que cont:rahiram o vinculo. 

Este é extensível á quaesquer outros individuas que 
venh:am substituir o primitivamente obrigado, ,sejam ou não 
pessoas determinadas. 

As pess-oas são modernamente genericas e não individuali-
zadas em se tratando de obrigações. E' que e,sias hoje consti-· 
tuem bens patrimoniaes, circulaveis, successiveis, uma quasi 
moeda e tão allenaveis oomo os direitos rooes. 

A indeterminacão do ,sujeito da obrigação ongmou- se 
em uma situaç.ão jurídica de natureza tal que· perdura de ma-
neir.a a alcançar a quem nellia vi& a se encontrar, depois de 
ter surgido entre as partes que originariamente intervieram. 

Não é a cessão nem a sublrogação que explica a incidencia 
na mesma llelação obrigatoria, mas sim a forca immanente 
á propria naturez!a do vinculo originaria. 

A indeterminação póde .se daw posteriormente ao mo-
mento em que a übrigação surge entre pessoas determinadas, 
c·omo nas letras endossadas em br.anoo e nos títulos ao por-
tador. 

Póde se dar tambem desde o inicio, quando a natureza 
do objecto é de ordem á 0omprehender pessoas que depois se 
determinam. 

São exemplos deste ultimo caso as promessas unila.teraes 
em annuncios e cartazes, as arrematacões e arrendamentos 
por propostas a quem mais vanta.gens offerecer, as vendas em 
leilão e arrematacões em hasta publica, as accões de -compa-
nhias sob a fórma ao portador, emquanto perbencem ao 
subscr iptor . 

De todos esse.3 casos, os titulas ao portador e os titu las 
á ordem, como á. lettra de cambio, são os typos da indetermi-
nacão do suj eito passiyo da obr igacão. O portador é a pessoa 
incerta, indeterminada para com a qual uma pessoa se obriga. 

Não é, porém, o direito do credor primitivo que funda-
menta o dos portadores successivos. 
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O direito de credito, por sua força propr ia, passa _noa rli-
versos portadores successivos do titulo e resi3le mesmo á 
falta de credor actual. (C. de Mendonça ob. cit.) A cpigr aphe elo 
titulo VI, livro III, do proj ecto do Co digo Civil nos parece, 
pois, bem justificada. 

Quando se discutia perante a Commissão Especial da Ca-
mara o capitulo I deste titulo, que se refere aos títulos ao 
l])ortador, o douto j urisconau lto Andrade Figueira Impugnou 
a classificação dos títulos ao portador como obrigações deri-
vadas de declaração unilatera l da vontade. 

Segundo elle todos os títulos que temos tido repreaontam 
transa:cções, contractos an terior es. 

Este assumpto, aegundo pensa, esbi deslocado. 
Antes de tudo trata-se de uma cspecio que só comp ele 

á soberania. 
rato foi direito da monarchia porLuguoza; antes ella emittia 

moeda, mas depois da independencia isso passOLl como uma fa -
culdade immanente da. sob0rania naci onal para o corro lor.: is-
lativo com a sanc(;ão elo Irnp cmdor, e, clepois q ue veiu a no-
publica, é um direito tão precioso, que, apezar elo todo o fa-
vor, de todo o desejo elo aquinhoar :Estados, ninguem quiz 
aliena-r da soberania nacional easa faoulclade de emittir papel. 
Quanto aos proprios ·est abelecimentos bancarias, a creação 
delles ficou reaervada ao Congresso Nacional. 

O asaumpto não é do Codigo Civil é de leis administra-
tivas de ordem politica. 

A lei de 22 de agosto elo 1860 contém artigo prohibinelo 
que títulos de obrigaoões pudessem ser omiltidos ao por tador, 
sob qualquer denominação e poe quem quer que fosse. 

Abriram-se depois excepções perrnittindo- se, pela fórma 
hypothecaria, a emissão elo titulas ao port ador. 

Alei ele 1869, sobre clócas, instituiu os warmnts o a ele 
1882 regulou' a emissão de debentures. 

Todos os títulos ao por tador te em, pois, legislação adequ ada; 
a emissão de cheques é r egul ada pela legislaçüo commorcial_: 
a dos wa1'1'ants pela lei que os creou o mais dous regula·-
m.entos, a dos titulas hyp oLhocarios pela le i bypot11ecan~. " " 
dos títulos e obrigações de companhias pela lei cl <es aociedaclos 
anonymas. 

Esse opinião, quo, aliás. só encara o titulo ::w por tador sob 
um de seus aspectos, fi li a- se ao grupo dos que fazem derivar 
es te titulo do contr::tcl:o ou el a c:ess[ o. 

Muitas são, na verdad e, as thoorias invocadas para expli -
cação da natureza jurídica elos titulo.3 ao portador. · 

A theoria quo os subor dina :10 con tracto subdivide- se em 
tres classes : 

A primeira considera esses títulos como uma .série de 
contractos entr:e o subscriptor e os portadores success ivo ~: . 
A es:sa classe se pódo ligar .a. theoria ela incornoração ::lo 
Savigny. Para este h a um con t.racto com um i: pessoa 1ncorl a 

Cocligo Civil-f!. 15. 
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que c o crooor . Este será o primeiro portador que· acce itandu 
o compromisso incorpoTacio ao titulo o fizer valer contra. o 
devedor subscript.o . Outros pensam que a subscripção do 
ti:' ulo é a ofi'mta de contractar encarnada no papel pela 
en1i S:s ão. 

A acquisi0ão do. ti tulo equival;CJ :J.O concurso de vonkt{les 
para :1. l'ea li w!JuO elo corltl' Ucto, <C! , uma vez firmado o direito 
do primei l'O, a Ll':: ·::l.ic.ilo elo papel -opera a transmissão . 

Ess:~. c!ontriua e:dende em demas ia a ficção dos contraclos 
st:ccessivos, 'além ele que não se póde conceber contracto sem 
accôrdo das partes, o que, na hypothese, não pócJ.e· existir . 

A segunda classe. p retende ver no titulo ao portador um 
con.teacto com o primeiro devedor seguido de uma série de 
cessões em que o endo.s.so é substitu ído pela t radição, .ou se-
guida de uma delegaQão, ou el e uma; subrogação convencimral, 
ou de uma sue cessão a titulo singul·ar, conforme as variantes. 

Esta theoria não póde tambem s.er acceita porque os 
ocssionarios, delegados ou subrog::1dos só p-oder imn t er direitos 
deriv<1.dos, success i',"ótmente transmittidos e, na' especie, cada 
portador elo t itulo tem uma posição indepenJente ela de seu 
an tecessor e nüo tem que justific:lr a ncquisição do me.smo 
titulo . O portador precedente não figura n:a .obrigação e entr e 
os successivos fl Or.tador es nenhuma relação juriclilm existe 
n em apparece . 

A' terceir a cl asse pertencem os Que consideram o ti tu lo 
ao portador um contl'ac.to entre o devedor •0 .a primeiro porta-
dor, eontracto em quo a vontade· elo devedor o li go u ao,g porta-
dores c';enLuaes,m ns a cc-nc.cp<;ã-o de um cont l'acto com um 
J om~,d.ol· do titulo 6 inaceciLaYe l c con:t l'J.l' i.a ':l natu reza do 
im•L.ltuLo, porque, quando -o suhscriptor elo titulo. ,a-o portador 
o bn']'::t. em eir cul :Jção, t om em vista o publico em ge ral sen-
clo- !lle ind in:cr·c11!e o primeiro porkldOl' quo clle não escolhe 
e nem di :;tin~;uc dos norLaclore::; sueccsslvo·s . 

A esses systemas -que pal'Lem t odos do con ll' acto inicial 
P da ce_ssã:o ~~ ui;s equentc, vem juntar -se -outro qu0, equipar.::m-
r! o o t1tulo ao portador ao i esta::1ento, c~i z que elle só p D;o 
f,:1cl.o de sua existonci a tem i'oro8~ jm·iclic<l, npcr:as suhordina-
cl.J! ú tomac!:t ele posso do pr imeiro pm·t:1dor . 

E' evidente a im;woprieclaci o- da compa!'açiío porque o 
t est aclor,oonfer inclo r mbora. c! il·oi tos, n[o assumn ob1·ig-ações . 

. A fórma definit~Ya el o. systema ~ ' ]êois, que o devedor 
obrigou- se l(;'tca~men .,e par~. com todos os portadores pela 
s1r-:1plcs cl ecJarr. ç~-LO de sua vontade·. 

E:ise ü o systema crue s.e- concilia com 'a índole do ti tulo 
ao porl:ldor em que a vcso;oa d0~te é tobimont c indifferenbe 
HO _c11issor d~ t i tu lo. O devedor con trahe UE1 unico compromisso 
utl!b t~r[<J , ~ :.. o co;n todos os pori·:1dores successivos, mas com 
u:n. so y ot·c1dor qLw.!qucr que el!e possa ser , e contr a essa 
ODrl t,Tt Çt.!.O desde que :s.ubscreve o t itulo. 

A p~omoss a unihlte!'a l não depende do promittente man-
ter _o u .r:ao a pr·omcss::t quando o crcclol' a acceib·; é uma obri-
gac<•~G· J LL formad a que r es iste ú r ctrac:tação . 
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Nessa legislação •actual é, qu:wto aos titulas ao porbdor, 
incolwren:te e absurda . 

A Iettra ao portador não é admittida pelo Codigo Com-
nJercial, mas .esse mesmo codigo tolera o endosso em branco 
e o presume passado á ordem, equipara tambem á lettra a 
nota promissoria ao portador . 

Entretanto, nelle se prohibe ás sociedades ou emprezas 
de qualquer natureza, aos commerciantea e indivíduos IC!e qual-
qu er condição a emissão ele notas, bilhetes e titulas ao portador 
sem permissão elo Poder Legislativo. 

E ' um absurdo que eleve desappareccr, pois o commerci'o c a 
iudustria só teem a lucrar com os titulas circulaveis. 

Foi expontaneamente que elles surgiram c augmentaram 
cCJnstantemente ele intensidade e nenhum argumento melhor 
provará sua necessidade . 

Bem inspirado foi o proj ecto elo Co•d igo Civi l legislando 
sobre es.3<1 materia que não é exclusivamente commcrcia l, po is 
t'Jfecta ao publico em geral, á totalidade dos cidadãos. 

Os títulos VII, VIII e IX do livro III, que contém preceitos 
sc>br e as « obrigações remltantes de ::tetos illicitos »; «outras 
c;~usas de obrigações»; << liquidaç"ão elas obrigações» ; « liqui-
dHção elas obrigações por actos illi citos », não offerecem no-
vidade quanto á dou tr ina, tendo aliás o projecto n estes pontos. 
s~· guido o trabalho apresentado pelo Dr . Coelho Rodrigues . 

Poucas foram as emendas feitas pela Camara a essa parte 
dL' proj ecLo, como se poderá verificar . 

O mesmo não succecleu, porçím, ao titulo X. 
Nc lle tratava o proj ecto, no capitulo unico, secção I, da 

insolvencia do devedor; na secc.ão li da cessão ele bens, na 
st•cção III -cl:a insolvencia cleclarac!a judicialmente e na secção IV 
d;cs prcferencias c p-rivilegias . 

A Camara, porém, resolYeu S'lpprimir as tres primeiras 
sc·cç,õcs, conservando apenas as disposições da quarta, sob a 
cpigraphe : Concurso ele credores, preferencias e privilegias . 

A mnteria subordinada á esse titulo está hem elaborada 
110 projecto que consolidou a legislaçã.o v igente introduzindo-
lhe as modificações impost::ts pela evolueão do direito. 

Cabe neste momento fazer breves considerações sobre 
cc.ncurso ele credores . 

Uma das diffi cu!dades para a classificação das materias 
1.!n direito civil provem exactamente da colloc::tção deste insti-
tnto. 

A classificaoão allemã, que tanto Rpoio encontra entre 
r;ôs, não comprellende o concurso de credores que na Allema-
llha é r egido por lei especial. 

Para -obviar a difficu ldade proproz Ribas uma classifica-
~· ÚO especial: 

a) famí lia; b) causas; c) obrigação ; cl ) successão; e) con-
cnso ele credores. 
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Lafaye~te tambem procurou contornar o obice relegando 
para a parte processual a discussão das preferencias . 

Em direito substantivo, porém, e em processo o concurso 
de credores representa o mesmo que entre a astronomia e a 
ybysica representa o phenomeno 1das marés, um ponto de li-
g<Jção, uma especie de phenomcno duplo, ao mesmo tempo ce-
leste e terrestre, que sómente por artifício logico póde ser in-
corporado a uma das categorias. 

E' impossível decidir a materia do concurso de credores 
sem tocar em todos os direitos de credito e tambem nos de ca-
pacidade pessoal . 

Além disso cabendo aos Est&dos a regu lamentação do pro-
cesso civil, commercial e penal seri a inconveniente deixar tão 
importante instituto civil sob a superintendencia de leis va-
riadas e multiplas. 

O vrojecto elo Codigo CiY il evitou este desastre incluindo o 
coucuJ:so ele croclores, vrefere·ncia e priv ilegias, com um titulo 
especial no livro das ·Obrigações . 

Das emendas apresentadas pelo Senado aos arts . 1.509 a 
1. 5 7-1, do projecto do Codig·o Civil, duas :1penas não são de 
simp les redacção. 

Uma é a cruu manda t1an.spór o art . '1. 512 para 1.513 e 
este para aquelle . 

Outra é a relativa ao art . -J.. iíô3. rcsalvando a excepção 
estabelecida na segunda pal'tc elo art. I 6-í. 

.\. primeira, justifica- se plenamente, pois é nalura l que a 
disposição relativa á nulliclade elo titulo a::> portador yenha em 
ul t imo lagar, no i'i.m do respectivo copitu lo c nfto intercalada 
com outras ·disposioõcs, como está no proj ecto. 

A segunda, manda inscrit· na disposição do art. 1. 563 -
«O credito reol prcfr;re ao llOsso::ll de qualC]uer especie » - a 
restricção: - ScJvo a e:;:co]lção estabelecida na segunda parte 
do nrt. 764 . 

Este artigo dú no credor 1J ypoLl!cca.rio e ao 11ignoraticio o 
direito elo preferir no po~:·amento a outros r:redm·es, observada, 
quanto á hypotheca, a p;·iori·dade 11a inscriiNiiO . 

Não nos parece cnb icln esta emend;) . 
Si a hypo theca e o 1JC11lJOl' fos3em clü·eiíos [jCSsoaes, :'• 

cxcepç.ão teria toda a razão de ser ; mas, sendo· diTe itos ?'eae;; 
cJ;:~. natureza daquelles que os romanos chama.vam jtts in ?'C 
aliena, denominação esta que foi conservada no pro.i ccto como 
se Yê no livro I. li tu1o ITI, a prcJ'cre.ne.ia desses direito :> lollgo 
de ser uma cxcepoão é ~· .ates uma ~oni' in n<Jr:.üo ela rcsra csLa-
JJ elccicla pelo al'L. 1. 563 , a saber : 

« O credito real prefere ao pessoal de qualquer especie. » 
Si a intenção da emenda era r eiterar a pr eferencia dada 

pelo art. 761! ao credor hypothccario e ao p ignoratício, mesmo 
sobre creclol'es de outTos dire-itos reacs . ontra deycri a se r sua 
1·edacoão.. · 
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ComO' estú redigida, ,porém, leva 'a crer que a bypotheca 
o o penhor sfw direitos TJcssoaes que ni'\o elevem ser preteridos 
p:::los reaes como manda o· al'l. i. 563. 

Todas as emendas restantes são, como jú dissemos, de 
simples reclacção e clevid2.s á indiscutível competencia do emi-
nente Senador Huy Barbosa. 

li'oram estas as palavras que .. no• Senado, justificaram a 
ulopção destas emendas na redacção elos artigos elo Coe! igo 
Ci.vil: 

«Assim procedendo a Co.mrnissflo Especial elo Senado pre-
stou verelacloira homenagem ú Ca.Inara elos Deputados. 

Esta teve por missão indiscuti v e! erguer o arcabouço elo 
ellificio monumental ela uova l egisl~l(\ão civil; ao Senado coube 
o tn1balho, ineontestavelmente mais suave, ele l'ever a obra 
feita, ele poliL· o cru e pôde elas aresta.'; m:::ís. v isiveis, e, sem du-
vida, acceitanclo no seu conjunto o trabalho linguistico do Se-
nador Ruy Barbosa, fel-o convencido de que, eom as mocli -
ficações ela reclar:ção, S . Ex. dera aos artigos ela proposiç2,o 
clfl. Camara uma estructura capa:.~ elo resistir á crí.tí.ca elos mais 
exigentes ele modo a ser um expoente ela cultura jurídica e 
lüteraria elos legisladores brazileiros, especialmente na uni-
dade technica da exposição elos principias juriclicos adoptaclos 
c no vernaculo ela expressão ele cada urna elas disposições ven-
cedoras•.» 

O Pl'Oeec!imenlo elo Senado acceitanclo o alvitre de sua 
Commissão não teve por cer to em mira render uma homenn -
gem pessoal ao grande jmisconsulto e homem de lettras que 
Jaz honra <i nossa nacionalidade. 

EU e teve por fim manter a unidade e a pureza da 
linguagem, o rigor dos termos juriclieos, a precisão e con-
cisão ela phrase e a acljectivação abundante vari::tcla; mas, ao 
mesmo tempo adequada, no mais notavel monu.mento da nossa 
legisla.ção. 

E' ele la.mentar que o eminente Sena.dor não pudesse ou 
não quizesse levar sua critica á propria substancia do pro -
jecto. 

Que este, no seu entender, não contem sómente v-icios elo 
fórma o prova seu parecer quando diz: 

«Comprehendi então que ao trabalho juridieo, vasto e no-
tavel, bem q1le cleíeittwso da Camara trienna.l está por dar 
a.incla, quasi inteiramente a mão ele obra litteraria.» 

Com a immensa autoridade ele seu nrofunclo saber e as 
luzes' ele privilegiada intelligencia sempre volvidas para as 
theses jurídicas e os problemas sociaes, o Senador Ruy Bar-
bosa, mestre entre seus pares, teria imposto o cunho de se1.1 
genio á essenci.a do proj e c to como o impoz á sua f'órma. 

Estas simples considerações bastam para indicar que, em 
nossa opinião, devem ser as emenela.s elo Senado aos a.rtigos 
L 507 a J.. 574 elo projecto elo Coeligo Civil approvaclas pela 
Camara elos Deputados, com exeepção da introduzida no ::trtigo 
1.5(:\:3 e cuja suppressão propomos. - Lmnenha Lins, He-
lator. 
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Parecer elaborado 11elo Deputado Alfr edo de l'II avigilier 

SOBHE AS E~IE:\'DAS DO SENADO DE NS. 1.530 A 1.578 AOS ARTIGOS 
DO C: ODIG O NS . 1.575 A 1.629 

Em ligeiras linhas abaixo damos cumprimento ao encarg·o 
que nos fôra commettido, sem, entretanLo, pela carenci'a el e 
temp-o, procedermos a minuciosa analy.s·e .sobr e a razão el e cada 
uma elas emendas oi'fereciclas pelo Senado aos aeUgos que 
GOnstituem o l iv?'O qua?'to, t itul as I e II, C·Dmprehenclenclo os 
arts . 1.575 a 1 . 629 do Cocligo Civi l elaborado pela Oamara dos 
Deputados e submeLtielos ~L r evisão daquella outra Casa do 
Congresso por força ele disposiç--ão constitucional. 

Dentre as 4\l emendas que vamos analysar succintamente, 
a maioria dellas é de simples redacção e as demais supres-
SJvas ou aclel itivas . 

S1io de r eelacçüo as seguintes : 
Emendas 

1 . 533 . . . .. . 
1 . 535 .... . . 
í. 53G .. .. . . 
1 . 537 ..... . 

1 . 539 .. ... . 
1. 540 .... . . 
1. 5111 . . .. . . 
1. 5!12 .. ... . 
1. 5!13 .. . .. • 
1. 5!15 .... . . 
1..546 . . . .. . 
1. 51!8 . .. ..• 
'J. fí !d). . .. . . 
i. 553 . .. . o. 
1. 554 . ... . . 
1.555 ..... . 
1 . 556 .... . . 
1 . 557 .... . . 
1 . 558 .... . . 
1. 559 . .. . . . 
1. 5()[) , ... . . 
1. 562 . . . . . . 
1 . 50~~ . o •• •• 

j . fj()lt . .. . .• 
1. 565 .. . .. . 
i. 5GG .. •.. . 
1.. 5G8 . . ... . 
L :·,ci:J . .. • .• 
1. 571. . . . . . 
1 . 573 . . .. . . 
!i.. t::'H .••.. • 

Aos a-rtiaos 
1 . 580. 
1. 583 § § :to e zo . 
1 . 58ft paragTapho un i co. 
1 . 58 5 com subdivisão do artigo c mesmo urr. 

paragrapho ._ 
1. 587. 
1 . 588. 
1. 589. 
1 . 590. 
1 . 591. 
1.592. 
1. 593. 
1. 596 ns . rtr e IV. 
1. 507 parageapho uni co. 
1 . 601. 
1 .602. 
1.603. 
1 . 604. 
1. 60 5. 
1. 606. 
A' cpigrnphc elo titul o H. 
1. C\07. 
1 . G09 § § ·l o c 2o. 
1 . G1. 2 . 
1 . . 613 paragrapho uni co. 
1. 6111.. 
1 . G15. 
1 . G18 . 
:L .G20. 
A-os §~ 1 o e 3°, art. 1.G21. 
A' epigrnpl1c do cnp i Lu lo II.. 
1. 624. 



1 . 575 . o o o o . 

1. 576 . . . o o. 

1 . 577 o o o o o . 

1.625. 
1 . 626. 
1.628. 
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Quanto ás outras, segmremos a ordem de sua numcr::tção, 
na :'apida apreciação que cada qual nos merece. 

1.530 

Apreciando o artir;o do Cocli~o n . 1 . G/5, ::1. q<w r;o :~rcsponrl c 
esta emenda, achou o Semtdo: que, tratan do--se no livro quarlo 
particularmcmte el a succc<>sào elo morto e n5 o elo ause1~ t.o. mui Lo 
embora a cles Le se :t'undé em presumpçi:í o elo fall ecimerrto, o 
m·t. 1. 582 transportado val'a o de n. -l . 57 5 nelle fica l'i a bem, 
uma vez que, tratando da materia contida nesta pal'tc c!o !iv1·o 
quarto, o fazia com clar eza e sa~isfator i ::tmente , evi tando a re-
petição do mesmo texto, que alem de redundante sena mcon-
veni Rnte c confusa. 

Estas ponderações contidas no parecer do Senado teem-
a nosso ver sua razão de ser, uma vez que a intenção do legis-
lador patrio é evitar o mais possível a imperfeição da nossa 
legislação mantendo em seus codigos, leis e regulamentos . 
textos inuteis e redundantes que tanto prejudicam a sua cla-
reza; por isso, pensamos que a emenda acima deve ser acceita. 
Todavia, como o art. 1 . 582 já ·considera a successão aberta e 
formando uma universalidade transmittida aos herdeiros, 
cumpre s-er collo c.ado depoi s elo art. 1.57 G, que se refere ú ori-
gem ou causa da successão, que apanha a successão em um 
momento anterior . 

O encadeamento logico das idéas exige essa ordem na 
sequencia 1cJios artigos. 

N. 1. 531 

Esta emenda supprimiu os arts. 1. 577 e 1. 578 por já se 
acharem contidos nas disposições do art . 1 . 582, que por sua 
vez occupou o art. 1 . 575, pelas razões expostas na 
emenda 1. 530 . 

Não nos parecem superfluas as disposições destes dous 
artigos (1 . 577 e 1. 578 ) , antes vemos nelles o desenvolvimento 
natural elos princípios concreti zados nas disposicões anteriores 
e que o proj ecto destacou afim de accentuar a orientação das 
idéas . -

Declara o art . 1 . 576 que a successão se dá por dous mo-
dos : declaração da vontade· (.testamento ) ou disposição de lei. 
O art. 1 . 582 (collocado immediatamente depois do art. 1. 576) 
accrescenta que, aberta a successão por quG~lquer desses dous 
modos, o dominio e a posse da herança se transmittem aos 
herdeiros. Mas, era necessar io d'ar ainda um passo e conside-
rar as hypotheses em que a successão legitima se verifica e as 
em que ella pr evalece não obstante a testamentaria, porque 
o testamento nii.o tenha abrangido todos os bens, seja annullado 
ou venhct a caducar. 
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Não são providencias inuteis e menos repetioões do ,que 
an ter iormente estabelecera o pro.iecto. 

Propomos, por isso, a rejeição da emenda. 

N. 1.532 

Esta emenda suppressiva do art. 1.570 importa a liber-
dade de testar c, por isso, nos abriria a por ta par a. discussão 
Licss() urave 1J?'Db lema ele polit'ica ;iuriâica (na phr ase do emi-
nen te professor C. Bevilaqua) . E', porém. no momento de 
apreci ar :::s emendas ns. l.G75 e seguintes aos artigos do pro-
;i ecto, que fixavam uma porçfio incl ispo!livel por testamento, 
quando o testador t ivesse heL·deiru8 ltecessarios, que mais 
~1dequ:::damente se deve est.uda.I· cs iu materia . 

'l'odavi::t, seja-nos licito dizer, de passagem, que a consci-
ellcia nacional r evelada pelas discussões forenses e pela dou-
trina elos e.:;criptores não Teclamara, entre nós, a reforma 
proposta pelo Senado. Um ou .outro escriptor .seria partidar i o 
d[\ liberdade de tes tar, mas eram votos discrepantes da op i-
n ião cornmum, que se mos trára plenamente sati.sfeita com as 
preseripçõcs da ucssa lei, cons ideranclo-::t perfeitamente sabia 
o justa. por a.ttcn cler ás necessidades ele nossa situação moral 
e do ndsso meio social. E, •ainda. esses pouc'Os divergentes não 
se mostravam seduzidos pela liber dade .sem r estriccões que 
o Senado votou, entregando ao acaso das captações e dO:s possí-
ve is trunsviamentos a sorte elos menores c dos incapazes. 

:~rro 11ropomos ·a rejeição ela emenda, pcrque embora vos 
pareça não adapte :a Camara a innovacão do Senado a falta do 
arLigo é muito pouco sensível, si ·· ···ventura •a podemos con-
siderar tal. 

N. 1.531 

Foi acceitn pcdo s~mado I,e t ~1s ponderosa;; ra zões constan-
tes do p;t t·cccr da sua Commissão Especial. 

Sem o accrcscimo das palavras - pw·a e simples - a 
dispos ir;ão do artigo 1'icar ia confusa, si · não inCJonveniente. 

A ::~d clenda exprime com a max ima cl ar eza a di:sposi.oão 
fl ll ü a c:nencla r egula em rela.oão á cessão gratnH11. da herança . 

N. -1. 54. -1 

l\TaaJa acl clitar ao fi.::Ja l do art . i. 591 as palavras : si os 
c1•edores acccitararn a aval·iacúo . 

O Srm::tdo julgou da máior conveniencia. a acceitacão da 
cmencl r1 , lJ Ol ' lhe par.ec r::r que desse modo impedir ia. fraude·s 
nos r-eoecssos de inventario . 

I~ ntt·ctanto, o que procura este dispositivo é exonerar o 
herdeiro ele encargo extm v·ires he1·ed"itatis, commettendo-lh~, 
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porém, o onns ela prova, que será, bem •Se comprohende, o in-
ventario r egularmente i' e i to. A avaliação desse inventario, 
port~m, deverú depender de sua fidelidade apreciada pelo juiz, 
ouvidos os interessados, e não da homologação dos credores, 
que podem ser caprichosos . 

Em virtude do exposto, opinamos que a parto meramente 
reduccional é acceitavel; a parte additiva, não. 

N. 1.51t7 

Compõe- se esta emenda ele duas partes ; na primeira ac-
cresceuta as palavras: ouv·idos os interessados, com as 
uuaes suppr·c a falta de clare;~,a dos arts . J. 591L e na segunda 
JJJOciifica a disposic-iio, :facul tando a 1·emmcia ele acceitação ela 
herança. e resalvando a hypothese ele prejuízo elos credores, 
eom n pl'ovidencia consignada no art. 1. 590 . 

E' corJveniente a acceitação clesla emenda . 

N. 1. 550 

Dú nova redacção ao art. 1. 598, pondo- o em concordan-
cia com a lei de 31 de dezembro ele 1907 . 

Nesta confo.rmidade, se conaagra o direito c!o Districto 
Federa l incorporar ao seu patrimonio as heranças vacantes, 
equiparando- o ainda para este effeito aos Estados, ao mesmo 
tempo que ü·ans:fero para o clomini.o da Unifto os hens dessa 
especi e :urecadados nos terri torios não inc01·porados a crua l-
quer dos Estados da União. 

Deve ser a.cccita, bem como, por igual motivo, as de nu-
mero 1. 50:1 ao n . V do art. 1. 607 e 1. 572, apreseNtada ao 
art. 1. 623. 

·.:•: L ::il>i e L 5.5~ 

Apezar da addição das palavras os lega.tm·io-s, as 
duas emendas acima. referidas teem em vista apenas h 11. J'moni-
;,:.H· esl:as disposições com as elo art. 1. 7'1 3. 

'l'oclavia, na de n . '1 . 552, em referencia ao ar L. :l. 600, ca-
pitulo V, julgamos desnecessarias as palavras: em qualquer 
desses casos de indignidades, porquanto taEJ:S~ casos, de exclu-
são da. successão, estão consignados neste mesmo capitulo . 

N . 1.5671 

Esta emenda nada mais faz que trasladar para o Codigo 
a reelacção ela lei de 31 de dezembro de 1907 . 

Si por um lado 2. carencia ele tempo não nos pernuttiu 
rr.aio t' desenvolviménto na :preciação sobre a revisao ao Se-
nado, por outro lado, o prolongado estudo a que esta parte do 
Codig:o foi •SUb111ettida desde a aua primitiva eláboração pelo 



--- 234 -

erudito professor Clovis· Bevilaqua, até á sua r ectacçã<J final, 
pe la Camara, passando antes pelos meticulosos exames das 
varias commissôes parlamentares e extra- parlamentares, 
entre as quaes no substanci·oso trabalho, nunea assás• louvado, 
du eminente Senudor Ruy Barbosa, tornar ia dispensavel lon -
ga dissertação sobre a m8-teria tão lal'gamente discutida e 
apreciada . 

Com estas consiclel'açõcs tomos emitt!clo o parecer com-
mettido ú nos~a incompetencia, restando-nos solicita.r d::t dou -
ta Commissão o subs idio cl3 seü sabtll' para supprit· as faltas 
nelle eon~idas . 

Sala das Commissões, 10 ele fevereiro ele 1913. - O Rela-
tor, flí/'redo de /llav·igniel'. 

Par ecer elabor ado pelo Deputado J oão lHaximiano de Firruei-
redo 

DA SUCCBSSÃO TESTAMENTATUA 

(Livro 4°, tiL. 3°) 

DO Ii'NENTARIO E PARTILHA 

(Livro 4°, tit. 4°) 

(AnTIGOS 1. 630 A 1. 814 ) 

(EnW1idas 1 . 579 a 1 . 736) 

As emendas offer eciclas pe la Commissão Especial elo Senado 
aos arts . n. 1. 630 e seguintes elo projecto n. 1, de 1902., vindo ela 
Camara elos Deputados, podem ser classificados nas tres seguin-
tes cathegorias : 

a) emendas que apenas modificam a redacção elos artigos 
do projecto ; 

b ) emendas que, modificando a redacçrw, attingem a essen-
cia e a doutrina ; 

c) emendas meramente suppressivas. 
E' fóra ele du'tida que 'O trabalho emprehenclido e levado 

a cffeito 11elo Senado Fedcrn l é ele ·ordem a justificar a clemoraclfl. 
preparaçruo que teve n::t alla corporação lcg·islativa o projccto 
do Codigo Civil. 

Não se poclcr(t nunca dizer que a lentidruo , tantas vezes 18-
vacla ::i c,onta do Sennclo~ não tivera a virtude e o merecimento 
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ele concorrer para a elaboração de um monumento legislativo 
na altur a da nossa civilização e do presénte momento histo-
riao dos povos amer icanos. 

ReCJonhecendo, antes de tudo o mais, a influencia economica 
elas leis de successão, aUendeu o Senado a:o facto culminante 
em materia de successão testamentaria : "a limitação ou a 
plena liberdade de t estcl.r s5.o puras manifestações do regimen 
territorial de um paiz "· 

· À successão J.agitima com a fixação de uma (Juota indispo-
nível e g·.:m:mticlil. por le i aos hercleinos legítimos, dentro ele um 
certo gráo de parentesco, é o regimcn qu" se appõc rro elo col!e-
ctivismo rural, que tambem se appõe UL' elo landlordismo, ao 
elos grandes latifuncli•os, e ao do enfeudamento de todas as 
forças vivas de urna nação á minoria composta ele um pequeno 
g-rupo de grandes senhores c de grandes propri etarios . 

Legislar, fi:1z er leis, codificar o direito civil de um povo ó 
obra ele futuro e ele providencia s·ocia. l t anto quanto de or cli-
namento ele r elações jurídicas . 

O morgaclio c o direito ele pr imogenitura, ensina-nos a 
historia, foram os r egimens que "mais se prestaram á· explo-
raç:lo do homem pelo homem " e da família pelo de seus mem-
bros que mais cedo. viu a luz que os outros; embdra, em muitos 
casos, o mais incompetente dentre todos os irmãos de um mes-
mo leito. 

A igualdade entre herdeiros ele um mesmo gráo, conjugada 
com a liberalidade r azoavel dentro dos limites ela terça, ou da 
metade da meiação, isto é, - a herança necessar ia, ·conciliada 
c·om a faculdade ele dispor da terça ou ela metade elos bens ele 
enda cdnjuge, é o systema jurídico mais consentaneo com o 
regimen cc.onomico preconisado pelos sc ientistas, - o regi-
mcn da pequena propriedade e ela pluralidade de proprietarios. 

O lancllorclismo nos paizes de população escassa e ra-
r efeita é o regimen da torra vaga c inculta ; é o regili1en ele 
um mill'ionario parti. milhões de proletár ios ; é o regimen do 
grande c-ontraste entre a opuleneia e a miseria . 

Ao contrario disso, o paiz sem grandes proprietarios, mas 
ele uma infin idade de pequenos proprietarios, é o paiz em 
que, no dizer ele Stanley Jevous, não existe o problema elo 
pauperismo. 

Estas breves considerações, ele orclein puramente eco-
nomica, se f::t:o iam necessarias ao termos ele relatar a par te 
cln.s emendas offerecidas pelo Senado aos artigos do projeeto 
de Codigo Civil, referentes ao direito ele successão. 

Bem hajam, portanto, os leg1isladores que, a despeito elos 
secluctor es argumentos em pró! da liberdade plena de t estar, 
ficaram no justo limite da herança necessaria com a i'<mpla 
quota disponível, aue já havia sido alarvada pelo decreto 
n. 1 .839, de 31 de dezembro ele 1907. 

Repitamos aqui as palavras de Clovis Bevil acqua: 
«Mantenhamo-nos, pois, onde estamos, que possui-

mos um direito successorio sabiamente orgnniwclo e con-
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ciliando os altos interesses da familia e da sociedade 
com a autonomia do individuo e a concepção moderna 
da propriedade., 

(Artigo insert-o no n. 7, da Bevista Scienc·ias e Let-
tras, ele setembro de i 912 ) . 

Feita assim a nossa profissão de fé em assumpto de tanta 
m·ag-nitude, procuremos justificar noss<O modo de pensar so-
bre as 159 emendas offereciclas pelo Senado á parte eLo proje-
cto da Camara que t rata da «Successão Testamentaria" e do 
«Tnventario e Partilhas.". 

A generalidade é de emendas que apenas modificam n 
r~daução dos artigos do projecto. Nellas predominam, mellw-
r::mdo o projecto, o espil'ito de simplificação e de clareza. 

E' bem de vêr a somma de vantagens colhida pela simpli-
fioacão dos artigos ele uma lei, quando não é sacrificada a 
clareza. 

r.ranto mais clara é uma disposicão de lei, quanto me-
nos variavel a sua iptelligencia e app licacão judiciaria. 

O espírito das leis transparece da clareza de seus dispo-
sitivos, e as leis obscuras não servem sinão de «arsenal onde 
se encontram armas em pró! das opiniões mais antagonistas ., , 

Definida como fica, a impressão que nos deixaram a lei-
tura, o estudo e a pond;eraç.ão das emendas Yotadas pelo Se-
nado aos artigos sobre Successão Testamentaria e Inventario 
ü Partilhas, vimos emittir o nosso parecer sobre cada gru-
po, opinando a r espeito de todas, em geral, e de algumas, em 
particular. · 

As emendas sob o ns. 1.579, 1.586, 1.593, 1.600, 1.604, 1.611, 
1.616 e 1.707, modificam apenas as epigraphes dos títulos e ca-
pítulos do· projecto, conforme as r espectivas materias. Harmo-
nizando as epigraphes com o systema adaptado pelo proprio 
projecto, essas emendas estão no caso de serem approvadas. 

Ao art. 1.630, que define o que seja testamento, pro-
põe a emenda n . 1.580, approvada pelo Senado, ligeira mocli-
l'icação na redaccão e a suppressão das palavras «e com as so-
lemniclacles nella estabelecidas., 

A suppressã<O pura e simples «das solemnidades nella esta-
lwl ocidas" não só se nos afigura prejudicial á defüücão do 
que srja tcstamenbo., como parece collidir com varios outros 
artigos do projecto, e, nomeadamente, com os arts. ns. 1. 638, 
1. 6-'t./1 e 1. 652, que prescrevem "requisitos essenciaes" para o 
testamento 1Jublico .o primeiro, para o testamento cerrado o 
segundo, e o terceiro, finalmente, para o testament.o pm·ticulm'. 

E' bem de ver que nenhum testamento que não contiver 
of: ?'equ.isitos essenciaes, inherentes á respectiva cat.egor:iJa, ou 
classe, pode ser como t al considerado. Qualquer cedula, nota, 
ou papel, que não contiver «os requisiúos essenciaes n, não serft 
t estamento. 

Como, pois, supprimir no art. '1. 630 as palavras « com as 
sC\lemn idades nella estabelecidas», si os requisitos essenciaes 
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elos :nts. ns. L G38, 1. 644 e 1. 652 outra c ousa não , ·;lo sinão 
aquellas mesmas « s.olemniclacles estabelecidas na lei, ? 

A nosso vêr, a suppressão, longe ele melhorar a redacção e 
consequentemente a intelligencia do art. n. -1.630, tira ao citado 
artigo o caracteristico differencial en h·e o testamento e qual-
quer outro papel, que resuma disposições de ultima v;ontacle. 

Portanto, mais logico nos parece o restabelecimento das 
expressões supprimidas, embora, no mais, a emenda n. 1. 580 
melhore a redacção do art. n. 1. 630 . Por esse motivo, e nãio 
sendo possivel scindil-a, opinamos pela sua r ejeiçfw. 

Ao art. n. 1.631, votou o Senado a emenda n. 1.581, divi-
dida em tres partes, a p L"imeira elas (juaes attinge a essencü~ e 
a doutrina, e as duas outras nitodificam apenas a reclacção. 

Bom avisado pr·ocedeu o Senado. A identidade do limite c 
equiparação da. idade elo homem e ela mulher para a capaci-
dade ou incapacidade de testar é um facto reconhecido, pmcla-
maclo e aconselhado pela sciencia . Essa emenda, repmtsa.nclo em 
presupposto scientificu, que « a experiencia confirma,, merecn 
approvar.ão. A emenda n. J. 58:?, suppressiva elo art. n. 1. 63~, 
d(>Ve ig·ualmenlc sar app eovada. Essa suppressão cYit.a uma 
incongrucncia, bem assignalada no parecer da commissão do 
Senado. 

Os arts. ns. J.. G33 ::t 16·H y,oltaram do Senado incontesta-
velmente melhor redigidos pelas emendas sob os ns. 'I. 583 a 
1 . 592, que devem ser a.pprovn.das. 

A emenda n. 1. 592., modiJic::mdo a redacção elo art. n. J. 613, 
melhorou sern duYicla a sua linguagem . Este al'tig·o veio pü 1· 
termo ú questão debatida desde o Imperio, no Parlamenüo e no 
exbncLo Conselho de Estado, e que fôra 1·esolvida pelo decrek' 
interpretativo n. 2.878, ele 23 de junho de 1879, referendado 
pelo Conselheiro Laffa.yette. 

Surgindo dm·idas sobre si a magistratura do Imperio devia 
fazer executar e cumprir os testamentos cerrados atbrilmidos a 
ceg·os, ouvido o Conselho ele Estado, foi afinal legislado qu r, : 

"Nern a Ord. elo LiY . . 1", tiL. 80, nem qualque1~ ouLr:t 
disposiçfw ele ctit·ei Lo p1·;ohibe ao ceg'0 fazer testamento 
c urrado "· (Art. 1" elo cit. clee.) 

'.L'al 6 o estado acLnnl da quesli:i.o em nosso direito; mas. 
o art. n. 1. ti!13 elo projecto, approvado pelo SenadQ, restringiu 
prudentemente a capacidade do cego á fórma unica elo testa-
mento publico, escripto por official publico, em livro de notas, 
evitando na pratica lamentaveis abusos. 

A::; emendas TJS. l. 591 n, J. i:íD8, offereeidas aos arts . ns . 1.. GH, 
J. 61.6, J. . 6't'7 c 1. li 18, esLfvo em termos de ser adaptadas pela 
Camara. 

A de n. 1. 598, suppressiva do art. n. 1. 650, consultou og 
interesses da codificação civil. 

Com effeito. seria trop legisle1· estahP1LJcer regras peP·-
missivns ela guarda elo testnmento rm nodr·,, r~ .: cxl.ranho, ou ,'!,-
eonsC'l'V<tçfio 11'0 pudor J1l'oprio. 
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A emenda n. 1. 599, além de mclh01"'- a rcclacção dll 
art. n . 1. 651 elo projccto, evita uma Jacnn '' 'mpcrcloavcl, pois 
equipara a nullidade, visivel elo proprio insi.J 'I"11Cnto, á falsida-
de, ele que unicamente cogitou o projecto, como motivo justifica-
i.ivo da não cxccuotto do testamento . 

Entre os requisitos esscnciaes elo «testamento pw·ticulaJ' » 
enumera o projecLo remettido ela Camara para o Senado, no 
art. n. 1.G52: 

ser feito pelo testador ou por otürcm a sou rogo ; a 
intervenoão ele cinco testemunhas além do testador ou 

elo escriptor ; e 
ser lido perante as testemunhas e, depois ele lido, por 

e! los assignaclo. 

A emenda n . 1 . 601 melhorou incontestavelmente a re-
dacoão do citado artigo, substituindo a expressã:o «feito» par-a 
«escri1;to c assianaclo». 

Não se trata ela confecç:.ão in lellectual elo testamento, mas 
ela sm. cxte6orizaoão, ela SLW• manifestação material e graphi -
ca; portanto os requisitos essenciaes do testamento particular 
ficam melhor precisados Jl'lS e~~press õ cs «cscripto e as,s.ignado» 
da emenda do Senado do que no ine.-pr essivo <deito» elo pro-
j ecto . 

Não menos de louvar é .a. suppressiio da parte final «ou 
por outra pessoa a seu rog-0». 

A assignatura elo propri<o t c·staclor eleve ser conclie.ão sine 
qua non do test.amenbo· particulm·. 

Um testan1ento inteiramente cscrip to e ~ssignaclo ,a. rogo 
é um ·acto posit ivamente extranllo 'ao testador, que a e! le nfiü 
se vincula por nenhum nexo mat.cri·3 l, ele modo a dar- lhe au-
tbonticidacle . E' um acto puramente de terce iros, ao qual Lcrú 
prestado, quando muito, um consentimento ide'l:>.l . 

Podcr - se- hia di zer uma porta demasiado larga para a pas-
sagem ela fr.auclc. 

Nada lambem nos occorre oppôr ú .approvaç5:o cl a,s cmf.:n-
cbs n. '1. 602 e 1. G03, elos arls . 1 . 653 c 1. G5LL 

A emenda n. 'l.eü5 é um corollario ela emenda n. 1.581. 
Assim como esta unificou o limi te de ida.cle abaixo do qual 
homens e mulheres não poder ão testar, assim tambem aqur.lb 
uniformizou 'aos 16 armas a, idade em quo as pessoas de um 
ou d;:; outro sex o poderão intervir nos testamentos corno teste-
munhas . 

Aconselhamos ainda. neste c~so a approvação ela emenda 
do Senado. 

Todas as emendas sob ns. 1. GOG, 1. G07, 1. 608, 1. 609 e 
1 . 610 sobre a ma teria do «Codicilios» melhoram !PJ redacr.ão 
dos arts _ 1. G58 a 1 . 662 elo pr<Oj ecto . · 

Sobre o testamento maritimo c o testamento milita.r as 
eniendas ns . 1. 612 a 1 . 620, offerccidas aos arts . 1. 663 a 
1 . 670, contecm altcraoões de rodacoão umas, c suppressões ou-
t ras, que convém serem adaptadas pela Camara . 
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Depois das fórmas especi·aes do testamento, que se redu-
zem .ao militar e •ao maritimo, trata o proj.ect-o elas «Disposi-
ções tes.Lamentarias em ger.al» . 

A Commissão Especial do Senado offereceu e o Senado 
appr.ovou 87 emendas, sendo umas de pura redacção, suppres-
sivas outras, e ele méra transfer.encia uma, unica. 

E' apenas ele transf'erencia a emenda n . 1. 668, que man-
dou incorporar ,ao art. 1.719, com-o panagrapho unic-o desse 
mesmo artigo, o disposto no art. 1. 722 do projecto da Ca-
mara. 

Não ha como negar .a. vantagem da: incorporação da ma-
teria do art. 1. 722 ao texto do art. 1 . 719. E' a unificação 
da regra do direito de accrescer tanto aos co-herdeiros quan-
to aos co -legatario.s. 

A identidade ela situação juridica ele ambos aconselll'a a 
unificação da regra a applicar . 

As emendas suppressivas ns. 1. 628, 1. 630, 1. 67 4 e 1 . 705 
melhoram o texto do Codigo, pela elimin!ação de artigos que 
cntrari'am em franca coll1são com outros, importando ainda em 
redundancia inesthetica. 

As demais emendas, que não transpõem nem supprimem, 
aclaram o pensamento do legislador, excepto a emenda 
n. 1.675, que substituiu o art . 1.728 do projecto enviado 
pela Camara. 

Nesse proj ecto :o art. ·1. 728 rezava: 
O testador que tiver descendentes ou ascendentes succes-

siveis não 2JOcleTá clispô1· ele rnais da metade ele seus bens; a 
outra pertencerá de pleno direito ao primeiro c em falta delle 
ao segundo e constitue a respectiva legitima segundo o- dis -
posto no capitulv '1 •, titulo 2" deste livro. 

A Commissão Especial do Senado propoz essa redacção : 
«0 testador, que tiver descendente ou ascendente, só po-

derá dispôr ela metade de seus bens; a outra pertencerá ao 
primeiro, e, na falta deste, ao segundo, constituindo a respe-
ctiva legitima, segundo o disposto no capitulo 1 ", titulo 2". 
deste livro.» 

O Senado, então, substituiu pela seguinte: 
<:0 t estador poderá dispôr de todos os seus bens ainda que 

c~istam ascendentes ou descendentes success ivos (eleve ser 
successiveis ) .» 

E', como se vê, a mai.s franca e mais absoluta liberdade 
ele testar, instituto que não pócle merecer a nossa approvação 
e cuja rejeição propomos. 

Não nos deteremos em produzir argumentos novos contra 
tão cliss·olvente e tão perigoso instituto . 

A historia, a ethnographia, a etymologia, o direito, a mo-
ro.l, a universalidade elas sciencias, o conjuncto ele todos os co-
nhecimentos humanos adquiridos em seculos de experiencia 
demonstram que a liberdade de testar, o direito ele despojar a 
sr;ciedade familiar em proveito ele aelventicios, - o dir eiLo 
rle despojar a familia em beneficio ele quem quer que seja,-
seja ele Roma, seja elos Coxins de Bisancio, seja a captação re-
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sulLante do Janatismo religioso, da intransigencia política, seja 
d1tado por um exagerado sentimento de honra offenclida, seja 
por •o dio, por vinganr,.a, por ímpeto de justa dôr, ou seja pelos 
tentaculos ela sensualicladc,-não póde tal instituto merecer a 
approvação da Cama r a . 

Sigamos a estrada tri.lbada por todos os individuas da 
sociedade internacional . Deixemos que a Inglaterra, os Es-
tados Unidos e o Mexico proclamem as excellencias da liber-
dade de testar e com Clovis Bevilacqua repitamos: 

«Ha razões ele ordem social e moral que não permittem 
deixar entregue ao arbítrio individual a sorte elas fa.milias . 

A liberdade ele testar illimitacla é um perigo social que 
tudo aconselha evitar.» 

Restabeleçamos, portanto, o art. i. 728 elo projecto da 
Qamara, rejeitando a emenda n. i. 675 do Senado. 

E, coherentemente·, rejeitemos tambem as emendas nu-
meros 1. 674, na parto relativa á sulwressão do titulo <<Dos 
herdeiros net5essarios», e as ele ns . :L. 676, i. 677, 1 . 678, 1. 688, 
1 . 690, suppressivas dos arts . 1. '729, 1 . 730, 1 . 731, 1. '7 4.8, 
1. '7 49, 1. 750, 1. 751, J. 752, 1. 757, 1. 758 e 1. 759, repudiando 
ainda, pela mesma coherencia, a emenda n . 1. 679, que ad-
rnitte a exclusão dos «herdeiros de linha recta>>, pelo testador, 
com violação do texto do referido art . 1 . 728 do proj e c to, cuja 
approvação' já propuzemos. 

Verdade é que, si não tivessem sido vencedoras, pela vo-
tação final do Senado, as suppressões dos artigos supramen-
cionados, prefeririamo:3 aconselhar á Camara a acceitação das 
emendas que lhes foram oppostas pela Commissão Especial da-
quella alta corporaoão, as quaes, em geral, melhoram evidente-
mente a redacção dos mesmos artigos, escoimando alguns de 
varias imperfe ições e dando a outros fe ição jurídica mais ga-
rantidor-a, como, por exemplo, a emenda ao art. 1. '730, que 
restaurou as disposioões dos arts. 2• e 3• da citada lei n . i. 839, 
de 31 de dezembro ele Hl07; mas, impede-nos esse pronuncia-
mento a iltcrnativa em que estamos de acceitação ou rejeição 
elas emendas vencedoras, nos termos elo art. 39 da Constituioã•J 
Feder.al - o que profundamente lam entamos e comnosco, de 
certo, lamentará tambem a Camara. As outras emendas, subor-
dinadas ao titulo 3•, não trazem al teraoão substancial, menos 
a ele n. 1. 687, que aboliu o instituto do fidei commisso, anti -
quario e complicado . Tanto esta como as demais merecem a 
approvaoão da C amara. 

Ao titulo 4•, que pr ovê sobro o inventario e partilha, ap-
provou o Senado 30 emendas, de ns. 1. 707 a 1. 736, offerecidas 
aos arts . 1. 777 a 1. 814 . Com exccpção unicamente das de 
ns . 1. 714 e 1. 723, todas essas emendas estão em termos do se-
rem approvaclas, visto melhorarem a r eclacção dos texLos dos 
respectivos artigos . Aquellas duas, porém, não estão nas mes-
mas condições, pois deliberou o Senado, pela 1" (1. 711! ), sup-
primir as expressões «comtanto que não prejudique a legitima 
ctos herdeiros necessarios>>, e, pela 2' (1. 723), todo o capitulo 
«Das Collações», cedendo, de cer to, á coherencia com o voto 
que dera sobre a emenda n . 1 . 675, relativa á plena liberdade 
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ele testar, e cuja rejeição já alvitrámos. Pela mesma coheren-
cia, portanto, deveremos rejeital-as . 

Recapitulando, diremos: das 159 emendas votadas pelo 
Senado ao projecto elo Codigo Civil, quanto á successão testa-
mentn.ria e ao inventario e partilha, merecem rejeição, em nos-
so conceito, as de ns . 1 . 580, 1 . 67 4, 1. 675, '1. 676, 1 . 677, 1. 678, 
1. 679, 1. 688, 1. 690, 1.1111 e 1. 723, em numero ele H; as de-
mais, ern numero ele 148, mérecem approvação. 

Eis, succintamente exposto, o nosso modo de pensar sobre 
as emendas approvadas pelo Senado, ante a restricção que nos 
impõem o rurt. 39 da Constituição e o art. '1 77 do RegimentiO, da 
Camara, limitando o nosso estudo :i acceitação ou rejeição do 
trabalho feito nas duas Casas do Congresso, sem faculdade de 
modificai-o ou ampliai-o, suggerindo· quaesquer disposições 
novas que pudessem, talvez, regular melhor as relações jurí-
dicas subordinadas aos assumptos que constituem o objecto do 
1~rescnte parecer . 

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1913 •. - João Maxi-
rniano de Figueiredo. 

Codigo Civil- fl. 1G. 
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CODIGO CIVIL 

LEI PRELIMINAR 

Art. 1 c. Este Co digo entrará em vigor seis mezes de-
pois de sua publicação official na Capital da Republica. 

Art. 2°. A lei é obrigatoria. em todo o terr itor io brasi-
leiro, nas suas aguas territoriaes, e no estrangeiro, até 
onde se estender a sua exterritorialidade·. r econhecida 
pelo direito ou pelas convenções internacionaes. 

Art. 3 o. A lei não prejudicará, em caso algum, direi-
tos adquiridos, actos jurídicos perfeitos e a cousa julgada. 

§ 1°. Consideram-se adquiridos, não só o direito que 
o titular, ou alguem por elle, póde exercer, senão tambem 
aquelles cujo exercício depende de prazo prefixado, ou ele 
condição pre-estabelecida não alteravel a arbítrio de ou-
trem. 
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1" 
Antes das palavras «Lei Preliminar» eliminem-se as pa.-

lavras «Codigo Civil». 
z· 

Onde se diz «Lei Prelimina<r» diga- se Introducção. 
s· 

Ao art. 1 o - (Para ser c-ollocado como penultimo artigo do 
Proj ecto. ) 
«0 Codigo Civil entrará em vigor doze mezes depois de 

officialmente publicado. » 
4• 

Ao art. zo: 
«Art . 2.0 A lei obriga em todo o territorio brazileiro, 

nas suas aguas. t erritoriaes e, ainda, no estran.geiro, até onde 
lhe reconhecerem exterritorialidade os princípios e qonvenc;:.ões 
internacionaes. » 

5• 
Para ser oollocada depois do art. zo: 

«Art. A obrigatoriedade das leis, quando nào fixem 
outro prazo, começará no Districto Federal tres di·as depois de 
officialmente publicadas, quinze dias. no Estado do Rio de 
J·aneiro, trinta dias nos Estados marítimos e no de lVIinas 
Geraes, cem dias nos ·outros, comprehendidas as circumscri -
pções não constituiç!as em Estados. 

Paragrapho unico. Nos paizes estrangeiros a obrigatorie-
dade começará quatro mezes depois de· officialmente publi-
cada na Capital Federal.» · 

6" 
Ao art. zo : 
· «Ü •art. zo está deslocado por se achar entre os que tra-
tam dos effeitos da lei no t empo. Deve, pois, passar a ser 7°, 
isto é, o 1 o dos que tratam dos effeitos ·da lei no espaço, pas-
sando ,o ·actual art. 3° a ser zo, e assim por deante. » 

7" 
Ao art. 3° : 

~<Art . 3.0 A lei não prejudicará, em caso algum, o direito 
adquirido, o acto jurídico perfeito, ou a coisa julgada . 

§ 1.o Consideram- se adquiridos, assim os direitos que 
o ~eu tHular, ou alguem por elle, possa exercer, ·como aquelles 
CUJO começo de exercício tenha termo ~)refixo, ou condições 
preestabelecidas, inalteravel á arbítrio de outrem. 
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§ 2°. Considera-se acto jurídico perfeito o que está con-
summado, na conformidade ela lei vigente ao .tempo em 
que se effectuou. 

§ 3 o. Considera-se co usa julgada a decisão judiciaria 
contra a qual não cabe r ecurso ordinario. 

Art. 4 o . A lei só pó ele ser derogada ou revogada por 
outra lei posterior em contrario ; mas a disposição espe-
cial posterior não r evoga a geral anterior, nem a geral 
posterior revoga a. especial anterior, senão quando a ella 
se r eferir para alterai-a, explicita ou implicitamente. 

Art. 5°. Ninguem póde excusar-se a pretexto de igno-
rar a lei ; nem o juiz póde eximir-se de decidir as causas 
submettidas ao seu conhecimento por motivo ele silencio, 
obscuridade ou ambiguiclade ela lei. 

Art. 6°. A lei que faz excepção ás r egras geraes, ou 
r estringe direitos, só póde ser applicada aos casos nella 
especificados. 

Art. 7° . Nos casos omissos, applicam-se as disposi-
ç.ões reguladoras dos casos analogos, e, na falta destas, 
os principias geraes de direito. 

Art. 8°. A lei nacional da pessoa r ege o seu estado e 
capacidade civil ; as r elações pessoaes dos conjuges, e o 
r egimen dos bens no casamento. 

~ unico. Os filhos durante a menoridade e a mulher 
casada., emquanto durar a sociedade conjugal, seguirão 
a lei nacional do pa.e e do marido. 

Art. 9 °. Será. applica.da., subsidiariamente, a lei do do-
mieilio e, TJa falta dest e, a da resiclencia. : 

I. Quando a pessoa não tiver patria por havel-a per-
dido em 1Jm paiz sem tel-a adquirido em outro. 
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§ 2." Heputa-se acto jurídico perfeito o já consummado 
segundo a lei vigente no tempo em que se effectuou . 

§ 3." Chama-se coi sa julgada, ou caso julgado, a decisão 
judicial, ele que já não caiba r ecurso. » 

8" 
Ao art. 4• : 

«Art. 4." A lei só se r evoga, ou deroga por outm lei; 
mas a disposição especial não r evoga a geral, nem a geral 
revoga a especial, senão quando a ella, ou ao seu assumpto, 
se referir, alterando-a explícita ·OU implicitamente .» 

9" 
Ao art. 5": 

«Art . 5.• Ninguem se escusa, alleganclo ignorar a lei; nem 
com o silencio, a obscuridade, ou a indecisão della .se exime 
o juiz a sentenciar, ou despachar.» 

10" 
Ao art. 6•: 

"Art. 6.• A lei que abre excepção a r.egras geraes, ou 
restringe direitos, só abrange os casos, que especifica.» 

11"; 
Ao art. 7• : 

"Art. 7.• Applicam-se nos casos omissos as disposições 
concernentes aos casos analogos, e, não as havendo, os prin-
cípios geraes de direito .» 

12" 
Ao art . 8.•: 

"A lei nacional da pessoa determina a capacidade civil, 
os direitos de Jamilia, as r elações pessoaes dos conjuges c o 
regimen das leis no casamento, sendo licito quanto a es te n 
opção pela lei brazileira." 

13" 
Ao ar t. s• - Paragrapho unico - Supprima-se . 

H• 

Ao art. 9•: 
"Art. 9.• Appíicar- se-ha subsidiariamente a lei do domi-

cilio e, em falta desta, a da r esidencia: 
L Quando a pessoa não tiv.er nacionalidade. 
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IL Quando tiver duas patrias em razão de conflicto, 
não resolvido, entre as leis do paiz do nascimento e do 
paiz de origem, prevalecendo, quando um delles fôr o Bra-
sil, a lei brasileira. 

Art. 10°. Os bens moveis ou immoveis são sujeitos á 
lei do logar da sua. situação ; comtudo, os moveis de uso 
pessoal do proprietario, ou os que este levar sempre com-
sigo, bem como os destinados a ser transportados para ou-
tros lagares, são sujeitos á lei pessoal do proprietario. 

~ 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 r egulada pela lei de: 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 que se· tem de provar. 
Se, porém, a lei commum das partes autorizar meios mais 
amplos, serão estes admissíveis. , 

Art. 13. A substancia e os effeitos das obrigações se-
rão regulados, salvo estipulação em contrario, pela lei do 
logar em que forem contrahidas. 

§ unico . Serão, comtudo, r egulados sempre pela. legis-
lação brasileira : 

I. Os contratos ajustados em paiz estrangeiro, mas 
exequiveis no Brasil. 

IL As obrigações contrahidas entre brasileiros em 
paiz estrangeiro. 

III. Os actos relativos a immoveis situados no Brasil. 
IV. Os actos relativos ao r egimen hypothecario brasi-

leiro. 
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li. Quando se lhe attribuirem duas nacionalidades, por 
conflicto, não resolvido, entre as leis do paiz do nascimento, 
e as do paiz de origem; caso em que prevalecerá, si um delles 
fôr o Brazil, a lei brazileira. » 

15• 
Ao art. 10: 

«Art. 10. Os bens, moveis, ou rmmoveis, estão sob a lei 
do Jogar onde situados; ficando, porém, sob a lei pessoal do 
proprietario os moveis de seus uso pessoal. . ou os que elle 
comsigo tiver sempre, bem como os destinados a transporte 
para outros logar,es. 

Paragrapho uni co . Os moveis, cuja situacão se mudar na 
pendencia de acção real a seu respeito, continuam sujeitos á 
lei da situação, que tinham no começo da lide.» 

16" 

Ao art . 11: 
«Art . 11. a rórma extrínseca dos actos, publicos ou par-

ticular.es, reger-se-ha segundo a lei do logar em que· se pra-
ticarem.» 

17" 
Ao art. 12: 

«Art . 12. Os meios de prova regular-se-hão conforme a 
lei do l,ogar, onde se passou o acto, ou facto, que se tem de 
provar.» 

18" 
Ao art . 13: 

«Art. 13. Regulará, salvo estipulação em 
quanto á substari.cia e aos effeitos das obrigações, 
logar, onde forem contrahidas. 

corltrario, 
a lei do 

Paragrapho unioo. Mas sempre se regerão pela lei bra-
zileira.» 
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Art. 14. As successões legitima e testamentaria·, a or· 
dem da vocação hereclitaria, os direitos dos herdeiros e a 
intrínseca validade das disposigões, qualquer que seja a 
natureza elos bens e o paiz em que se achem, serão r egula-
elos pela lei nacional do fallecido, salvo o disposto neste 
Codigo sobre heranc:as vagas abertas no Brasil. 

Art. 15. A competencia, a fórma do processo e os 
meios de defesa são regidos pela lei do logar onde se mo-
ver a acção, resalvada a competencia. dos tribunaes brasi-
leiros para conhecerem de demandas contra os domicilia-
dos ou residentes no Brasil, por obrigações contrahidas ou 
responsabilidades assumidas dentro ou fóra do paiz. 

Art. 16. As sentenças dos tribunaes estrangeiros se-
rão exequiveis no Brasil, mediante as condições estabeleci-
das pela lei brasileira. 

Art. 17. Em caso algum, as leis, os actos e as senten-
ças de um paiz estrangeiro e as disposições e convenções 
privadas, poderão derogar as leis rigorosamente obrigato-
rias do Brasil, concernentes ás pessoas, aos bens e aos 
actos, nem as leis por qualquer modo relativas á soberania, 
nacional, á ordem publica e aos bons costumes. 

Art. 18. O estrangeiro residente fóra do Brasil deverá 
prestar caução para pagamento das custas nas acções que 
intentar, se assim requerer o réo ; salvo se tiver no Brasil 
bens immoveis garantidores. 

PARTE GERAL 
DISPOSIÇAO PRELil\1INAR 

Art. 1°. Este Codigo regula os direitos e as obriga- · 
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19" 
Ao art. 11: 

"Art .. 11. A succcssão legitima ou tcstamentari a, a oedcm 
da vocação her editari a, -os direitos elos herdeiros c a -v alidarle 
intrínseca elas disposições do testamento, qualquer que seja a 
natureza dos bens e o paiz onde se acham, guaedado o di~
posto neste cocligo acerca das heranças vagas abertas no Brazii , 
obedecerão á lei nacional do fall ecido; si este, porém, era 
casado com brazileira, ou tiver deixado filhos brazileiros, fi-
carão sujeitos á lei bra?:ileira. , 

21" 
Ao art. 15: 

"Art. 15. Rege a competencia, a fo rma do process.o e 
os me.ios de defesa a lei do logar, onde se mover a acção; 
sendo competentes sempre os tribunaes braz il eiros nas dr.-
mandas contra as pessoas domiciliadas ou residentes n o Brazil , 
por obrigações contrahidas ou responsabilidades assumidas 
neste ou noutro paiz.n 

22" 
Ao art. 16 : 

«Ar t. 16. As sentenças dos tribunaes estrangeiros serão 
exequiveis no Brazil, mediante as condições que a lei brazileira 
fixar., 

23" 
Ao art. 17: 

«Art . 17. As leis, actos, sentenças de outro paiz, bem 
coma as disposições e convenções particulares, não terão effi-
cacia, quando offenderem a soberania nacional a ordem publica 
e os bons costumes., 

24" 
Ao art. 18: 

«Art . 18. Nas acções propostas perante os tribunaes bra-
?:i leiros, os autores nacionaes ou estrangeiros, residentes fóra 
elo paiz, ou que delle se ausen tar em durante a lide, prestarãc,, 
quando o réo requerer, cauçãto sufficiente ás custas, si não tive-
rem no Brazil bens immoveis, que lhes assegurem o paga-
mento.» 

25" 
«Antes elas palavras Parte Geml accrescente- se : Cocligo 

Civil.» 

26" 
Ao art. 1°: 

Art . 1." Este cocligo r egula os direitos e obrigações parti .. 
culares concernentes ás pessoas, aos bens e :ís suas relações. 
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ções, de caracter privado, das pessoas, quer naturaes, quer 
jurídicas, entre si e em relação aos bens. 

LIVRO I 
DAS PESSOAS 

TITULO I 
Divisão das pessoas 

CAPITULO I 
DAS PESSOAS NATURAES 

Art. 2°. Todo o sêr humano é capaz de direitos e obri-
gações na ordem civil. 

Art. 3°. A lei não reconhece distinccão entre nacio-
naes e estrangeiros uara acauisição e gozo do5 direitos 
civis. 

Art. 4°. A personalidade civil do sêr humano começa 
do nascimento com vida ; mas, desde a. concepção, a lei 
põe a salvo os direitos do nascituro. 

Art. 5°. São absolutamente incapazes de exercer por 
s1 os actos da vida civil : 

I. Os menores de quatorze annos. 
II. Os loucos de todo o genero. 
III. Os surdos-mudos, que forem inhibidos ele fazer 

conhecida a. sua vontade. 
IV. Os ausentes declarados taes em juizo. 

Art. 6°. São incapazes, relativamente a certos actos, 
ou ao modo de exercei-os : 

I. Os maiores ch quatorze annos, emquanto não com-
pletarem vinte e um. 

II. As mulheres casadas, emquanto subsistir a socieda-
de conjugal. 

III. Os prodigos. 
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27" 
Ao art. 2°: 

Todo homem é capaz de direitos c obrigações na ordem 
civil. 

28" 
Ao art. 3° : 

Art. 3.0 A lei não distingue entre nac10naes e estran-
geiros quanto á acquisição e ao goso dos direitos civis. 

20· 
Ao art. !!0

: 

Art. 4.0 A responsabilidade civil do homem começa do 
nascimento com vida; mas a lei põe a salvo desde a concepção 
os direitos do nascituro. 

30" 
Ao art. 5°: 

Art. 5.0 São absolutamente incapazes de exercer pessoal-
mente os actos da vida civil : 

L Os menores de 16 annos. 
II. Os loucos de todo o genero. 
III. Os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua 

vontade. 
IV. Os ausentes, declarados taes por acto do juiz. 

31" 

Ao art . 6°: 
Art. 6. o São incapazes, rel,ativamente a certos actos 

(art . 151, n . 1 ) , ou á maneira de os exercer : 
I. Os maiores de dezeseis e menores de vinte e um a unos. 

(Arts . 158 a 160 . ) 
II .... 
III. 
IV. Os .selvicolas. 
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Art. 7°. A incapacidade absoluta ou relativa é sup-
prida pelo modo estabelecido na Parte Especial deste Co-
digo. 

Art. 8 o. Na protecção que o Co digo Civil confere aos 
incapazes não se comprehende o beneficio de restituição. 

Art. 9 o. Aos vinte e um annos completos termina a 
menoridade e a pessoa fica habilitada para o exercício de 
todos os actos da vida civil. 

§ unico. 'l'ambem cessará a incapacidade : 

I. Por concessão do pae, ou da mãe , se fOr aquelle fal-
lecido e por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor 
estiver sob tutela, para os menores que tiverem completa-
do dezoito annos. 

II. Pelo casamento. 
III. Pelo exercício de emprego publico effectivo. 
IV. Pelo recebimento de gráo scientifico dos cursos 

superiores. 
V. Pelo estabelecimento civil ou commercial, com eco-

nomia propria 

Art. 10. A existencia da pessoa natural termina com 
a morte ; esta se presume no caso de ausencia, nos termos 
do:;; arts. 487 e 488 da Parte Especial. 

Art. 11. Se duas ou mais pessoas fallecerem na mesma 
occasião, sem que se possa averiguar qual dellas morreu 
em primeiro logar, presume-se, que morreram simultanea-
mente . 

.Art. 12. Serão inscriptos em registro publico : 
I. Os nascimentos, casamentos e obitos. 
II. A emancipação por concessão elo pae ou ela mãe, 

ou por sentença elo juiz. 
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Ao art. 7o: 
Art. 7. o 'Suppre-se a incapacidade, absoluta, ou relativa, 

pelo modo instituído neste codigo, parte especial. 

33• 
Ao art. go: 

Art. 9. o Aos vinte e um annos completos acaba: a me-
noridade, ficando habilitado o individuo para todos os actos 
da vida civil. 

Para.grapho unico. Cessará, para os menores, a. incapaci-
dade: 

I. Por concessã.o do pae, ou, se for morto, da mãe, e. 
por sentença do juiz, ouvido o tutor, si o menor tutelado tiver 
dezoito armos cumpridos. 

II. Pel-o casamento. 

IV. Pela co Ilação de gráo scientifico em curso de ensino 
superior. 

34• 
Ao art. 10: 

Art. 10. A exisbencia i:J.a. ;p;essoa natural termina com a 
morte; presumindo-se esta, quanto aos aus·entes, nos caws 
dos arts. 487 e !188. 

35" 
Ao art. i1: 

ArL 11. Si dons ou mais indivíduos fallecerem na mesma 
occasião, não se p·Jdendo averiguar si algum dos commo-
rientes precedeu aos outros, presumir-se-hão simultaneamente 
mortos. 

II. A emancipaçã-o por outorga do pae ou mãe, ou ror 
sentenra elo juiz. (Art. 9°, paragnpho unico, n . '1. ) 
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III. A interdicção dos loucos e dos prodigos: 
IV. A sentença declaratoria da ausencia. 

CAPITULO H 
DAS PESSOAS JURIDIC:AS 

SECÇÃO I 
DISPOSIÇõES GERAES 

Art. 13. As pessoas jurídicas são de direito publico 
ou de direito privado. 

Art. 14. São pessoas jurídicas de direito ptlblico in-
terno : 

I. A federacão dos Estados do Brasil. 
II. Cada un~ dos Estados componentes da. federaç.ão 

brasileira c o Districto Federal. 
III. Cada um dos municípios constitucionahnente or-

ganizados no territorio brasileiro . 
Art. 15. As pessoas jurídicas de direito publico só res-

ponderão pelos damnos causados por seus representantes, 
quando estes, em nome dellas, praticarem actos de direito 
privado dentro dos limites das suas attribuicões. 

Art. 16. São pessoas jurídicas de direito privado 
I. As sociedades civis, r eligiosas, pias, moraes, scienti-

ficas ou litterarias, as associações de utilidade publica e 
as fundações, comtanto que tenham patrimonio. 

II. As sociedades mercantis. 
§ unico. As sociedades de que trata, o n. 1 só poderão 

constituir-se por escripto, que será lançado no r egistro ge-
ral, e se r egerão pelas disposições da Parte Especial deste 
Çodigo ; as. mercantis continuarão a reger-se pelas dispo-
sições das leis commerciaes. 

Art. 17. São reconhecidas as pessoas jurídicas estran-
geiras. 

Art. 18. As pessoas jur]dicas estrangeiras de direito 
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36" 
ArJ art. 13: 

Art. 13. As pessoas jurídicas são de direito publico, in-
terno ou externo, e de direito privado. 

Art. 14: 

I. A União. 
II. Cada um dos seus Estados e o Districto Federal. 

III. Cada um dos municípios legalmente constituídos. 
37• 

Ao art. 15: 
«As pessoas jurídicas de dil'eito publico são civilmente 

w,sponsaveis por actos das suas autoridades que nessa quali-
dade causem damnos a terceiros, agindo de modo contrario 
ao direito ou faltando a dever prescripto por lei, salvo o di-
reito regressivo contra os causadores do damno.» 

38" 
Ao art. 16: 

Item: supprimam-se no final do numero I deste artigo 
as pq.lavras: «com tanto que tenham patrimonio.» _ 

§ 1. o As sociedades mencionadas neste artigo n. 1, só se 
poderão constituir por escripto, lançando no registro geral 
(art. 23, § 2° ), e reger- se- hão pelo disposto a seu respeito 
neste codigo, parte especial. 

§ 2. o As sociedades mercantis continuarão a r eger-se pelv 
estatuído nas leis commerciaes. 

39• 

Arts . 17, 18 e 19: 
Retirem- se esses artigos da parte geral e sejam collocados 

na Int1·oducção, dando-s·e ao art. 18 a seguinte redacção: 
«As pessoas jurídicas de direito publico externo não podem 



-256-

Projecto da Camara n. 1, de 1902 

publico nfLO podem adquirir ou possuir, por qualquer titu-
lo, propriedade immovel no Brasil, nem direitos susceptí-
veis ele desapropriação. 

Carecem de approvação do Governo Federal os esta-
tutos ou compromissos das sociedades e demais pessoas 
jurídicas estrangeiras de direito privado, para que possam 
funccionar no Brasil por si, por succursal, agencia ou es-
tabelecimento, que as represente, sujeitando-se ás leis e 
aos tribunaes do pa.iz. 

Art. 19. E' applicavel ás pessoas jurídicas o disposto 
no art. 8°. 

Art. 20. As pessoas jurídicas serão representadas, 
activa e passivamente, nos actos judiciaes e extra-judi-
ciaes, pelas pessoas designadas em seus estatutos, e, na 
falta de designação, por seu::; directores. 

SECÇÃO li 
REGI STRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS 

Art. 21. Começa a existencia legal das pessoas jurídi-
cas de direito privado com a inscripção, no registro publi-
co r egulado por lei especial, dos seus contratos ou actos 
constitutivos, estatutos ou compromissos e da a.utorização 
ou approvação do Governo, quando forem estas necessa· 
rias . 

Serão averbadas no referido registro as alteragões 
que soffrerem os ditos actos. 

Art. 22. O r egistro conterá as seguintes declarações : 
I. A denominação, os fins e a séde da associação ou 

fundação. 

II. O modo pelo qual é administrada e representada 
activa e passivamente, em juizo, e, em geral, nas relações 
com terceiros. 

III. Se os estatutos, o contrato ou compromisso são 
r eformaveis no tocante ú administragão, e de que modo. 

IV. Se os melnbros respondem subsidiariamente pelas 
obrigaGÕes da associagã.o. 
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2.dquirir ou possuir, por qualquer titulo, propriedade immovcl 
no Brm-:il, nem direi.tos suscepLiveis de desapr·opriação, salvo 
o~ predio.s nece.ssarios para estabelecimento das legações ou 
consulados . 

«Paragrapho uni co: Dependem de appro'v"ação do Governo 
Federal os estatutos ou compromissos das pessoas jurídicas 
estrangeiras de direito pr ivado, para poderem funccionar no 
Brazil, por si mesmas, ou por f ili aes, agencias, estabelecimen-
tos que as representem, ficando sn.icitas ás leis e aos tribunaes 
brazileiros. 

40" 

Ao art . 20 : 
Art. 20 . i\.s pessoas jurídicas serão representadas, activa 

c passivamente, nos actos .iudiciaes e extrajudiciaes, por quem 
os respectivos estatutos designarem, ou, não o designando, 
pelos seus directores . 

4i" 
Ao art. 21. Coineça a existencia legal elas pessoas jurídi-

cas ele d.ireito. privado com a inscripção dos seus contractos, 
actos const itutivos, estatutos ou compromissos no seu registro 
peculiar, .regulado por lei especial, ou com a autorização ou 
approvaçiio elo Governo, quando precisa. 

Paragrapho unico . Serão .av•erbaclas no r egistro as altera-
ções, que esses actos soffrerem . 

42' 
Ao art. 22 . O registro declarará : 

II . O modo por que se administra e rcpr esenhl , act iva 
c passiva, judicial e extr::ijudicialmente . 

ITT. Si os esta h.' to ~ , o con trado ou o compromisso . . . 

IV . ;::,1 os membros resn<mdem ou n!'lo, subsidiariamente 
pe1a3· obrigações sociaes . -

Codig·o Civil- fl . 17 . 
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V. Os casos de extincção e o destino do respectivQ 
patrimonio. 

SECÇÃO III 

SOCIEDADES E ASSOGIAÇõEf2 C!VIS 

Art. 23 . As pessoas jurídicas têm existencia distincV. 
das pessoas que as compõem. 

§ 1 o. Não poderão constituir-se, nem funccionar, sem 
prévia autorização, as socieda.des, as agencias ou os esta-
belecimentos de seguros, montepio e caixas economicas, 
nem as destinadas ao commercio de generos alimentares. 

Se tiverem de funccionar na Capital Federal ou em 
mais de um Estado, a autorização será concedida pelo Go-
verno da União ; se, porém, em um só Estado, sel-o-á pelo 
respectivo Governo. 

§ 2° . As sociedades de que trata o art. 16, que por 
falta de autorização ou registro, não forem reputadas pes-
soas jurídicas, não poderão accionar as pessoas que as 
compõem, nem a terceiros ; mas estes poderão responsabi-
lisal-as por todos os actos que praticarem. 

Art. 24. Termina a existencia da. pessoa jurídica : 
I. Pela sua dissolução em virtude de deliberação de 

seus membros, resalvados os direitos da minoria e de ter-
ceiros. 

II. Pela sua dissolução em virtude de lei. 

III. Pela sua dissolucão em virtude de acto do Gover-
no, nos casos em que este cassar a autorização de que ella 
carecia para flmccionar, por fraudar os seus fins ou com-
prometter o interesse publico. 

Art. 25. Extinguindo-se uma sociedade de fins não 
economicos, cujos est atutos não disponham sobre o desti-
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V. As condições de extincção da pessoo jurídica e o desUno 
do seu patrimonio nesse caso . 

42"-A 
DAS SOCIEDADES ·ou ASSOCIAÇÕES CIVIS 

43" 
Ao art. 23. As pessoas jurídicas teem exi·stencia distincta 

da dos seus membros. 
§ 1. o Não se pode·rão constituir, sem prévia autorização, 

as sociedades., as agencias, ou os ... 
.Aoo art. 23, § 1 o, in- fine - Accrescente- se á palavra «ali-

mentares» «salvo as cooperativas e os syndicatos profissionaes 
e agrícolas', legalmente organizados.». 

Si tiverem de funccionar na Capital Federal, ou em mais 
de um Estado, ou em territo<l'ios não constituídos ,em Estados, 
a !auutorização será do Governo Federal; si em um só Estado, 
do Governo deste. 

§ 2. o As sociedades enumeradas no art. 16, que, por falta 
de !autorização; ou de registro, si não reputarem pessoas jurí-
dicas, não poderão accionar a seus membros, nem a terceiros; 
mas estes poderão rooponsabilizal- as por todos os seus actos. 

Ao .art. 24: 

I . Pela sua dissolução, deliberada entre os seus membros, 
salvo o direito da minoria e de- terceiros. 

II. Pela sua diss.olução, quando a lei determine. 
III . Pela sua dissolução em virtude de acto do Governo, 

cassando- lhe este a autorizaçãlo de funccionar, quando a pes-
soa jurídica incorra em actos oppostos aos seus fins ou nocivos 
ao bem publico. 

44" 
Art. 25. Extingindo-se uma· associação de intuitos não eco·-

nomicos, cujos estatutos não disponham quanto ao destino ul-
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no ulterior de seus bens, e não tendo os socios tomado a 
respeito uma deliberação valida, será o pa.trimonio S()cial 
devolvido a. um estabelecimento do município do Estado 
ou da União que tenda ao mesmo fim. 

§ tmico. Não havendo no município, Estado ou Dis-
tricto Federal estabelecimento algum nas condições :indica-
das, effectuar-se-á a devolução em favor elo fisco federal 
ou estadoal. 

Art. 26. Extinguindo-se uma sociedade de fins eco-
nomicos, o remanescente do pa.trimonio social compartir-
se-á entre os socios ou seus herdeiros. 

SECÇÃO IV 
FPNDAÇõES 

Art. 27. O instituidor de fundação fa.rá por escript"t?ra 
ptl blica ou por .acto de ultima vontade d()tação especial 
de bens livres e especificará o fim a que ella se destina, 
declarando, se quizer, o modo de sua administração. 

Art. 28. Quando insufficientes para a constituição da. 
fnndaçi:io, os bens doados serão convertidos em titulos da 
divida publica, se outra cousa não clGtermina-r o institui-
dor, até que, augmentados p elos rendimentos accumulados 
ou por novas dotações, constituam o capital necessario 
úquelle fim. 

'Art. 29. As fundações ficarão sob a inspecção do Mi-
nisterio Publico do Estado onde estiverem situadas. 

§ 1 o. Se estenderem a sua acção a mais de um E stado, 
ficarão sob a inspecção do l\1inisterio Publico de cada um 
delles. 

§ 2o. O disposto em r el ação aos E stados t em applica-
~ ão ao Distr icto Federal. 

Art. 30. As pessoas encarregadas da applicação do 
patrimonio, J.ogo rrue tive1·em conhecimento da jn;;tituição, 
formulad.o, de accor·clo com as bases desta, os estatutos 
pelos quaes se ha ele r eger a fundação, submettendo-os, 
~"111 seguida, (L app1·ovação ela autoridade compete.nte . 
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tcriol' clo;:t .seus bens, e n1\.o tendo 05• socios adaptado a tal 
r cs[JGito c! o! il~e l'açilo'. cfficaz:, dovo l ve~·- s•e-;lw, o patri ~n?nio s~ 
cwl :1 l.Hll osLa be lccnnonto mun :c tpa!, eSL<~dual ou i eo•: rrd, Clü 
Jins i:1c:l!ico3, ou son1 c l ! 1 ~1u te:..: . 

l)aragt·npho t~uico. Não l1'JYcnda., 110 l\I unicii ,.io; no EsLndo 
<.;ll no Disll'ici,o Federal, c,: talJ e lc~imcnto .em tat!G concli !}Õt:s, 
serú c!cYoivitlo o v:.~i~~ünonio {t, Jt~zcnda c.sL1clun! cu ú. nacional . 

!!5" 
Ao art. 27. Para crear uma fundação, far -lhe-ha 0 seu in-

stituidor, por escriptura publica ou testamento (art. 1.678 ) , 
dotação especial de bens livres, especificandn o fim a que a 
dc.stina, e declarando, si quizer, a maneira. clê· administrai- a . 

!16" 
Ao art. 28. Quando insufficientes para constituir a funda-

çfi.o, os bens àoados serão convertidos em titulos da divida 
publieia, si outra cousa nã:o clispuzer o instituidor, oaté que, 
augmentados com os renclimentJs ou novas doações, perfaçam 
capital bastante. 

47" 
Ao art. 21l . Velará pelas fundaçõEs o i\linisl·crio Publico 

do E stado, onde situadas. 
§ 1 . o Si estenderem a actividade a mais ele um Estado, 

caberá em cada um d·elleo ao l\'I imsterio Publico esse enC'argo. 

§ 2.0 Applic:>se ao Dietric(o F ederal o :.qu i disposto 
quanto nos E:3tados. 

-18" 
Ao ar~. 30. Aquelles 1.1 cruem o ins tiluicl úr commcttcr a 

appl i cação elo p·atrimonio, én t onel o ·scien;}ia elo en~argo, for -
fllLLlar:f.lú logo, cic nccôi·cto C{Jl!1 as su ::~s 1JGS2S (:.rt. ~7) : ~~ e3-
tatutos da. fund~ç5.o projeelnda, snbJn ctlcndo -- o.:3 e:rn ~:r: gnid ~t ü 
illiPI·G\· n!:~o .d·n autoridade cornr:ctcn~c . 
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§ unieo. Se- fôr denegada a approva.ção, poderá esta 
ser supprida pelo juiz competente do Estado ou do Distri-
cto Federal, com os recursos legaes. 

Art. 31. Os estatutos da fundacão só poderão ser 
modificados sob as seguintes condiÇões : 

I. Que a modificação seja decidida pela. maioria abso-
ruta da corporação ou das pessoas que têm direito de ge-
rir e representar a fundação. 

li. Que não contrarie o fim desta. 
III. Que seja approvada pela autoridade competente. 

~.,... . .,....- .. - ·-·· 

!>. .. '1-.• 
Art. 32. A minoria vencida na modificacão dos estatu-

-l:.os poderá, dentro de um anno, recorrer ao ,juiz c-ompeten-
te para peGlir a annullação respectiva, salvo o direiito de 
terceiros. 

Art. 33. Verificando-se que é nociva ou impossivel a 
manutenção de uma fundação, ou vencido o prazo da sua 
duração, será o seu patrimonio, salvo disposição em con-
trario elo acto constitutivo ou dos estatutos, incorporado 
em outras fundações que se destinem ao mesmo fim ou ~ 
fim a.nalogo. 

§ unico. Esta verificação poderá ser promovida judi-
cialmente pela minoria de que trata o art. 32, ou pelo lVI:i· 
Eistnio Publico. 
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Paragrapho unico. Si esta lh'a denegar, iSruppril - a- ha o 
juiz competente no Estado ou no Districto Federal com ns 
r ecursos da lei. 

49" 
Ao art. 31. Para se poderem aJte.rar os estatuto.s da. fun-

dação é mister : 
I. Que a reforma 1s•eja deliberadla peta maioria absoluta. 

do-s competentes para gerir e representar a fundação. 

50• 
Ao art. 32. A minor ia venci.cla na modificação dos esta-

tutos po-derá, dentro em um anno, promover- lhe la nullidade, 
recorrendo ao juiz competente, salvo o di w ito ele terceiros. 

Art. art. 33. Verificado ser nociva ou impossível a man-
tença de uma funda ç.ãio, ou vencido o prazo d•e sua· ·ex ilstencia, 
o patrimonio, salvo dispo1sição em contrario no acto constitu-
tiVJo ou nos estatu to:S•, será incorporado em outras• fundações,que 
se proponham a fins iguaes ou semelhantes. 

Artigo novo. E' permittido •aos chefes ele família desti-
nar um predio para domicilio de su1a: famíl ia, com a clausula 
de ficar isento de execução por dividas, salvo ws que provierem 
d·e impostos r e.lativQs ao mesmo pr.edio. 

Essa isenção durará emquanto viverem os conjuges e até 
que os fi lhos completem sua maioridade. 

52• 

Art. Pia-ra o ex•ereJc~o desse dJre.ito é nece:ssario que os 
instituidore!S no aeto da instituição não tenham dividas, cujo 
pagar:qento possa por olle S•er prejudicadu. 

Pa.ra-grapho unic'O . A isenç.ão s•e refe:I'e a dividas posterio-
res ao acto·, e não ás ant.eTiorcs, s·i &e v.e.rificar que a solução 
destas tornou- s-e. inexequive.l ·em virt ude do acto1 da . .instituição. 

Art. O pred•io nas condiç.ões adma ditas não. poderá 
ter outro destino üu <SJer alienado s·em ·o consentiment:o1 dos in-
ti:'re.ssados e de seus rep.Des-e'lllta'lltes· l·ega,e,s . 

Art. A iTIJShtuioão cJ.e;verá CI::»Tistar de .ins-trume"to publico 
inscripto' n'01 regi&tro àe immoveis e. publicado na imprenea. lo -
cal, ·e na falta desta, na da capital do Estado . 
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Domic:ilio civil 

.A1·t. 34. O domicilio civil c1a pessoa natural é o logar 
em que estabelece ella de modo definitivo a sua. residencia . 

.Art. 35. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas re-
siclencias, onde viva alternadamente, ou differentes cen-
t ros de occupações habituaes, qualquer daquelbs ou des-
t es será considerado como seu domicilio. 

Art. 36. Será domicilio da pessoa natural que não ti-
ver nenhuma residencia habitual, ou da que empregar a 
sua vida. em viagens sem t er um ponto central de nego-
cios, o logar onde fôr encontrada. 

Art. 37. A mudança de domicilio de uma pessoa se 
opera pela transferencia de sua residencia com intenção 
manifesta de se fixar em outro logar. 

§ unico. A prova da intenção resultará das declara-
ções feitas pela pessoa mudada ás municipalidades dos 
logares de onde sáe e pa.ra onde vae, e, na falta dessas 
declarações, do facto da mudança e das circumsta.ncias 
que o acompanharem. 

Art. 38. E' o domicilio das pessoas jurídicas 
I. Quanto á Unifw, a Capital Federal. 
II. Quanto aos Estados, as respectivas capitaes. 
III. Quanto ao municipio, o logar onde funcciona a. 

Camara Municipal. 
IV. Quanto ás demais pessoas jurídicas, a séde onde 

estiverem estabelecidas ou funccionarem as resDectivas di-
recções Oil administrações, salvo o domicilio e-special que 
escolherem por seus estatutos ou actos de constituição . 

§ 1. o 'l'endo, porém, a pessoa juridica dive1·sos estabe-
lee:imentos em logm·es di- c1·sos, cada um destes considerar· 
se-á domicilio quanto aos actos nelle praticados. 
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53" 
Ao_ nr t. 3 1~ . O domicilio •c i ~r i J da p o:-s'Oa naLm.a.!: 6 o Jo; ar· 

onde ella eslaDe-lec.o a sua -reslcl.encia• com ani mo de.linitivo . 
5!1" 

Ao a t· l. 35 . Si, poor ém, a pessoa natural tiv•N' diver·sas 
I'C:Sidencias onde -a.lternadamente. viv.a, .o u vari es. centros: do 
oecupaçõ·cs habituaes, ·considerar - s-e--h ::-, dom i-cilio seu qualquer 
dest es ou cl aquc-ilas . 

Ao art. 3G . Ter-.se- ha poe domicilio ela pe.s·S:o<r. natmal 
que não Lenha resicl.enc.ia. habitua1 (.a,rt. 35 ) , ou eJ11ipr·e.gue á 
vi da: em viage-ns, sem .ponto c•entra.l ele negocios, •O• Jogar Olllde 
:fô.r •eln-contracla•. 

56" 
Ao art. 37 . Muda- se o domi•cilio, tr.:ms.feri·nclo a; r e.siden-

cia, com inte,ncão ma.n:ifest.a, de o muda.r . 

Para.gr apho un.i'C,o . A prova de intenção ta.Ji Pe.sultará do 
que cl ecla:ra,r a peS'soa, mudada ás munircipalidades dos Ioga1':es, 
que deixa, e para, ·Onde vaJe, ou, si taes de•clar.a.ções• não fize·r 
da propriru m ucLanç.a, com as .cincmnstancia.s que a aconwa~
nha.r.em . 

57" 
Ao art. 38 . Quant.o ás pessoas jur-idica.s o do:n1i'cil.io é : 

I. Da União, a Capitrul Fede.ral. 
II . Dos• Esta.dos·, .a.s . .res-pectivas capitrue-s . 
UI. Do municipi,o, o Jogar o1nde :funoc.ione a a.dministra.-

ção muni-cipal. 

IV . Das demais pess:aas juriddcas, o s'itio onde· Juncc.io-
r.arem as re>spect,iva:s: dir.ectoriarS' e administrações, ou. aneL& 
r0leg:e-r.em don'lici li:rp especia l nos seus estatutos ou .a.ct.os ,con-
stitutivo:&' . 

§ 1.• '-['endo, porém, a. pe~s;s-o a juridi;c:r div.ers•os es·t.a.bele-
c,mcnto.s em loga;r·.e.s cLií'ferentes, cada UlTl será considerado clo-
miciJi,o· l)ara o;, ados n e.lle pr8.ticado·s . 
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§ 2°. Se a sé de da administração ou direcção da pes-
soa jurídica se achar no estra.ngeiro, os estabelecimentos 
situados no Brasil serão havidos por domicilio, para as 
obrigações contrahidas pelas respectivas agencias. 

Art. 39. Os incapazes têm o mesmo domicilio de seus 
r epr esentante·s, 

§ unico. A mulher casada. tem por domicilio o do ma-
rido, salvo o caso ele estar judicialmente separada, ou de 
lhe competir a administração do casal. 
~:-:-= ··! ·!!. .;.t· :·;·':f?'':,-- :; :~~:V)~(~{:~~~ ·":~'I! 

Art. 40. Os funccionarios publicas consicleram-se~ ' do-' 
miciliados no logar onde exercem as suas funcções, salvo 
se estas forem temperarias, periodicas ou ele simples com-
missão, pois, então, conservarão o domicilio anterior. 

.[: ~-; 

Art. 41. O domilicio do militar em servico activo é o 
legar onde o estiver prestando . • 

§ unico. As pessoas com pra.ça na armada têm o seu 
domicilio na respectiva estação naval, ou na séde do em-
prego qu!:l estiverem exe'l:cendo, em terra. 

Art. 42. O domicilio dos officiaes e tripolantes d?-
Marinha Mercante é o logar onde estiver matriculado o 
r espectivo na.vio. 

Art. 43. O logar da pnsao ou do desterro é o domici-
lio do preso ou do desterrado em cumprimento de sen-
tença. : 

Art. 44. O ministro ou agente diplomatico do Brasil 
que, citado no estraigeiro, allega sua exterritorialidade, 
sem declarar o clomilicio patrio, poderá ser dema.ndado 
no ultimo que teve em territorio nacional, ou na Capital 
Federal. 

Art. 45. Nos contratos escriptos poderão as proprias 
partes, expressamente, designar domicilio especial, no qual 
sejam exercitados e cumpridos, 0specificadamente, os seus 
direitos e obrigações. 
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§ ?·o Si a .administra:cão, ou dinf:cto·ria tivee a séde no •eoSI-
~ramgelr?, haveii'-'~e-ha p:or domiiCilio da pessoa juridica, no 
wca.nte as obr.Jgaçoes contrahida·s por cad.a uma das suas• agen-
cws, 0t .l1ogar do estabet.e.cimento, s·J to-no Braz1l, a que ella cor-
respondee. 

58" 
Ao art. 39. Os incapaz-es teem por domicili-o o dos seus r e·-

prc.oonta:ntes . 

Paragrapho unico . A mulhe·r casada tem por domicilio o 
do marido, sa lvo si es.tiv•e.r desquitada (.art. 322), ·OJU lh<e com-
petie a administração do casal (art. 258) . 

59" 
Ao .art. 40 . Q.s• fuillccionarioa,s publicas reputam- se domi-

ciliados onde exercem as suas funcçõ es, não sendo t.empora-
rjas, p>e.ri-odicas, ou de -simples commi.ssão, porque., nestes ca-
sos, e lias não 'Üperarrn mucla:nç.a no domicilio' anterior . 

60" 
Ao art. ld. O domicilio do militar em servi co activo é o 

logar onde servir. 

61• 
Ao art. 42 . .. onde estiver matriculado o navio. 

62• 
Ao art. 43. O preso ou desterraao tem o domicilio no 

logar onde cumpre sentença. 
63" 

Ao art . 44 . O ministro ou agem.e diplomatico elo Brazil, 
que, citado no estrangeiro, allegar exterritorialidade sem 
designar onde no paiz o seu domicilio poderá ser demandado 
na Capital Federal ou no ultimo ponto do territorio brazil eiro 
onde o teve . 

64" 
Ao art. 115. Nos cont.ractos escriptos poderão os contra-

h entes especificar domicilio onde se exercitem e cumpram os 
direitos e obrigações dali i resultantes . 
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LIVRO II 

TITULO l!NICO 
Differentes classes ela benB 

OAPI'l'ULO I 
DOS BENS CONSIDERAD OS EM SI MESMOS 

SECÇAO I 
Bl!;:'<S DH.IOVEIS 

1l.it. 46. São bens immoveis : 

I. O solo, no qual se comprehendem : a superficie com 
as arvores e fructos pendentes, o espaço aereo e o subsolo. 

II. Tudo qnanto fôr pelo homem incorporado perma-
nentemente no sólo de modo que não possa ser delle reti-
r ado sem destruição, fractura ou modificação, t ae-s como : 
a semente lançada na terra, os edificios e construcções. 

III. Tudo quanto no immovel o proprietario manti-
ver propositalmente, destinado á exploração industrial, 
embellezamento ou commodidade. 

Art. 47. Consideram-se immoveis para. os effeitos le-
gaes : 

I. Os direitos r eaes sobre immoveis, inclusive o pe-
nhor agrícola e as acções que seguram esses direitos. 

II. As apolices da divida publica gravadas da. clausu-
la de inalienabilidade. 

III. O direito á successão aberta. 

Art. 48. Os bens de que trata o art. 46, n. III, podem, 
em qualquer tempo , ser mobilisados pelo proprietario e 
dist rahiclos do seu destino, salvo direito de terceiro . 

.Art. 49 . Xf,o perdem a qualidade de immoveis os ma-
teriaes provisoriamente separados de um predio para re-
pal·os e melhommentos deste. 
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65" 
Ao art. 46. O solo com os seus accessorios e adjacencias 

n:üuraes comprehendendo a superficie, as arvores e frucLos 
pendentes, o espaço aereo e o subsolo. 

II . Tudo quanto o homem incorporar penmmentemente 
ao solo, c•omo a semente lançada. á terra, os edificios e con-
strucções, de modo que se não possa retirar sem destruição, 
moclificnçiio, fr actura ou clamno . 

III . Tudo quanto no immovel o proprietario manLiver 
intenci.onalmente empregado em sua :exploração industrial, 
aformoseamento ou commodidade . 

Ao art. 47 : 
I. Os direitos re::tes sobre immoveis, inclusive o penhor 

agricola, e as acções que os seguram . 
II . As apolices ela divida publica oneradas com a clau-

sula de inalienabilidade. 

G6' 
Ao art. !18. Os bens de que trata o art. 46, n. III, podem 

ser em qualquer tempo mobilizados. 

67" 
Ao art. 49 . Não nerdem o caracter de immoveis os ma-

teri aes provisoriamei1te separados ele um preclio para ncl le 
mc~;mo se reempregarem. 
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SECÇÃO IJ 

BENS MOVEIS 

Art. 50. São moveis os bens susceptiveis de movimen-
to proprio ou de transportação por força. alheia. 

Art. 51. São considerados moveis para os effeitos le-
gaes : 

I. Os direitos reaes sobre objectos moveis e as acções 
correspondentes. 

II. Os direitos de obrigação e as acções re·spectivas. 
III. Os direitos de autor. 

Art. 52. Os materiaes destinados a. alguma constru-
cção, emquanto não forem empregados, conservam a sua 
qualidade de moveis, readquirindo essa qualida(j.e os pro-
venientes da demolição total de algum predio. 

SECÇÃO III 

COUSAS FUNGIVEIS E CONSUMIVEIS 

Art. 53. São fungiveis os bens moveis que podem ser 
substituidos por outros da mesma especie, qualidade e 
quantidade ; e não fungiveis os que não se prestam a esta 
substituição. 

Art. 54. São consumiv:,eis os bens moveis, cujo uso im-
porta destruição immediata da propria substancia, sendo 
considerados taes os destinados á alimentação. 

SECÇÃO IV 
COUSAS DIVISIVEIS E INDIVISIVEIS 

Art. 55. Cousas clivisiveis são as que se podem partir 
em porções reaes e distinctas, formando cada uma clellas 
um todo p·erfeito. 
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68" 
Art. 50. São moveis os bens susceptíveis de movimento 

proprio ou de remoção por força alheia. 

Art. 51. Consideram-se moveis para os effeítos legaes~ 

69" 
Ao art. 52: 
S.~I?prima-se a palavra <<total>>. 

69- A 

DAS COUSAS FUNGIVEIS E CONSUMIVEí~ 

70" 
Ao art . 53 . São fungíveis os n:ioveis que podem, e não 

fungíveis os que não podem · substituir-se por outros da 
mesma especie, qualidade e quantidade. 

71" 
Ao art. 54. Em vez de «alimentação», diga-se «alienação». 

71- A 
DAS COUSAS DIVISI\"EIS E IN DF,-ISIVEIF 

72" 
Ao art. 55. Causas divisíveis são as que se podem partir 

em porções reaes e distinctas formand() cada qual um .. todo 
perfeito. · · - · ·· ···- - · '~ 



-272-

Projccto da Ciimara, n . :1, de 1902 

Art. 5G. São indivisíveis : 
I . Os bens que não se podem partü· sem alte1·ação na 

sua substancia. 
II. Os que, 10mbora naturalmente divisíveis, são p ela 

lei ou vontad~: das part es considerados indivisíveis , 

SECÇÃO V 
COUSAS SINGGLA.R8S E COLLEC'l'IVAS 

Art. 57. As causas simples ou compostas, materiaes 
ou immateriaes, podem ser singulares ou conectivas : 

I. Singulares, quando, embora reunidas, são conside-
radas de per si e independentes das demais. 

li. Collectivas, ou nniversaes, quando se consideram 
formando um todo. 

Art. 58. Nas cousas collect ivas o clesEt-pparecim.ento 
dos iDc1ividuos não importa o da collectividade, salvo 
quando reduzida a um. 

Art. 59. Na collectividac1e fica subrogado 2.0 individuo 
o re:sl)C<cti-ro v8lor e v}ce-versa. 

Art. 60. O patrimonio e a her ança são causas univer-
saes e subsistem, ainda qne não constem de co11sas ma-
t eriacs. 

DOS DENS CCNSIDEP~illOS UNS ITI:i'.'r EELAÇ'ÃO AOS OUJ.'TIOS 

Art. 61. Consa _- rincipa.l é a que. tem existencitt pro-
pria, abstracta on concreta . mas independent e de outra . 
.L~cccssor~a é aquclla cuja exist e.rrcjrll suppCe a da principal. 

Al'i: . 62. A consa acees::oria segne a principal, sc. lvo 
fl j :~p osj ~. }io esp ee1 al. 
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73" 
Ao art. 50 . 

~ .. 

II. üs que, embora naturalmente divisiveis, se consideram 
indivisíveis por lei ou vontade das parLes. 

73-A 
:OAS COUSAS SINGULARE S E COLLECTIVAS 

71!" 

Ao art. 57 . As cou sas simples ou c;ompostas, materiaes, ou 
immateriaes, são singulares ou collectivas: 

I. Singulares, quando, embora r eunidas, se consideram de 
p er s i, independentemente das demais . 

II. Colledivas ou universaes, quando se encaram aggre-
gadas em todo. 

Ao art. 58 . Nas cousas co llectivas, só em desapparecendo 
todos os indivíduos menos um se tem por extincta a colle-
ctividade. 

76" 
Ao art. 60. O patrimonio e a her::mça constituem co u sas 

universaes, ou universalidade (art. 1. 575), e como taes subsis-
tem, embora não constem de objectos materiaes. 

76-A 

DOS BENS RECIPROCAMENTE CONSIDERADOS 

77" 
Ao art . 61 .. Principal é a cousa que existe sobre si, absLra-

cta 10u concr etamente Accessoria, aquel la cuja existencia 
suppõe a ela principal. 

78" 
Ao art. 62. Salvo disp'Osição especial em contrario, a cousre 

::tcccss·oria segue a principal. 
Cocli go Civil- fi. 18. 
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Art. 63. Os fruct os e productos, assim como os rendi-
mentos, entram na classe das cousas accessorias. 

Art. 64. São accessorios do sólo : 
I. Os productos organicos da superficie. 
II. Os mineraes contidos no sub-sólo. 
III. Quaesquer obras feitas, acima ou abaixo da super-

freie, adherentes de modo permanente. 

Art. 65. Tambem se consideram accessorios da cousa 
todas as suas bemfeitorias, ainda que de maior valor ; ex-
cepto : 

L A pintura em relação á tela. 
II. A esculptura em relação á materia prima. 
III. A escriptura e quaesquer trabalhos graphicos em 

relação ao pa.pel, pergaminho, panno, pedra, madeira ou 
metal em que se acharem fixados. 

Art. 66. As bemfeitorias podem ser voluptuarias, uteis 
ou necessarias : 

§ 1 o. São voluptuarias as de mero deleite ou recreio, 
que não augmentam o uso habitual da cousa, ainda que a 
tornem mais agradavel ou sejam de elevado valor. 

§ 2°. São uteis as que augmentam ou facilitam o uso 
ela cousa.. 

§ 3 o. São necessarias as que têm por fim conservar a 
cousa ou evitar a sua deterioração. 

Art. 67. Não se consideram bemfeitorias os melhora-
mentos sobrevindos á c ousa sem a intervenção do proprie-
ta.rio, possuidor ou detentor. 
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79" 
Ao ar t . 63. Entram na classe das causas acccssoeias os 

l'rucLos, pr oductos e r endimentos . 

· Ao art . 64 : 

· III. As obras de adherencia permanente, feitas acima ou 
abaixo da superfície. 

80" 

Ao art . 65. Tambem se c-ons ideram accessorios da co usa 
todas as bemfeitorias, qualquer que seja o seu valor, ex-
cepl!o : 

JTI. A escriptura e outro qualquer trabalho graphico, em 
relação ú materia pl'ima que os r ecebe (art. 6iU) . 

Ao art. 66 : 

§ 3.0 São necessarias as que toem por fim conservar a 
c ousa ou evitar que se deteriore . 

·----
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CAPITULO III 

DOS BENS EM: RET,AÇÃO A'S PTilSSOAS 

SECÇÃO I 
BENS PUBLICOS E PARTICULARES 

Art. 68. São publicos os bens do domínio nacional per-
tencentes á União Federa1, a cada um dos Estados e aos 
municípios. São particulares todos os outros bens perten-
centes ás demais pessoas, na.turaes ou jurídicas. 

Art. 69. Os bens publicos podem ser : 
I. De uso commum do povo, taes como os mares, rios, 

estradas, ruas e praças. 
II. De uso especial, taes como os edificios ou terrenos 

applicados a serviço ou estabelecimento federal, estadoal 
ou municipal. 

III. Dominiaes, isto é - os que se comprehendem no 
patrimonio da União, dos Estados ou dos municípios, como 
objecto de direito r eal ou pessoal do respectivo titular. 

Art. 70. Os bens de que trata. o artigo anteríor sómen-
te perderão a inalienabilidade que lhes é peculiar nos ca-
sos e pela fórma por que fôr isso legalmente decretado. 

Art. 71. O uso commum dos bens publicos póde ser 
gratuito ou retribuído, conforme fôr estabelecido nas bis 
da União, dos Estados ou elos municípios, a cuja adminis-
tração pertencerem. 

SECÇÃO II 
BEJ'\S D A UNIÃO 

Art. · 72. Comprehendem-se nos bens pertencentes á 
União : 

L A zona ele que trata o art. 3° da Constituição. 
II. As ilhas formadas nos mar es do Brasil ou nos rios 

navegaveis que banharem deus ou mais Estados, ou liga-
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80-A 

DOS BENS PUBLICOS E PAR'l'IOUIJARES 

81" 
Ao art. . G8. São publicos os bens do domínio nacional per-

tencentes á União, aos Estados ou aos municípios . Todos os 
outros são particulares, seja qual fôr a pessoa a que perten-
cerem. 

82" 
Ao art. 69. Os bens publicas são: 
I. Os de uso commum do· .. . 

II. Os de uso especial. .. 

UI. Os dornililiaes, isto é, os que constituem o patrimonio 
da União, dos Estados ou dos municípios, como objec t:o de di-
reitD pessoal ou real de cada uma dessas entidades. 

83• 
Ao art. 70. Os bens de que .trata <O artigo antecedente s9 

perderão a inalienabilidade, que lhes é peculiar, nos casos e 
. fórma que .a lei prescrever. 

84• 
Ao art . 71. O uso commum dos benSI publicos póde s.e·r 

gratuito •ou retribuído, conforme as leis da União, dos Estados 
ou dos municíp ios, a cuja administraçã-o pertencerem~ 

Aos arts. 72, 73 e 74 .: 
Supprimam-se, 
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rem algum delles á Capital Federal, ou desaguarem no 
oceano, ou servirem de limite entre o territorio da União e 
de outro paiz, respeitados os direitos adquiridos. 

III. Os terrenos de marinha e accrescidos, salvo os di-
reitos adquiridos. 

Considera-se terreno de marinha uma faixa de terra 
ile trinta metros contados do ponto attingido pela prea-
mar média na. costa ou nas margens dos rios que des-
aguam no mar, até onde soffrerem a influencia do fluxo e 
refluxo. 

IV. Os despojos tomados ao inimigo e as presas to-
madas a piratas e corsa.rios. 

V. Os proprios nacionaes que forem pela União julga-
elos necessarios aos seus serviços. 

VI. As fortalezas, fortes, cidadellas, com todos os 
seus pertences e todo o material do exercito, bem cono 
os navios e material da marinha e de todos os ministerios 
civis. 

VII. O territorio indispensavel para a defesa das fron-
teiras com os paizes estrangeiros limitrophes, para fortifi-
cações, construcções militares, fundação de arsenaes e es-
tradas de ferro federaes e outros estabeleciinentos ou in-
stituições de conveniencia federal. 

VIII. Os mares territoriaes, comprehenclidos entre a 
costa e a linha de respeito, os golfos, bahias, enseadas, 
portos e ancoradouros. 

IX. Os rios e lagos navega.veis e os que se fizerem 
navegaveis, comtanto que banhem os territorios de mais 
de um Estado ou da Capital Federal, que desaguem no 
oceano ou se estendam ou sü·vam de limite;:; a territorios 
estrangeiros. 

X . As estradas e caminhos publicas construidos ou ad-
quiridos pela União. 

XI. Os telegraphos e telephonos estabelecidos, des-
apropriados, ou adquiridos por qualquer titulo, pela 
União. 
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SECÇÃO III 
BENS DOS ESTADOS 

Art. 73. Comprehendem-se nos bens pertencentes aos 
Estados : 

I. Os bens de toda a especie que constituíam o patri-
monio das antigas Províncias. 

li. Todos os que tenham adquirido ou venham a ad-
quirir por qualquer titnlo. 

III. Os bens que lhes foram attribuidos pelo art. 64 
da Constituição. 

IV. Os bens vagos e hera.nças vacantes. 
V. Os rios e lagos navegaveis e os que se fizerem na-

vegave.is ; as estradas e caminhos publicos que não estive-
rem comprehendidos no domínio da União ou dos muni-
cípios. 

VI. Os telegraphos estabelecidos na conformidade do 
art. 9°, § 4° da Constituição. 

VII. Os proprios nacionaes, situados nos seus territo-
rios, que j á lhes tenham sido transferidos por leis federaes 
ou por decretos do Governo Federal, e os que forem, por 
este ou pelo Congresso Nacional, declarados desnecessa-
r.ios definitivamente ao serviço da União. 

SECÇÃO IV 
BE N S DOS :M:UNIC'IPIOS 

Art. 74. Comprehenclem-se nos bens pertencentes a, 
cada município : 

I. Os que este hriltver adquirido ou venha a adquirir 
por qualquer titulo legal. 

li. Os do evento e os move.is a que não fôr achado se-
nhorio certo. 

III. As estradas ou caminhos publicas, os rios e lagos 
navegaveis, circumscriptos pelos limites territoriaes do 
município e excluídos do domínio da União, dos Estados 
c dos particulares, lwm como as feiras, mercados. thca-
tros, ruas, praças, passeios, jardins e quaesquer logradou-
ros ou esta.belecimentos, feitos ou adquiridos pelo municí-
pio por qualquer titulo legal. 
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IV. Os cemiterios publicos e os particulares que fo-
rem desapropriados pelas municipalidades. 

CAPITULO IV 

DAS COUSAS QUE ESTÃO FóRA DO COMl\1ERCIO 

Art. 75. São cousas fóra do commercio as não susce-
ptíveis de apropria.ção e aquellas cuja alienação fôr pro-
hibida por lei. 

LIVRO III 

DOS FACTOS JURIDICOS 

DISPOSIÇõES PRELIMINARES 

Art. 76. Na acquisição elos direitos vigoram as regras 
seguintes : 

I. Adquirem-se os direitos, quer por acto proprio,quer 
por intermedio de outrem. 

II. E' permittido adquirir direito para si ou para ter-
ceiro. 

III. Os direitos completamente adquiridos dizem-se 
actuaes ; aquelles, porém, cuja acquisição não se operou 
completamente, dizem-se futuros. 

O direito futuro é deferido, quando a acquisição só 
depende ela vontade elo respectivo sujeito ; e não deferido, 
quando depende de facto ou condições que podem falhar. 

Art. 77. Todo o direito é provido de uma acção que 
lhe garante o exercício. 

Art. 78. Para, propor acção em JUIZO, assim como para 
contestai-a, é necessario ter interesse legitimo, quer eco-
nomico, quer ele ordem moral. 

§ unico. O interesse moral só autoriza a acção, quan-
do se refere directamente ao autor ou á sua família. 

Art. 79. O perecimento elo objecto de um direito im-
porta; a extincção deste. 
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86• 
Ao art . 75. São cousas fóra de commercio. aS! insusvepti -

veis de apropriação e as legalmente inalienaveis. 

87' 
Ao art, 76. Na acqui·sição dos direitos se observarão estas 

regras: 
I. Adquirem- se os direitos· mediante acto do adquir.ente 

ou por intermedio de outrem. 
II. Pó de uma pessoa adquiri l-os para :S i ou para terceir.os. 

III. Dizem- se actuaes os direitos completamente adquiri-
dos, e futuros os cuja acquisição não se acabou de operar. 

Chama- se defer ido o di reito futuro, quando sua acqui -
sição pende sómente do arbítrio do sujeito; não deferido, quan-
do se subordina a factos ou condições falliv·e-is . 

88" 
Ao art. 77 . A todo; o direito corresponde uma acção que o 

a,ssegura. 
88 -A 

Ao art. 78. Para propô r ou contestar uma acção é ne-
cc:ssario ter legitimo interesse economico ou moral . 

Paragrapho unioo. O interesse mo.ral só autoriza a acção 
quando toque directamente ao autor ou á sua família" 

88 ~B 

Ao art. 79. Perece o direito pei">ecendo o seu objecto . 
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Art. 80. Considera-se perecida a cousa : 
I. Quando perde suas qualidacl.cs essenciaes ou seu 

valor economico. 
II. Quando se confm-.cle com outra, de modo que as 

duas se não possam distinguir. 
III. Quando fica em logar ele onde não póde ser reti-

rada. 

Art. 81. Se o perecimento ela cousa resultar de facto 
contrario á vontade do dono, este terá acção pelos prejui-
zos causados, salva a hypothese do art. 164 n. 2. 
!.';j.;l:..; 

Art. 82. A mesma obrigação de indemnisar contrae 
aquelle que, sendo incumbido de conservar a cousa, a 
deixa perecer por negligencia. Fica-lhe, entretanto, garan-
tido o direito regressivo contra terceiro culpado. 

'J,'ITULO '1: 

Actos juridicos 

CAPITULO I 
DISPOSIÇõES GERAES 

Art. 83. Todo o acto licito, que tenha por fim imme-
diato adquirir, o'Jnservar, modificar ou extinguir direitos, 
se denomina acto juridico. 

Art. 84. Para validade do acto juridico exige-se capa-
cidade no agente, ohjecto licito, e fórma prescripta, ou 
não prohibida poi lei. _ · 

Art. 85. A incapacidade de uma das partes não póde 
ser invocada pela outra em proveito proprio, salvo se fôr 
indivisivel o objecto do direito ou da obrigação commum. 

Art. 86. As pessoas absolutamente incapazes devem 
ser ·representadas por seus paes, tutores ou curadores em 
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89" 
Ao art. 80. Entende-se que pereceu -o •objecto do direito: 
I. Quando pel'de as qualidades essenciae-s ou o valor eco-

nomico . 
II . Quando •Se confunde com outro, de modo que se não 

possa distinguir. 

90" 
Ao art . 81 . Si a cous·a pereoe·r por facto alhei·O á vontade 

do dono terá este acção pelos prejuízos contra o culpado. 

91" 
Ao art. 82. A mesma acção de perdas c damn os terú o 

dono contra aquelle que, incumbido de conservar a cousa, por 
negligencia .a deixe perecer, cabendo a este, por sua vez, direiLo 
regres.sivo contra o terceiro eulpado . 

91 ~A 
Ao art. 83. Em vez de «adquirir, conservar, modificar ou 

extinguir direitos», diga-se: «adquirir, resguardar, transferir, 
modificar ou oe·xtinguir direitos». 

92" 
Ao. art. 84 . A validade do acto jurídico requer agente 

eal)az · (art. 149, n. I), objecto licito e fórma prescripta ou 
não de-fesa em lei (arts. 134, 135 e 149) . 

93" 
Ao art. 86 . As l)essoas absolutamente incapazes serã-o 

representadas pelos paes, tutores ou curadores em todos os 
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todos os actos juridicos, e, a:s relativamente incapazes 
pelas pessoas indicadas e nos casos declarados na Part~ 
Especial. 

Art. 87. Nas declarações ela vontade eleve attencler-se 
mais á intenção ele quem as faz elo que aos termo·s que 
empr ega. 

CAPITULO II 
DOS DEFEITOS DOS A CTOS JURIDICOS 

SECÇÃO I 
ERRO OU I GNORANCIA 

Art. 88. Os actos jurídicos podem ser annullaclos, 
quando as declarações da vontade houverem sido feitas 
por erro substancial. 

Art. 89. Considera-se erro substancial o que versa so-
bre a natureza do acto, sobre o objecto principal ela de-
claração, ou sobre alguma elas qualida.des essenciaes do 
mesmo objecto. 

Art. 90. Considera-se egualmente. erro substancial o 
que recáe sobre qualidades essenciaes ela pessoa a quem 
se refere a declaração. 

Art. 91. A transmissão err onea da vontade, por inter-
media de alguem ou de algum instrumento, póde ser argui-
cla de nullidade, nos mesmos casos referentes á declaração 
directa. 

Art. 92. A falsa causa. sómente vicia o acto, quando é 
expressa como razão determinante ou sob a fórma de con-
dição. 

Art. 93. O erro na indicação ela pessoa ou da cousa, 
a que se r eferir a declars.ção ela vontade, não viciará o 
neto, quando por seu contexto e pelas circumstancias, se 
puder verificar a identidade daquellas. 
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actos jurídicos (art. 5°) ; as relativamente incapazes pelas 
pessoas e nos actos que este co digo determina. (Arts. 6°, 158 
e 433, n . VIII.) 

94" 
Ao ar t . 87. Nas declarações de vont-ade se attenderá mais 

á sua intenção que ao sentido literal ela linguagem. 

95• 
Ao ·a.rt. 88. São annullaveis os actos jurídicos, quando as 

declarações de vontade emanarem de erro .substancial. 

96" 
Ao art. 89. Considera-se erro substancial o que interessa 

a natureza do acto, o objecto principal da declaracão, ou al-
guma das qualidades a e !I e essenciaes . 

97" 
Ao art. 90. Tem- se igualmente por 'erro substancial o que 

disser respeito a qualidades essenciaes da pessoa, a quem se 
refira a declaracão de vontade . 

98" 
Ao art . 91 . A transmissão erronea ela vontade por instru-

mento, ou por interposta pessoa, póde arguir- se ele nullidade 
nos mesmos casos em que a declaração cl irecta. 

99" 
Ao art. 92.. Só VICia o a c to a falsa causa, quando ex-

pressa como razão determinante ou sob fórma de· condi cão . 

100 
Ao art . 93 . O err.o na indicação délJ pessoa, ou co usa, a 

que se referir a declaracão de vontade, não viciará o acto, 
quando·, por seu contexto e pelas circumstancias, se puder 
identificar a co usa ou pessoa wgitada . 
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SEOÇÃO TI 
DOLO 

Art. 9·:1:. Os actos jm'idicos podem ser annullados por 
dolü, quando este fôr causa do acto. 

Art. 95. O dolo accidental dá apenas logar á inclemni-
sação por perdas e damnos. E' accidental o doJ.o quando, 
a despeito delle, o acto teria sido effe.ctuado embora por 
modo diverso. 

Art. 96. Nos actos bilateraes o silencio proposital de 
uma das partes sobre o facto ou qualidade essencial, que 
a outra tenha ignorado, constitue omissão dolosa se pro-
vado fôr que, sem elle, o acto não se teria realizado. 

Art. 97. Póde tambem ser annullado o acto do dolo de 
terceiro, quando tiver havido sciencia. de uma das nartes. 

Art. 98. O dolo commGttido pelo representante de 
mna das partes o briga o representado sómente quanto a 
responder este civilmente até a concurrente quantia. do 
proveito que teve. 

Art. 9D. Se ambas as partes tiverem procedido com 
dolo, nenhuma poderá allegal-o para annullar o acto, ou 
para pedir indemnisação. 

SECÇÃO III 
COACÇÃO 

~o\.rt. 100. A eoacção, para viciar a vontade, deve ser 
tal que inspire ao paciente receio fundado de clamno im-
minente á sua pessoa, á família. ou aos seus bens, egual, 
pelo menos, ao que possa resultar do acto a que é coagido. 

Art. 101. Na apreciaçã.o ela coacção se terá em mira 
o sexo, a eclade, a. condição, a saude, o temperamento elo 
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100-A 

DO DOLO 
101 

Ao art. 94. Os actos jurídicos são annullaveis por dolo 
quando este fôr a sua causa. 

102 
Ao art. 95. O dol:o accidental só obriga á satisfação das 

perdas e damnos. E' accidental o dolo, quando a seu despeito 
o acto se teri-& praticado, embora por outro modo. 

103 
Ao art. 96. Nos actos bilateraes o silencio intencional de 

uma das partes •a respeito de facto ou qualidade que a outra 
parte haja ignorado, constitue· omissão dolosa·, provanclo·-se 
que sem ella se não teria celebrado o contracto. 

Hl4 
Art. 97 . Póde tambem ser annullado o acto por dolo de 

terceiro, se uma das partes o soube. 
105 

.&o art. 98. O dolo. do representante de uma das partes 
obriga o representado a responder civilmente até á impor-
tancia do proveito que teve . 

106 
Ao art. 99 . Se ambas as partes pr.ocederam com dolo, 

nenhuma póde allegal-o, para annullar o acto, ou reclama.r 
indemnização. 

106-A 

DA COACÇÃO 
107 

Art. 100. A coacção, para VICiar esta manife.stação da 
vontade, ha de ser tal, que incuta ao paciente fundado te-
mor de damno á sua pessoa, á sua família, ou a seus bens, 
imminente e igual, pelo menos, -ao receiavel do acto extor-
quido. ' 

108 
'Art. 101. No apreciar a coacção, se terá em conta o sexo, 

a edade, .a condição, a saude, o temperamento elo paciente e 
Codigo Civil- fi. '19. 
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paciente e quaesquer outras circumstancias que possam 
ou nào impnmir-lhe gravidade. 

Art. 102. Não se considera coacção a ameaça do exer-
cício normal de um direito, nem o simples t emor revenm-
cial. 

Art. 103. A coacção vicia o acto, ainda quando exer-
cida por terceiro. 

§ 1°. Se a. coacção exercida por terceiro tiver sido pre-
viamente conhecida da parte a quem aproveitar, r espon-
derá esta. solidariament e com o autor da violencia por to-
das as perdas e damnos causados. 

§ 2°, Se a parte prejudicada com annullação do acto 
não tiver tido conhecimento da coacção exercida por ter-
eeiro, será este r esponsavel por perdas e damnos. 

SECÇÃO IV 

SIMULAÇÃO 

Art. 104. Haverá simulação nos actos jurídicos em 
geral : 

I . Quando constituírem ou transmittirem direitos a 
pessoas diversas daquellas a quem r ealment e se consti-
tuem ou transmittem. 

II. Quando contiverem qualquer declaração, confissão, 
condição ou clausula que não fôr verdade-ira. 

Art. 105. Haverá simulação nos actos entre vivos 
I. Absoluta, quando as partes os tiverem celebrado 

sem intenção de realizar o acto apparente, ou qualquer 
outro. 

II. Relativa, quando- as partes os tiverem disfarçado, 
na intenção ck r ealizar outro act o de diversa natureza. 
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todas as demais circumstancias que lhe possam influir na 
gravidade. 

109 
Ao art. 103. 

§ 1. o Se a coacção exercida por terceir-o fôr previamente 
conhecida á parte, .a quem aproveite, responderá esta solida-
riamente corri aquelle por todas as perdas e damnos. 

§ 2 . o Se ,a parte prejudicada com a annullação do acto 
não soube da coacção exercida por terceiro, só este responderá 
pelas perdas e dainnos. 

109 - A 

PA S!MU):,A,Ç.ií,o 

110 
Ao art . 104. 

I. Quando apparentarem c-onferir ou transrnittir direitos 
a pessoas diversas das a quem realmente se conferem, ou 
tl'ansmittem. 

II. Quando contiverem declaração, confissãio, condi cão 
ou clausula não verdadeira. 

III. Quando os instrumentos particulares forem ante-
datados -ou posdatados . 

11'1 
Art. 105. Su'Pprima- se . 
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III. Quando a data dos instrumentos particulares não 
fôr verdadeira .. 

' Art. 106. A simulacão não se considerará defeito em 
qualquer dos casos elos ·dons artigos antecedentes, quando 
não houver intenção de prejudicar a terceiros, ou de vio-
lar disposição de lei. 

Art. 107. Se a simulação fôr absoluta, sem que t enha 
ha.viclo inten<;ão de prejudicar a terceiros ou de violar 
disposição de lei, e fôr assim provado a requerimento ele 
algum dos contrahentes, se julgará o acto inexistente. 

Art. 108. Nas mesmas ch·cumstancias, sendo a simu-
lacão r elativa. os actos não valerão com o caracter appa-
re~te que t ivérem, mas com o verdadeiro, desde que assim 
possam prevalecer. · 

Art. 109. Sempre que tenha havido intenção de pre-
judicar a terceiros ou de violar disposição de lei, os con-
trahentes nada. poderão requer er ou a1legar em juizo so-
bre a simulação dos actos, quer em acção de um contra 
o outro, quer contra terceiros. 

Art. 110. Terceiros prejudicados pela simulação, ou 
os r epresentantes competentes do poder publico, no inter-
esse da lei ou da fazenda, poderão demandar a nullidade 
dos actos simulados. 

SECÇÃ.O V 

FRAUDE CONTRA CP..EDOTIES. 

Art. 111. Os actos de transmissão gratuita de bens, 
ou de remissão de divida, praticados pelo devedor já 
insolvente, ou tornado tal em consequencia da sua libera-
lidade, poderão ser annullados pelos credores chirogra-
pharios, como lesivos dos seus direitos. 

§ unico. Sómente os credores que já o eram ao tempo 
claquelles actos podem ped.ir a sua annullação. 
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112 
Ar~. 107. Sum>rima-se. 

113 

Art. 1 OS. Supprima- se . 

113:A 
Ar t . 109. Tendo havido intuito de prejudicar a terceiros, 

-on infringir preceito de lei, nada poderão allegar, ou requerer 
os contra.hentes em juivo quanto ú simul•ação do acto, em li-
tígio de um contra o outro, ou contra terceiros . 

Art. 110 . . Poderão demandar a nullidade dos actos si-
mulados os terceiros lesados pela simuJ.aç:ão, ou os represen-
tantes do poder publico, a bem da lei, ou da fazienda. 

Ü5 
Art. 111. Os act,os de transmissão gratu·ita de bens, ou 

t'emissão de divida, quando os pratique o devedor já insol-
vente, ·ou seja por elles reduzido á insolvencia, poderão ser 
annullados pelos credores chirographarios como lesivos elos 
seus direitos. (Art. 114. ) 

Paragr;apho unico. Só os credores, que já •O eram ao 
tempo desses actos, podem pleitear-lhes a annullação. 
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Ar t. 112. Tambem se consideram lesivos dos credores 
chirographarios os contratos onerosos do devedor insol-
vente, quando os pactuantes tiverem procedido de má f é. 
Esta presume-se, quando a insolvencia fôr notoria,ou hou-
ver motivo para s~· conhecida da pessoa que contrata. 

Art. 113. Se o adquirente dos bens do devedor insol-
vente ainda. não tiver pago o preço e este fôr, approxima-
damente, o corrente, desobrigar-se-á depositando-o em 
juizo, com citagfw edital de todos os intéressados. 

Art. 114. A acção rescisoria, nos casos dos arts. 111 
e 112 sómente se poderá intentar contra o devedor insol-
vente e a pessoa que com elle celebrou estipulação consi-
derada. fraudulenta. 

Art. 115. O credor chirographario, que recebe do de-
vedor insolvente o pagamento da divida ainda não venci-
da, fica obrigado a repôr á massa tudo quanto r ecebeu. 

Art. 116. Presumem-se fraudatorias dos direitos dos 
outros credores as garantias de dividas ainda não venci-
das qu~ o devedor insolvente tiver dado a algum credor 
chirographario. 

Art. 117. Presumem-se, porém, de boa fé e valem : 
I . Os negocios ordinarios indispensaveis á manutencão 

de estabelecimento mercantil, agrícola ou industrial ·do 
devedor. 

II. Os pagamentos de divida vencida. 
III. Os actos pelos quaes o devedor contráe novas di-

vidas, ainda que estas sejam garantidas. 

Art. 118. Annullados os actos fraudulentos, a vanta-
gem resultante r everterá em proveito da massa. 

§ uni co. Se os actos r evogados tinham po1· unico objecto 
attribuir direitos de preferencia, por hypotheca, antichre-
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116 
Art. 112 . Serão igualmente annullaveis os contractos 

onerosos do devedor insolvente, quando a insolvencia f.or no-
toria, •OU houver motivo para ser conhecida do utro contra-
hente. 

117 

Art . 113. Si o que adquiriu bem do insolvente ainda 
não houver ;pago o preço, q~ritar -se-ha ouvidos os interessa-
dos, e não havendo impugnação delles, consig.nando- o rm 
juizo . Havendo impugnação, e querendo os interessados pr·o-
mover a nullidade do acto o preço ficará depositado até a de-
cisão do pleito. 

118 

Art. 114. A competentie .acção, nos casos dos arts. 111 e 
112 poderá s·er intentada contra: o devedor insolvente, a pessoa 
que com elle ceL"Cbrou a, estipulação considerada, fraudulenta, 
ou terceiros adquir entes que hajam procedido de má fé. 

119 
Art. 115. O medor IClür-ographario, que receber do deve-

dor insolvente o pagamento da divida ainda não vencida, fi -
C!a.rá obrigado. a repôr á ma·ssa o que r.ecebeu. 

120 
Art. 116. Presumem-se fra:udatorias dos direi.tos dos ou-· 

tros credores as garantias de dividas que o devedor insolvente 
tiver d'ado a algum .cr.edor. 

121 

Ao .art. 117: . 

Supprimam-se os textos dos numeras II e III. 

122 
Ao art. 118: 

P·a.ra;,grapho unico. Si os actos revog.aclos tinham po.r unico 
obj ecto attribuir direitos pr-ef.erenciaes, mediante hypotheca, 
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se ou penhor, a sua nullidade importará sómente a perda 
da preferencia. 

CAPITULO III 

DAS M:ODALIDADES DOS ACTOS JURIDICOS 

Art. 119. Considera-se. condição a clausula que faz 
depender ele algum acontecimento futuro e incerto a effi-
~acia do acto jurídico. 

Art. 120. São permittidas, em geral, todas as conm-
ções que nfio forem expressamente prohibiclas por lei. En-
tre as prohibidas incluem-se aquellas que tirem todo o cf-
feito ao acto, ou o tornem subordinado ao arbítrio de uma 
-~as partes. 

Art. 121. As condições physicamente impossíveis e as 
de não. fazer uma cousa impossível reputam-se inexisten-
tes ; as juridicamente impossíveis invalidam os actos a el-
las subordinados. 

Art. 122. Não se considera condicão a clausula que 
não deriva, exclusivamente, da vontade dos agentes, mas 
decorre necessariamente da natureza do direito a que 
accecle. 

Art. 123. Se a. ef:ficacia de um acto jurídico depender 
de condição suspensiva, emquanto esta se não cumprir 
não se terá adquirido o direito que o acto visa estabele-
cer. 

Art. 124. Se depender ele condição resolutiva, em-
quanto esta se não reali'zar, a ef:ficacia elo acto jurídico se 
manterá e o direito que este esta.belecer , poderá ser desde 
logo exercido; mas, verificada a condição, extingue-se o 
direito para o fim ele voltar ao seu antigo estado. 

; unico. A condição resolutiva ela obrigação pôde ser 
tÁpressa ou tacita ; operando ele pleno direito no primei-
ro caso, ·e, por interpellação judicial, no segundo. 
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ant•ichrese, .ou penhor, sua nullidade importará sómente na 
a;nnul!.ação da preferencia .aj ustada. 

123 
Ao a·rt. 119: 
Con:side·ra-se condição a c•lausula, que subordina. o effeito 

do acto jurídico a evento futuro e incerto. 
124 

Art. 120. São hcitas, em geral, todas as 0ondiçõe.s, que a 
lei não vedar •expressamente. Entre as ·O'OIJJdições d.e.fesas se in-
cluem as que priva·rem de todo e.ffeito o a:cto, ou o sujeitarem 
ao :arbítrio de uma das pa.rt.es. 

125 
Arf. 121. As condições physi•Ciamente impossíveis, bem 

c·omo a.s· de não fazer c;ousa impossiv•el, tee1m-se por inexisten-
tes. As jmidic.amerite impossive•is irw.ahdam os ac;tos a eHas 
subordinados. 

126 
Art. 122. Não se considera: c•oiJJdição .a olausula, que não 

derive ex-clusivamente da v;ontade dras partes, mas decorra 
nec:essariamente da natureza do direito, a que .accede. 

127 
Art. 123. Subordinando-se a effi<cacia: do aeto a oondição 

suspensiva, emquanto esta se não verifwar, não se teJrá adqui-
rido o dir.e.i.bo, ,3/ que elle visa. 

128 

Art. '1 24. S'i fôr resolutiva a condição, emquanto esta s.e 
nã:o realizar, · vigorará o acto jurídico, podendo exercer-se 
desde o mom ern.to deste •O direito por e !I e estabeleaido; mas, 
v·erificada a condição, par•a. todos os effeitos se extingue o di-
reibó, a que ella se oppõe. 

Haragraph:o unico. A condição ·r esolu;tiva da obrigação 
póde ser expressa, ou tacit.a; operando, no prime•ir.a caso, de 
pl,eno dir.e.ito, e por int.erped lação judicial no segundo. 
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Art. 125. Reputa-se cumprida com respeito aos effei-
tos jurídicos a condição cujo implemento fôr maLiciosa-
mente impedido pela parte em cujo detrimento se realizar. 

Ao contrario, reputa.-3e não cumprida a condição ma-
liciosamente cumprida pela parte a quem aproveita o seu 
implemento. 

Art. 126. Ao titular do dü•eito e.ventual, no caso de 
condição suspensiva, é permittido exm·cer os actos desti-
nados a cohserval-o. 

Art. 127. Se alguem dispuzer de uma. cousa, sob con-
dição suspensiva, e, na pendencia desta, fizer novas dis-
posições sobre a mesma, as ultimas se invalidarão com o 
implemento da condição, se com ellas forem incompatíveis. 

Art. 128. O termo inicial suspende. o exercício, mas 
não a. acquisição do direito . 

Art. 129. Ao termo inicial ãpplicam-se as disposições 
dos arts. 126 e 127, referentes á condição suspensiva, e, 
ao finai a disposição do art. 124, relhtivo á condição re-
solutiva. 

Art. 130. Salvo disposição em contrario, computam-
se os prazos, excluindo o dia. de selt inicio e incluindo o de 
seu vencimento. 

§ 1°. Se este cahir em dia feriado, considerar-se-á pro-
rogado o prazo até o seguinte dia util. 

§ 2o. O decimo quinto dia de cada mez é considerado 
sempte o rneiáclo delle. 

§ 3°. Considera-se um mez o período de 30 dias com-
pletos. 
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129 
Art. 125. Reputa-se verifioada, qua·nto a:o.s effeitos· juri~ 

dicos, at condição, cujo imp·l·emento fô.r ma.Jiciosamente ob -
stado pela p.arte, a quem desfavorecer. 

Oonsidera>se; aü contrario; não verificada a :condição ma-
liciosamente levada a eff.eüo por .aque!lle, at quem aproveitH. o 
seu implemento. 

130 
Art. '127 . Si alguem dispuzer de uma cousa sob cond i-

ção suspensiva, ·e, pendente esta, fizer quanto úquella: no-
\·àS disposições, esta · não terão valtlr, realizada a condição, 
si com e lia forem incdmpativeis . 

131 
Art. 129. A,o :termo ini•cia l se :a~}l)lhca, o disposto, quanto 

á condição suspensiva nos •arts. 126 e 127, e ao termo final 
o disposto acerca ela condiçãv resolutiva do art. 

132 
Art . 129 . Ao termo inicial se applica o disposto, quanto 

á condição suspensiva, nos arts . 126 e 127, e ao termo final 
D disposto acerca da condição resolutiv;;t no art. 124 . 

133 
Art . 130. Salvo disposição ~m contrario, computam- se 

os praz6s, excluindo o dia do começo, e incluindo o do ven-
cimento. 

§ 2. o Meiado considera-se em qualquer mez, o seu de-
cimo quinto dia. 

§ 3 . o Considera-se mez o period.o strcces~ivn de trinta 
dias completos. 



-300-

Projecto da Camara, n. t, de 1.902 

§ 4 o. Os prazos :fixados por hora serão contados de 
minuto a minuto. 

Art. 131. Nos testamentos o prazo presume-se em fa-
vor do herdeiro, e, nos contratos, em favor do devedor, 
salvo se do teôr do instrumento ou das circumstancias 
resultar que foi estabelecido em favor do credor ou de 1tm-
bos. 

Art. 132. Os actos entre vivos, sem prazo, são exequi-
veis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em 
logar diverso ou depender de tempo. 

Art. 133. O encargo não suspenderá a acquisição, nem 
o exercício do direito, excepto quando fôr imposto como 
condição suspensiva por declaração expressa do dispo-
nente. 

CAPITULO IV: 

DA FóRMA DOS ACTOS JURIDICOS E DA SUA PROVA 

Art. 134. A validade das declarações da vontade não 
depende de fórma alguma especial, senão nos casos em 
que a lei expressamente o exigir. 

Art. 135. Não tem validade o acto que deixar de re-
vestir a. fórma especial que a lei lhe determinou, salvo 
quando tiver sido estabelecida sancção differente c·ontra a 
preterição da fórma exigida. 

Art. 136. As declaracões constantes de documentos 
assignados, presumem-se v~rdadeiras em relação aos signa-
tarios. 

§ unico . As enunciações, porém, que não tiverem re-
lação directa com as disposições principaes ou com a le-
gitimidade das partes, não dispensam de outras provas 
as pessoas interessadi!-s na verdade das mesmas enuncia-
ções. 
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§ 4. o Os prazos fixados por hora contar- se-hão de mi-
nuto a min,ut·o. 

134 
Art. 131. Nos testamentos o prazu se p-resume em fa-

Yor do herdeiro, e, nos contractos, em proveito do devedor, 
salvo, quanto a esses, si do teor do instrumE)nto, ou das cir-
cumstancias, resultar que se estabeleceu a benecifio ·do cre-
dor', ou de ambos os contrahentes. 

135 
Art. 133 . O ·encargo não suspende a acqmsrcao, nem 

o cxeTCicio do direito, sal\r,o quando expressamente imi))osto 
rw a c to, pelo disponente, como condi·cão suspensiva. 

136 
Art. 134. A validade das declarações de vontade· não 

dependerá de fórma especial, sinão qua.ndo a lei exp•r'essa-
mente a exigir. (Art . 84. ) 

137 
Art. 135. Não vale o acto, que deixar de revestir a 

férma especial, determinada em lei (art. 84) , salvo quanda 
esta commine sanccão differente contra a preterição da 
1'órma exigida. 

138 
Art. 136., 

.Paragrapho uni co. Não tendo r elação directa, porém, 
com as disposições principaes, ou com a legitimidade das par-
tes, as decla1·ações enuncia:t.iv·as não ·e.xi·me<n •os interessa;dos 
em sua YL'l'acidatle n.o onus de vroval-as. 
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Art. 187. O assentimento ou autorização de· alguem, 
necessaria para a validade de algum acto, deverá ser pro-
vada do mesmo modo que este, e constar, sempre que féfr 
possivel, do proprio instrumento . 

Art. 138. Quando 
com a clausula de não 
será da substancia do 

I as partes celebrarem um contrato 
valer sem instrumento publico, este 
acto. 

Art. 139. O instrumento publico é da substancia elo 
acto: 

I. Nos pactos ante-nupciaes e nas adopçõcs. 
II. Nos contratos tendentes á constituição ou trans-

lação de direitos r eaes sobre immoveis de oualquer va-
lor, salvo quanto ao penhor agricolÇt. 

Art. 140. O instrumento particular, feito e assignado, 
OlJ sómente assigqado por quem estiver no gozo da livre 
clisposiçáo e aclministraçã.o dos seus bens e sú.bsaripto por 
duas testemunhas, prova obrigações contr atuaes de qual-
quer valor, mas os seus effeitos, bem como a cess?.o em 
relação a t evceiros, dependerão de s~1a transcripção no r e-
gistro publico. 

§ unico. A prova que induz o instrmmmto particular 
pócle ser suppricla por confissão e por outros meios de 
prova legal. 

Art. 141. Os actos jurídicos a que não fôr imposta 
fórma obrigatoria, poderão ser provados por qualquer do<~ 
seguintes meios : 

I. Confissão. 
II. Actos processados ew. juizo. 
III. Documentos publicos ou particulares . 
IV. Testemunhas. 
V. Presumpção. 
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139 
ArL 137. A annuencia, ou a a.uto·rizacão de outrem, 

necessaria á validade de um acto, provar-se-ha do mesmo 
modo que este, e constará, semp~·e que ser possa, do rpro -
Prio instrumento. 

140 
Arrt. 138. No contracto celebrado com a clausula de 

não valer sem instrumento publtco, este é da substa.ncia do 
acto. 

141 
Art. 139. E', rOUt!losim, da substancia do acto o instru-

111< nto publico: 

II. Nos contractos constitutivos ou translativos de direi-
tos reaes sobre immoveis de qualquer valor, exceptuado •O pe-
nhor agrícola; e• substituam.:.se as palavras «ele qualquer valor» 
pelas seguintes «de valor superior a 1: 000$000». 

Accrescente-.se o numero: 
III. Na outorg~a que C·On1l)·e,te á mulher casada para .alienar 

ou gravar bens de .raiz . 
142 

Art. 140 . O instrumento particular, feito e assignado, ou 
s6mente assignado por quem esteja na disposição e adminis-
tração livre ele seus bens, sendo subscripto pnr dua s teste-
munhas, prova as obrigações convencionaes de qualquer valor . 
Mas os seus effeitos, bem como os da cessão, nãJo se •Operam, 
a r espeito ele terceiroE? (art . 1.068), antes ele transcripto no 
registro publico. 

Paragrapho unioo . A p1101;a do instrumento particular póde 
supprir- se pelas outras de caracter legal. 

143 
Art . 1M. ü s actos jUl'idicos, a que se não impõe fórma 

especial, poderão provar-se mediante : 
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VI. Exames e vistorias. 
VIL Arbitramento. 

Art. 142. Farão a mesma prova que os ongmaes, as 
certidões textuaes de alguma peça judicial, do protocollo 
das audiencias ou de outro livro a cargo do respectivo es-
crivão, extrahidas por elle, ou sob as suas vistas e por elle 
subscriptas ; bem assim os traslados de autos, se forem 
concertados por outro escrivão. 

Art. 143. Terão tambem a, mesma força probante os 
traslados e as publicas-fórmas extrahidas por official pu-
blico, de instrumentos ou documentos lançados em suas 
notas, sendo conferidas e concertadas por outro. 

Art. 144. Os traslados de que tratam os artigos ante-
cedentes, ainda que não concertados, serão considerados 
instrumentos publicas, se os originaes tiverem sido pro-
dl,lzidos em juizo para prova de algum acto. 

Art. 145. Todos os escriptos de obrigações que forem 
redigidos em língua estrangeira, para produzirem effeitos 
lega es, deverão ser traduzidos no idioma nacional. 

Art. 146. A prova de testemunha fóra dos casos ex-
ceptuados, só é admissivel nos contratos cujo valor não 
fôr superior a um conto de réis. 

§ unico. Qualquer que seja o valor do contrato, a pro-
va testemunhal é admissivel como subsidiaria ou comple-
mentar da prova por escripto. 

Art. 147. Não podem ser admittidos como testemu-
nhas: 

L Os loucos de todo o genero. 
II. Os cégos e surdos, quando o conhecimento do fa-

cto (lUe se quer provar depender dos sentidos de que estão 
privados. 

III. Os menores de quatorze annos. 
IV. O que tiver interesse no objecto do litígio ou 
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144 
Art . 142 . Farão a mesma prova que os ongmaes as cer-

tidões textua:es ele qualquer peça jucliciaJ, do Pl'O•tocollo das 
aucliencias, ou ele outro qualquer livro a cargo do escrivão, 
sendo extrahidas por elle, ou sob a sua vigilancia, e por elle 
subscriptas, assim como· os traslados ele autos, quando por 
outro notario concertados . 

il15 

Ao art . 11>3: 
Em vez de «publicas fórmas» diga- se : «certidões» e sup-

pr·imam- se as palavras «sendo» ... até o final do período . 

146 

Art . i H . Os traslados e certidões, a que alludem •o,<s dous 
artigos antecedentes, considerar- se- hão instrumentos publ i-
cos, ~i ·o.s originaes se houver'em produzido em juizo 0omo 
pro.va ele algum acto . 

147 
Art. H5 . Os escripLo.s de obrigação redigidos em lingua 

'astrangeira serão, para ter effeitos legaes no paiz, vertidos em 
portuguez . 

148 
Art. 11t6. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente 

testemunhal ,só se admitte nos contractos, cujo valor não passr. 
de um conto de réis . 

149 
Art. 147: 

II . Os cégos e surdos, quando a sciencia do facto, que se 
quer provar, dependa dos sentidos, que lhes faltam . 

III. Os menores de dezesseis annos·. 
IV . O interes·sado no objecto do litigio, b.em como o as-
Codigo Civil- fl. 20. 
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fôr ascendente ou collateral em segundo gráo, por consan-
guinidade Oll affinidade, de q,lguma das partes. 

V. Os conjuges. 

Art. 148. Podem excusar-se de ser testemunhas todas 
as pessoas que, por seu estado ou profissão, devam ser de-
positarias c1e segredo alheio. 

paz. 

CAPITULO Y 
DAS NULLIDADES 

Art. 149. E' nullo o acto jurídico 
L Quando pr~ticado por :pessoa absolutamente inca-

II. Quando fôr illicito, ou impossível, o seu objecto. 
III. Quando não revestir a fórma prescripta por lei. 
IV. Quando fôr preterida {llguma solem.ni\iacl(3 q-qe a 

lei considere essencial para a sua validade. 
V. Quando a lei taxativamente o declarar nullo ou 

lhe negar effeito. 

Art. 150. As nullidacles do artigo antecedente podem 
ser allegadas por qualquer interessado Ot1 pelo ~IJ:in!sterio 
Publico, quando lhe couber intervir. 

§ unico. Devem ser pronunciadas pelo juiz, qumdo 
conhecer éJ.o acto ou de seus effeitos e as encontrar prova-
elas, não lhe sendo permittido suppril-as, ainda a requeri-
mento elas partes. 

Art. 151. E' annullavel o acto jurídico : 
I. Por incapacidade relativa do agente. 
II. Por vicio resultante de dolo, erro, coacção, si:JUU-. 

lação ou fraude. 
Art. 152. O acto annullavel póde ser ratificado pelas 

partes, salvo direito de terceiro. 
A ratifica ção retroage á data qo aptg, 
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condente e o descendente, ou o collateral, até o terceiro grúo, 
ele a!guma, das partes, por consangqinidade, ou affinidade . 

14f!:-A 
·Art .... Depois do art. 147, n . V : 
Os ascendentes pnr consanguinidadc ou affinidadc podem 

ser' :f1dm ittido~ como testem11nhos em questões em que se trate 
c! e verificar o nascimento ou obito dos fi lhos. 

150 
Art. 148. Ninguem póde ser o·brigado a depor ele factos, a 

cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar segredo. 

151 
Art. ~49 . 

. I. Quando praticado por pessoa absolutamctlto i~1cap az . 
(Art. 5"). 

III. Quando não revestir a fórma prescripta em lei. (Arts. 
84 e 135) . 

152 
Art . 151. 
I. Por incapacidaae relativa cto agente. (,Art . 6.) . 
II. Por vicio resultant(l de err.o, dolo, coacçã:o, !limulação, 

ou fraude. (Arts. 88, 118 e 151 ) . 
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Art. 153. O acto de r atificacão deve conter a substan-
cia da obrigação e a declaração~ da vontade. de ratificai-a .. 

Art. 154. E' excusada a ratificação expressa, quando 
2, obrigação já tiver sido cumprida em parte pelo devedor 
que conhecia o seu vicio. 

Art. 155. A ratificação expressa, assim como a ex-
ecução voluntaria da obrigação annullavel, nos t ermos dos 
artigos antecedentes, importa renuncia a todas as acções 
ou excepções que o devedor podia intentar ou oppor. 

Art. 156. As nullidades do art. 151 não têm e:f'feito 
antes de julgadas por sentença, nem podem ser pronun-
cia.das de officio ; sólllente pelos interessados podem ser 
allegadas e aproveitam só aos que as allegam, salvo o caso 
de solidariedade ou indivisibilidade. 

§ unico. A nullidade do instrumento não induz a do 
a.cto, sempre que este puder provar-se por outro meio. 

Art. 157. A nullidade parcial de um acto não preju-
dicará a parte valida quando esta fôr separavel. A nulli-
da de da obrigação principal implicará a das obrigações 
accessorias, mas a nullidade destas não induz a da obriga-
ção principal. 

Art. 158. As obrigações contrahidas por menores, en-
tre quatorze e vinte e um a.nnos, podem ser annulladas 
quando resultarem : 

I. De acto por elles praticado sem autorização de 
seus legítimos r epresentantes. 

II. De acto praticado sem assistencia do curador que 
nelle devia intervir. 

Art. 159. O menor entre quatorze e vinte e um a.nuos 
não póde invocar a sua ec1ade para eximir-se de uma obri-
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153 
Art. 153 . 'Ü a c to de ratificação deve conter substancia da 

obrigação ratificada e a vontade expressa de ratificai-a. 

15<1 
Art. 15/L E' escusada a ratificação expressa, quando a 

obrigação já foi cumprida em 11arLe pelo clewclor, sciente do 
vicio que a inquinava. 

155 

Art. 155. A ratificação expressa, ou a execução voluntari::t 
ela .obrigação annullavel, nos termos elos arts. 152 a '1 6!1, im-
porta renuncia a todas ar-; acções, ou excepções, de que dispu-
zesse contra o acto o devedor. 

156 

Art. 156. As nullidades do art. 151 não teem effeito antes 
de julgadas por sentença, nem se pronunciam de officio. Só os 
interessados as podem allegar, e aproveitam exclusivamente 
aos que as allegarem, salvo o caso ele solidariedade, ou indi-
visibilidade . -1 -· - -

157 
Art. 157. A nullidade parcial de um acto não o pre;iudicarú 

na parte válida, se esta fôr separavel. A nulliclade da obrigaoão 
principal implica a das obrigações accessorias; lll<lS a destas 
não induz a ela obrigação principal. 

158 
Art. 158. As obrigações contrahiclas por menores, entre 

dezesseis e vinte e um annos, são :umullaveis (arts. 6° e 86), 
quando resultem de actos por e li es praticad·os : 

I. Sem autorizar-ão ele seus legitimas representantes. 
(Art . 86). " .. l 

II. Sem assistencia elo curador, que nelles houvesse do in-
tervir. 

159 
Art. 159. O menor, entre dezesseis e vinte e um annos, não 

pôde, pí<ra se eximir a uma obrigação, invocar a sua idade, s0 
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gação, se dolosamente a oétmltou, quando inquirido pela 
outra parte ; ou se espo:ritfttieaitlente se declarbu maior,na 
occasião de se obrigar. 

Art. 160. O menor entre quatorze e vinte e um annos 
é equiparado ao mâinr erri. i'elàçãn . ás obrigações resultan-
tes dos actos illicitos pelos qüaes deva, responder. 

Art. 161. Ninguem póde i·eclamar o que pagou ao in-
capaz em virtude de uma obrigação annullada, se não pro-
vai' que a impoi'ta.ncia paga reverteu em proveito do mes-
mo incapaz. 

Art. 162. Annullado o ~cto, as partes serão restitui-
das ao estado em que se achavam antes de pra.tical-o ; 
não sendo possivel a restituição, serão indemhisadas de 
modo eqúivalente. 

r . 

TITUIJO II 
Actos illicitos 

Art. 163. Aquelle que, por acção ou om1ssao volunta-
rla, negligencia Oll ih1pi~uclenCia, offende ·direito OU é Call ... 
sâ, de prejuízo de Dtttrem fica obrigàdo à reparar o dainilQ 
causado. 

A determinação da violação ou oftensa e avãHa~ão 
·da r esponsabilidade regulam-se pelas disposições dos Ti-
tulas VII e IX, Capitulo II1 do Livro III da Parte Espe-
cial deste Codigo. 

Art. 164. Não co11stitUei11 actós illiéitos : 
I. Os praticados em legitima defesa ou no exercicio 

r egula.r de um direito reconhecido. . .. 
II. A deterio r.·ação ou destruição da cousa alheia,para 

r emover perigo imminente. . 
§ unico. Neste ultimo caso, o acto será legitimo, só-

mente quando as circumsta.ncias o. tornar~m ab,solutamen-
t e necessario, não e;x:cedehilo os limités tlb indispensavel 
para a remoção do perigo. 
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dolosamente a occultou, ü1querido pela outra parte, ou se, mo 
acto de se obrigar, espontaneamente se declarou maior . 

160 
Art. 160. O menor, entre dezesseis e vinte e um annos, 

equipara-se ao maior qúlnitb ás obrigações resultantes de actos 
illicitos em que fôr culpado. 

161 
Art . 161. Ningueh1 p.ode r eclamar o que, por uma obrigação 

annullada, pagou a urh incapaz, se não provar que reverteu 
em proveito dello a impo1'tancia paga . 

162 
:Art. 162. Annuliado o 3/Cto, restituir-se-hão as partes ao 

estado, ·em que antes delle S'e ,a,chavam, e não se·nrlo possível 
;restituil- as, serão indtemnizadas com o equiva.lente. 

162-A 

Dos a ctos illicit os 

163 
Art. 163, Aqu.elle que, por acção ou om1ssao voluntaría, 

negligencia, ou imp·rudencia; violar direito ou causar prejuízo 
a outrem; fica obrigado ,a, r epa·rar o ctarpno. 

A verificação da •culpa e .a a,vãliação da r.esponsabilidade 
Ilegulam-.se pelo dispósto neste Codígb, ;arts. 1.523 a 1.537 e 
1.545 a 1.559. · 

164 
6 a•rt. 164, n. II: 

IL., alheia, afim de remover perigo inÍmínente. :(Arts. 
1.521 e 1.522 ) . 
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rrrTULO III 
Prescripção 

CAPITULO I 
DISPOSIÇõES GEP..AES 

Art. 165. A renuncia da prescripção póde ser expres-
sa ou tacita, e só é valida sendo feita depois de consum-
mada. esta, sem prejuízo de terceiro. 

Quando tacita, presume-se com qualquer facto do in-
teressado que seja incompatível com a prescripção. 

Art. 166 . .A prescripção póde ser allegada pela parte 
a quem aproveita. e em qualquer instancia. 

Art. 167. As pessoas jurídicas estão sujeitas aos effei-
tos da presc1·ipção e podem invocai-os sempre que lhes 
aproveitar. 

Art. 168. Fica salvo ás pessoas legalmente privadas da 
administração dos seus bens o direito regressivo contra os 
seus representantes legaes, quando a prescripção fôr de-
vida á negligencia ou dolo destes. 

Art. 169. A prescripção iniciada contra uma pessoa 
continua a correr contra o seu herdeiro. 

Art. 170. O juiz não póde declarar de officio a pres-
cripção de direitos pa.trimoniaes. 

Art. 171. Com o principal prescrevem os direitos ac-
cessorios. 

CAPITULO II 
DAS CAUSAS QUE IMPEDEM OU SUSPENDEM A PRESGRIPÇÃO 

Art. 172. Não corr e a prescripção : 
I. Entre conjuges, na constancia do matrimonio. 
II. Entre ascendentes e descendentes, durante o pa-

trio poder. . .. .. , .. i ,_, :,;y,,., 
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164- A 

Da prescripção 

:f:.65 
Art. 165. A renuncia da pr.escripção póde ser expressa, 

ou tacita, e só va,lerá, ·S'endo feita, sem prejuízo de terceiro, 
depois que .a preseripção se consumar. 

Taci.ta é a renuncia, quando s·e presume de factos do in-
teressad•o, incompatíveis com a prescripção. 

166 
Art. 166. A prescripção póde ser allegada, .em qualqu_;r 

instancia pela par·te .a. quem ;a.prov.eib. 

167 
Art. 168. As pessoas que a le·i priva de .adminish·a.r os pro-

prios bens, teem UJcção regressiva contra os seus repr.esen-
t::mbes lega•es, quando estes, por dolo, ou negligencia, cle·rem 
causa á pr.escripção. 

168 

Art. 170. O juiz não póde conhecer ·da pres·cripção de di-
reitos patrimonia.es, se não foi invocada pelas ipartes. 

169 

Art:. 172 .. Não corr.e nem 'COmeça a prescripção: 
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III. Entre tutelados oü curatelados e. seus tutores ou 
cura.dores, durante a tutela ou curatela. 

IV. Em favor do credor pignbraticio, do mandata.rio, 
e, em geral,· das p.essoas que lhes são equiparadas, contra 
o depositante, de.veclor, mandante e pessoas representadas 
ou seus herdeiros, quanto ao direito c obrigações relativas 
aos bens confiados á sua guarda. 

~rt. 173. Tambem não corre a prescripção , 
I. Contra os incapazes de que trata o art. 5°. 
II. Con~ra os ausentes do Bràsil em serviço publitló 

dà União , dos Estados oh dos municipios. 
III. Contra os que se ach arem sei.;vindo na Armada e 

no Exercito n acionaes, em tempo de. guerra e emquanto 
esta durar. 

Art. 174. Não corre egualmente : 
I. Pendendo condição suspensiva. 
II. Não estando vencido o prazo. 
III. Pendendo acção de. evicção. 

:A.i't. 175. A suspensão de ptesêripção ein favor de um 
dos m'edo1'es solldàrios. só aproveita a.os outfàs, se o obje• 
cto ela obrigação fôr indivisível. 

CAPITULO III 
DAS CAUSAS QUE INTERROMPE:i\1 A PRESCRIPÇÃO 

Ar~, 176. A prescripção interrompe~se l 

!. Pelã eitaçã0 pésseal feita ao devedor1 ainda que or • 
dena.da por juiz incompetente. 

II. Pelo protesto, nas condições do numero anterior. 
III. P ela apresentação do titulo de credito em juizo 

de inventario ou em concurso de credores. 
IV. Por qualquer acto judicial que constitua em móra 

o devedor. 
V . Por qualquer acto inequívoco, ainda que extra-ju-

dicial, que impórte r econhecimento do dh'e.ito por parte 
elo o brigado. 

Art. 177. A prescripção interrompida principia a cor· 
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IV. . . . . . . . . . . . . . . . contr.a o depositante, o devedor, o 
mandante e as pessoas repr.es·entadas, ou .. ,; . ,: ... ; . 1 • ••• • 

170 

Art.. 173. 

III. Contra os que so acharem servindo na Ãrmaci::t e no 
Exercito na-cionaes, em tempo de guer.i'a. 

171 

Art. 174. Ta.mbem não começa. nem eor~e a pr.es-cripção:. 

172 
Art; 175. Suspetisa a pre:s·cripçãd em favor de um dos cre'" 

dores solidari os, só aprov•eitam os outros, se o objecto da ob-r i-
ga<Ção fôr indivisível. 

173 
Art. 176 : 

V ........... , que importe reconhecimento do direito pelo 
devedor · 

174 
Art. 177. A prescripçãJo interrompida recomeça a correr 
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rer. de novo da data do acto que a interrompeu, ou do 
ultimo acto praticado no processo para a sua interrupção. 

Art. 178. Em cada um dos casos do art. 176, a inter-
rupção póde ser promovida : 

I. Pelo proprio titular do direito em v:ia ele pre-
scripçfio. 

II. Por quem legalmente o represente. 
III. Por terceiro que. tenha legitimo interesse. 

Art. 179. Não importa interrupção da prescripção a 
citação nulla por vicio de fórma, por circumducção ou 
por perempção da instancia ou da acção. 

Art . 180. A interrupção da. prescripção feita por um 
dos credores não aproveita aos outros ; assim tambem, 
a interrupção feita ao 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 interrupç.ão 
feita ao devedor solidario pr ejudica aos demais e aos seus 
herdeiros. 

§ 2°. A interrupção feita a um elos herdeiros do deve-
dor solidario não prejudica aos outros herdeiros ou deve-
dores, senão quando se trata de direitos e obrigações in-
divisíveis. 

§ 3°. A inter rupção em relação ao devedor pr incipal 
prejudica ao fiador. 

CAPITULO IV 
DOS PRAZOS DA P RESCRIPÇÃO 

Art. 181. O prazo orclinario da. prescripção das acçõe3 
pessoaes é de trinta annos, e o das reaes é de dez annos, 
entre presentes, e de vinte annos, entre ausentes, contados 
do dia em que poderiam ter sido propostas. 
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da data do acto que a interrompeu, ou do ultimo elo processo 
pe1ra a interromper . 

175 
Art. 179. A prescripção não se interrompe oom a citação 

uulla por vicio de fórma, por circumclucta, ou por se achar 
per empta a instancia, ou a acção . 

176 
Art. 180 . A interrupção da prescripção por um cr edor 

r!ão aproveita aos outros. Semelhantemente a interrupção ope-
rada contra o co-clevedo·r, ou seu herdeiro, não prej udica aos 
demais co-obrigados . 

§ 1. o A interrupção, porém, aberta por um dos credores 
sol idarios aproveita ao•s outros; assim como a interrupção ef-
i'ectuada contra o devedor solidario envolve os demais e seus 
herdeiros . 

§ 2 . o A interrupção operada contra um dos herdeiros do 
devedor solidario não prejudica aos outros herdeiros ou deve-
deres, ·sinão quando se trate de obrigações e direitos indivi-
si.veis . 

§ 3 . o A interrupção produzida contra o principal devedor 
prejudica o fiador . 

17'7 
Art . 181 . As acções pessoaes prescrevem ordinariamente 

em trinta annos, as reaes em dez ·entre presentes e entre au-
sentes, em vinte, contados da data em que poderiam ter sido 
propostas (art. 183) . 

178 
Art. 18·1 . . Diga- se: «Presentes dentro do mesmo Estado, 

ou do Di sLricto Federal, ou circumscripçõcs não constituídas 
em Estado-s. O me1is, como çstá.». 
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Art. 1 S:2. Prescreve : 
§ 1 o. Em dez dias, contados do respectivo acto, a 

acção do marido para a annullação do casamento contra-
hido com raulher já desvirginada. 

§ 2°. Em quinze dias, a acção do comprador contra o 
,·enc1e4or para haver abatimento do valor ajustado, ou o 
preço, perdas e damnos da cousa movel vendida com vi-
cio redhibitorio, contado o prazo da tradição da. cousa. 

§ 3°. Em. dous mezes, a acção do ma.riqo para contes-
tar a legitimidade do filho nascido de sua mulher, contado 
o prazo do nascimento, se nessa occasião elle se achava 
presente. 

§ 4°. Em tres mezes : 
L A mesma acção do paragrapho anteriol', se o mari-

do se achava ausente; ou lhe occultaram o nascimento, 
contado o prazo do dia de sua volta á casa conjugal, no 
primeiro caso, e da data do co:p.hecimento do facto, no se-
gundo. 

II. A acção do pae, tutor 011 cur:ador, para a annulla-
çl'io do casamento do :filho, tutelado Ol1 curq,telado, contra-
hido sem o seu consentimento ou supprimento do juiz, 
contado o prazo do dia do casamento. 

§ 5°. Em seis mezes : 
LA acção do conjuge coacto para a annullacão do 

respectivo casamento, contado o pra.zo do dia em· que ti-
ver cessado a coaccão. 

IL A acção pa;a a annuUação do casamento de pes-
so& incapaz qê co11sentir, quer promovida por ellp, mesma, 
quando se tornar capaz, quel" por seus representantes le-
gaes, quer por seus herdeiros, contado o pra.zo do dia em 
que tiver cessado a incapacidade, no primeiro caso, do 
casamento no segundo, e da morte do incapaz, quando 
esta tiver- occorrido dUl'ante a. incapacidade, no tercE:)iro. 

III. A acção de annullq,ção do casamento da menor 
'de quatorze annos e do menor de dezeseis; contado o p:m-
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179 
A11t. 182. Prescreve: 
§ 1. o :E;m dez dias, contados do casan;ento, á acção do ma-

rido para annullar o mateimonio contrallido com mulher já 
çlefltorada (art~. 222, 223, n. IV e 224 ) . 

§ 2. o Em quinze dias, contados da tradição da causa, a 
aeção do comprador contra o vendedor, para haver abatimento 
do preçq da cousa movel vendida com vicio rel:\ibitorio, ou 
pará rescíl)çlir a venda e rehaver o preço p[\.go, mais perdas e 
iiamnos . 

§ 3. ~ Em dous mezes, contados do nascimento, si era pre-
sente o marido, a acção para este Clontestar a l13gitimidade do 
filho de sua mulher (arts. 344 c 352) . 

180 
IJ . À,. qCÇãO do pae, tutor, OlJ. curador para annullar O ca-

samento çlo filho, pupiUo, ou curatellado, contrahido sem o 
c.onsen·timenrto daquelles, rnem 'O eu supprimento pelo juiz; 
ccntado o prazo do dia em que tiverem sciencia do casamento-
(arts. 184, n. IIJ, 187, n. XI, 213 e 218 ) . 

§ 5•. 
I. A acção elo conjug,-o coacüJ pc.ra am1ullar o casamentr>; 

contado p prazo elo dia. em cpe :'c~e.ou a coacção (arts. 187, 
n. IX e 21q ) . 

Ü, A acção para ann-qHÇtr •O casamento do .incap<(z ele con-
sentir, promovicl'a por este, quando •S•e· torne capaz, por se-us 
representantes legae·s, ou p1elo-s herdeir-a.s; contado o praw do 
dia em que cessou a incap.a.c.idaclie;, no prime·iro caso, do casa-
mento, no s.egundo, e, no t1el'ceiro, da morte do incapaz, quando 
esla oceorrera clurf!nte a iThcap.acidade. (Art . 217.) 

III. A ac-çãJo para a.nnullar o casamento ela menor de qua-
torze annos e do menor de dez·ooei-s· annos; contado o prazo elo 
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zo do dia em que o menor attingir aquella edade, se fôr 
por elle promovida, e, da data do casamento, quando o 
fôr por seus representantes legaes. 

IV. A acção do comprador contra o vendedor pa.ra 
haver abatimento do valor ajustado, ou o preço, perdas e 
damnos, da cousa immovel vendida com vícios redhibito-
rios, contado o prazo da. tradição da cousa. 

V. A acção dos hospedeiros, estalajadeiros ou forne-
cedores de viveres destinados ao consumo no proprio · es-
tabelecimento pelo preço ela hospedagem ou dos alimentos 
fornecidos, contado o prazo do ultimo pagamento. 

§ 6° . Em um anno: 
I. A acção do doador para a revogação da doação, 

nos casos em que tenha logar, contado esse prazo do dia 
em que tenha conhecimento do facto que autoriza a dita 
accão . 

• II. A acção do segurado contra o segurador e vice-
versa, se o facto que a autoriza se verificar no paiz, conta-
do o prazo do dia em que o interessado tiver conhecimen-
to do mesmo facto. 

III. A acção do filho para desobrigar e. reivindicar 
os immoveis de sua propriedade que o pae tenha alienado 
ou gravado, fóra dos casos expressamente determinados · 
em lei, contado o prazo do dia em que tiver attingido a 
maioridade. 

IV. A acção dos herdeiros do filho, no caso do nume-
ro anterior, contado o prazo da data> do fallecimento, se 
o filho tiver morrido durante a menoridade, bem assim 
a do seu r epresentante legal, quando o pae tiver perdido 
o patrio poder, correndo o prazo dessa da.ta em diante. 

V. A acção de nullidade da partilha, contado o pl'azo 
da data em que houver passado em julgado a respectiva1 
sentenca. 

YÍ. A acção dos professores, mestres ou repetidores 
de sciencia, litteratura ou arte, pelas lições que derem, 
pagaveis por períodos não excedentes a um mez, conta-do 
o prazo do termo de cada período vencido. 

VII. A acção dos donos de pensão permanente ou ca-
sas ele educação ou de instrucção, pelo preço da pensão 
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dia em que o ·menor p.erfez essa idade, sa a acção fôr por elle 
r:10vida, e d<1 data do inatri.monio, quando •O fôr por SüUS r.epr<ei-
&0p:~antes legaes. (arts. 218 a 220'). 

IV. A ,ac,ç:ão do ·oompr.ador •oon~ra o vendedor para haver 
abatimento do preoo da cous:i immov1el, vendida 'com vicio r·e-
dhibitori,o, ou para· rescindir a venda e ·preço pag.o, mais perdas 
e damnos. 

181 

I. A ac(.lã,o do doador par.a r<evogar a doação; contado o 
p;azo elo dia em que souber do i'acto, que· o au toriza a revo-
gai-a . (Ar ts. 1. 182 a 1.188 . ) 

li .... .. . .... . .. .... . . . ... do mesmo facto . (Art. 182, 
07° n. V . ) 

III. A acção do filho, par.a desobrigar e reivindicar os .im-
rr.oveis de sua prop1·iedade, ahienad.os ou gravados pelo pae 
fora elos· casos expressamente ·lega•es, •contado o prazo do dia 
8m que cheg.ar á maioridade (artS. . 393 e 395, n. 1) . · 

IV . A a·eção dos herdeiros do filho, no caso do num ero an-
terior, é.ohtando- se o · prazo do dia do fal].ecimen~o, .se o filho 
morreu .m·enor, e bem ass·im a do seu repre,sentanbe legal, se o 
pae decahiu do p.atrio poder, correndo o prazo da data em 
que houv.e.r decahido (arts. 393 e 395, ns. li e III) . 

V . A acção de null iCÍade da partilha, contado o prazo da 
data em que .a sentença da partilha passou em julgado (arti -
go 1. 813 ) . 

VIL A a.c({ão dos donos de •Cá.sas de pensão, educação, ou 
ensino pelas prestações dos seus pe.nsi•onistas, ahumnos o u 
ap1·~endizes; c.ontado o prazo ·do venciment,o de cada mna. 

Codigo Civil- f!. 21. 
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ou instrucção dos seus pensionistas, alumnos ou aprendi-
zes, contado o prazo do vencimento de cada prestação. 

VIII. A acção dos tabelliães e outros officiaes do 
juizo, dos porteiros de auditoria e dos escrivães pelos sa-
larios dos actos que praticarem, contado o prazo da data 
em que foi praticado o acto pelo qual fôr devido o salario. 

IX. A acção dos medicas, cirurgiões ou pharma.ceuti-
cos, por suas visitas, operações ou medicamentos, corren-
do o prazo da data do ultimo serviço prestado. · 

X. A acçãe dos advogados, solicitadores, curadores, 
peritos e procuradores judiciaes, para o pagamento de 
seus honorarios, contando-se o prazo do vencimento do 
contrato, da decisão do processo, ou da revoga<jão do 
mandato. 

XI. A acção do pr0prietario do predio para reivindi-
car ou e-xigir qualquer indemnisação do proprietario de 
outro ao qual se foi juntar, por força natural violenta, 
porção de t erra destacada. do primeiro. 

XII. A acção dos herdeiros do filho para prova da 
legitimidade da filiação, contado o prazo da data do seu 
fallecímento se houver morrido ainda menor ou incapaz. 

§ 7°. Em dom; annos · ~ 

I. A acçã.o do conjuge para a annullação do casamen-
t o nos casos do_ art. 223 ns. I , II e III, contado o prazo 
da data da· celebração do casamento ; e da data da exe-
cução deste Codigo para os casamentos anteriormente ce-
lebrados. 

II. A accão dos credores de divida inferior a cem mil 
rêis, exceptuadas as contempladas nos ns. VI a. VIII do 
paragrapho anterior, correndo o prazo do respectivo ven-
ciment o, se est e tiYer sido fixado, e, no caso contrario, do 
dia em que foi co:drahida. 

III. A acção elos professor es, mestres e r epetidores 
de sciencia, litter atura ou arte, cuj os honorarios sejam 
estipulados em prestações corr espondentes a períodos 
maior es de um mez, contado o prazo da ultima prestação 
vencida. 

I.V. A acção dos engenheiros, architectos, agrimenso-
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VIII . A acçãa. dos tabe ll iães e: outros officiaes do juizo, 
vorLeiros do auditoria e escrivãies p•e·las custas dos aclos que 
f;raticarem ; contado -o prazo da data daquel•Les por OllP. P.ilns se 
dever,em . 

X. . . . . . . da decisão fina l do proc-esso, ou da r evogação 
d~) mandato . 

XI. A acção eLo pro.prictario do predio desfa lcado ,contra a 
do pr edio augmentado pela avuls ã·o, nos termos do art . 51~o6, 
c0ntando- se do dia, 'em que ella occorreu, o praw pr-escribente . 

182 
§ 7•, accrcscente- se : 
I. A a-cção do conj uge para annullar o casamento .. . 

II. A ac:ção dos cr·edores por divida inf-erior a C>em mil 
1 f.is salvo as ·con ~emp!adas no.s ns . VI a VIII do. paragr.apho. 
t'nt~rior; conendo o prazo do v enciment.o. respectivo, se esti·-
ver pr-e.fixado, e, no caso ·contrar.io·, do dia em que foi contra-
hida. 

III. . . . contado o prazo do vencimen to da ultima pee5loçi.ío. 

IV . . . . CO ' .tado o prazo do termo dos seus traba l ho~ . 
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res c estereometras, por seus honorarios, contado o prazo 
da. t erminação dos seus trabalhos. 

V. A acção do segurado contra o segurador e vice-
versa, se o facto que a autoriza se_ verificar fóra do Bra-
sil, contado o prazo do dia em que o interessado tiver co~ 
nhecimento do mesmo facto. 

VI. A acção do conjuge ou seus herdeiros necessarios 
para anmülar a doação feita pelo conjuge adultero ao seu 
cumplice, contado o prazo da data ela dissolução do casa-
mento. 

§ 8° . E m tres annos : 
A acção do vendedor para resgatar o immovel vendi-

do, contado da data da .respectiva escriptura, quando pra-
zo menor não fô:- fuado no contrato. 

s 9 o. Em quatro annos : 
1. úontados da dissoluçao ' do casamento, a acção da 

mulher para : 
a) desobrigar ou reivindicar os immoveis do casal 

que o marido tenha gravado ou alienado sem sua outorga 
ou supprimento do juiz ; 

b ) annullar as fianças e doações feitas pelo mar ido, 
fóra dos casos ela lei ; 

c) garantir-se contra o marido em razão de. seu dote 
ou de outros bens seus sujeitos á administração daquelle. 

II. A acção dos herdeiros da mulher nos casos das 
lettras a, b e c, do numero anterior, quando ella tiver 
fallecido sem o fazer, contado o prazo da data do falle-
cimento. 

III. A acção da mulher ou seus herdeiros para des-
obrigar ou reivindicar os bens dotaes alienados ou grava-
dos pelo marido , contado o prazo da dissolução do casa.-
mento. 

IV. A acção do interessado para provar a causa que 
exclue o h erdeiro ou a causa da desherclação e a elo her-
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V .... do dia em que desse fa.cto soube o interessado (arti-
go 182, § 6°, n. II) . 

VI. ... da data do desquite, ou d·a annullação a sociedade 
conjugal (art. 1.178) . 

183 
Accrescente- se : 
VII. A acç.ão do ma.rido ou dos ,s,eus herdeiros, para .an-. 

nuHar act01so da mull11er, praticados sem o seu consentimento, 
ou sem o supprimento deste recurso nece.ssario (art. 259) . 

§ 8.o. 
A acção do vendedor para resgatar o immovel vendidn; 

contando- se o prazo d'a data da ·ascriptura, quando se não 
fixou no oontracto pnazo menor (art. 1.1112) . 

§ 9.o. 
I . Contados da dis,Siolução da sociedade conjugal, a facção 

da mulher para: 
a) desübrigar ou reivindicar os immoveis do casal, quan-

do o marido os gravou, ou alienou sem outorga da mulher, 
ou supprimento della pelo juiz (arts. 241 e 243) ; 

b ) annullar as fianças pi'estadas e •as dnaç.õ:e · feitas pelo 
marido fóra dos casos l'BJgaes (arts. 241, n. III, 270, n. X) ; 

c) r e haver do marido o dote ( arl. 307), ou os: outi'os bens 
seus confiadOJ& á administração marital (arts. 239, n. II, 270, 
ns. VIII e IX, 276, 296, n. ·I, 307 e 318, n. III) . 

II. A acç.ã;o dos herrd1eiros da mulher, no.s. casos das let-
tras a, b e c do numero anterior, qnando ella falleoe:u, sem 
propôr a que, alli 1&e lhe assegura; conta,do ü prazo da data 
do fallecimento (arts. 24!5 , 302, n. II, 307 e 318, n. III) . 

III. . . . d::t cl1sso lução da sociedad.e conjugal (arts. 300 a 
303) . 

IV. A acçã.o elo in teressado em pleitear .a 'exclusão do 
herdeiro (arts. 1.599 e UiOO ) , ou provar a causa ch sua de,Si-
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deiro para impugnal-a, contado o prazo da abertura da 
successão. 

V. A accão de annullacão ou rescisão de contratos, 
para os quaés não tenha si"do estabelecido menor prazo, 
contado este : 

a) no caso de violencia, do dia em que ella cessar ; 
b) no de erro ou dolo, do dia em que se realizar o 

acto ou o contrato ; 
c) em relação aos actos dos incapazes, do dia em que 

cessar a causa respectiva ; 
d ) em r elação aos a.ctos da mulher casada, do dia da 

dissolução do casamento. 
§ 10. Em cinco annos : 
I. As prestações de pensões alimentícias. 
II. As prestações de r endas temporarias ou vitalícias. 
III. Os juros ou quaesquer outras prestações accesso-

rias pagaveis annua1mente ou em períodos mais curtos. 
IV. Os alugueis de predio rustico ou urbano. 

V. As dividas passivas da União, dos Estados e dos 
municípios. 

VI A acção dos serviçaes, operarias e jornaleiros pelo 
pagamento dos seus salarios. 

Os prazos dos numeras anteriores serão contados do 
dia em que cada prestação, juro, aluguel ou salario fôr 
exigível. 

VII. A accão civil fundada na offensa ao direito au-
toral. contado "o prazo da data ela contrafacção. 
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herdação (arts. 1.748 a 1.752) , •e bem iassim a acção ld'o dos-
herdado para a impugnar; conta.do D pmzo da abertura da 
succe.ssão. 

V. A acção doe: annullar -ou rescindir os contr.acLüts, pa:-a a 
qual se não tenha estabelecido menür praw; cont-ado .este: 

184 
Ao § 9", n. V, diga- se! 

a) «coação», em vez de «violencia»; 
b ) erro ,dólo, accrescentando-se: simulação ou fraud e.: 

c ) quanto •aos act01s dos incapazes, do di·3' que cessar a in-
capacidade; 

d ) quanto aos actos da mulher casada, !El'o dia em que se 
dissolveu a sooiredade conjugal (art. 322). 

185 
Ao art. 182, § 10, n. V, accre!Scente-se: «e hem •a•ssim toda 

e qualquer acção contra a Fazenda F\ederal, Estadual •OU Mu-
nicipal ,deveDJCI'o o pi'Iazü da prescripção correr da dava do acto 
ou facto do qual se originar_ a mesma a.cção». 

f S.() 

VII. A acção civil por offensa a düeitos de autoe. 
Accrescente- se o n. VIII do art, 182, § 10-: 

187 
O direito de ,propôr !ac~ão rescisoría d'€; sent.ença de ultima 

instancia. 
Accl'IE.'Isc-ente- se o n. IX 

1&8 
· A a.cção po~ offensa ou damno caus·ados ao direito de 
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Art. 183. Os casos de prescripção não previstos neste 
Codigo serão regulados, quanto ao prazo, pelo art. 18L 

PARTE ESPECIAL 
LIVRO PRilVIEIRO 

Direito de íamilià. 

TITULO I 

Casamento 

CAPITULO I 
DAS FORl\IALIDADES PRELIMINARES 

Art. 184 .. A habilitação para casamento faz-se perante 
o official do registro civil com a exhibição dos seguintes 
documentos : 

L Certidão de. edade ou prova equivalente. 
II. Declaração do estado, do domicilio e da residencia. 

actual dos contrahentes e de seus paes, se forem conhe-
cidos. 

UI. Autorização das pessoas sob cuja . dependencia 
legal estiverem, ou o supprimento judicial. 

IV. Declaração de duas testemunhas maiores, paren-
tes ou estranhos, que attestem conhecei-os e a~firmem a 
inexistencia de impedimento que os inhiba de casar-se. 

V. Certidão de o bito do conjuge fallecido o ri da an~ 
nullacão do casamento anterior. 

§. unico. Se algum dos contrahentes hr. uver residido a 
ma:or parte do ultimo .. anno em . outr.o EGta.Jo; dlilverá ~pro-
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propriedade contado o prazo da data em que se deu a mesma 
off.ensa ou damno . 

Accrescente-se o n . X : 
189 

A accã.Q de que trata o art. 114, contado o pr.azó do dia 
em que foi verificada judicialmente a insolvencia . 

189 A 
Ao art. 183 - Elimine-se. 

190 
Art. 18~ . . . civil, apresentando -se .as seguintes documen- . 

tos : 

191 
III. .. estiverem, ou acto judicial que a •suppra (arts. 187, 

n. XI, 192, 199, n . VIII e 200) . 

IV~ .. e affirmem não existir impedimento, que os inhiba . 
d,e casar. 

Paragrapho . unioc.o . Si algum dos oontrahentes houver 
residido .a mai•or parte do ultimo annp em outro Estado, apre-
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' 'ar que o deixou sem impedimento para C<ls;n·-se, ou que 
desappareceu o que existia. 

Art. 183. A' vista destes documentos, exhibidos pelos 
contrahentes, ou por seus procuradores, o official do re-
gistro redigirá o edital de casamento, que será affixado 
e conservado, por espaço de 15 dias, em logar ostensivo 
do edificio onde se celebrarem os casamentos e publicado 
pela imprensa, onde a hou-ver. 

§ 1 o . Se decorrido esse prazo não apparecer quem op-
ponha impedimento e não lhe constar algum dos que lhe 
incumbe declarar de officio, o official do registro certifica-
rá ás partes que estão habilitadas para casar-se dentro 
dos tres mezes seguintes. 

§ 2°. Se os contrahentes residirem em localidades dif-
ferentes, em ambas far-se-á a publicação dos editaes. 

Art. 186. O registro dos editaes será feito no cartorio 
do official que os houver publicado, e dos mesmos dar-se-á 
certidão a quem pedir. 

§ unico. A autoridade competente, em casos urgentes, 
poderá dispensar a sua publicação, desde que lhe sejam 
apresentados os documentos exigidos no art. 184. 

CAPITULO II 
DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 187. São prohibidos de casar ,: 

I. Os ascendentss com os descendentes, seja o paren-
tesco legitimo, natural ou civil. 

II. Os affins em linha recta, seja o vinculo legitimo 
ou natural. 

III. O adoptante com o conjuge do adoptado e o ado-
ptado com o conjuge do adoptante. 

IV. Os irmãoi, legítimos ou illegitimos, germanos ou 
não. 
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sentará prova de que o deixou sem impedimento para casar, 
ou de que cessou o existente. 

192 
Art . -185 . A' vista desses documentos apresentados pelos 

pretendentes, ou seus procuradores, o üfficial do regi.stro 
lavrará os proclamas de casamento, mediante edital, que se 
affixará durante quinze dias, .em lagar ostensivo do ·edifi.cio, 
onde se celebrarem os casamentos, e .se publicará pela im-
prensa, onde a houver (a.rt. 186, p:aragraçho unico). 

§ ·1." Si, decorr ido esse prazo, não apparecer quem op-
ponha impedimento, nem lhe constar algum dos que de of'-
ficio lhe cumpre declarar, •o •official do registro certificará 
aos prebendenbe:s que estão habilitados para casar dentro de 
tres mezes immediatos (art. 196) · 

193 
Art. 185 § 2" - Diga- se «si -os nubentes residirem em di-

versas circumscripções do Thegistro .C.ivil», <'em uma ·e e em 
outra se publicarão os editaes». 

194 
Art . 186. O r egistro do:s· editaes far-.se-ha no •Cartorio do 

offici.al, que os houv.er publi.cado, dando-se del'l es certidão a 
quem pedir. 

Paragrapho unico. A autoridade competente, havendo 
urgencia, poderá dispensar-lhes a publicaçã·o, desde que ·se lhe 
apresentem •os documentos exigidos no art. 184. 

195 
Art . 187. Não podem casar (arts . 211 ,e. 2·13) .. 

196 
Ao art . 187, n . I - Diga-se «s·ejla -o parentesco legitimo 

ou ill.egitimo, natura-l' ou civil». 

II. Diga-se «sej·a o vinculo legitimo ou illegitimo». 

III . . . com o conjuge adoptante (art. 383) . 

IV. Diga- se: «e os c<Ollateraes, legitimo.& ou illegitimos, 
~té o ter.ceiro gráo inclusive» . · 
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V. O a.doptado com o filho que tenha sobrevindo ao 
pae ou á mãe adoptiva. 

VI. As pessoas ligadas por outro casamento. 
VII. O conjuge adultero com o seu co-réo condemna-

âo como tal. 
VIII. O conjuge sobrevivente com o que foi conde-

mnado como autor ou cumplice de homicidio voluntario 
ou tentativa de homicidio contra. a pessoa do outro con-
juge. 

JX. As pessoa.<; que, por qnalquer motivo, se acharem 
coactas, e não forem capazes de dar o seu consentimento, 
ou não puderem manifestai-o de modo inequívoco. 

X. O raptor com a raptada, emquanto esta não esti-
ver em lagar seguro e fóra do poder delle. 

XL Os que estiverem sob o patrio poder, ou sob tute-
la, .ou curatela, emquanto não obtiverem o. necessario con-
s.entimento ou supprimento deste. 

XII. As mulheres menores de quatorze annos e os ho-
mens menores de dezeseis. 

XIII. O viuvo ou a viuva que tiver filho do conjuge 
fallecido , emquanto não :fizer inventario dos bens do casal. 
. XIV. A mulher viuva ou separada do marido por 

nullidade ou annullação do casamento, até dez mezes de-
pois da viuvez ou da separação judicial dos corpos, salvo. 
se, antes de terminado o referido prazo, der á luz algum 
:filho. 

XV. O tutor ou curador e os seus descentes, ascen-
dentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tu-
telada ou curatelada, emquanto não cessar a tutela ou 
curatela, .e não estiverem saldadas as respectivas . contas, 
salvo permissão paterna ou materna manifestada em es-
cripto authentico ou testamento. 
· XVI. O juiz, ou escrivão. e seus descendente;:;, ascen-, 

dentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com orphão ou viu-
va da circumscripção territorial onde um ou outro tiver 
exercício, salvo licença. especial da autoridade judiciaria 
superior. 

Art. 188. A affinidade illicita só se póde provar por 
confissão espontanea dos ascendentes da pessoa impedida< 
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V. O adoptado com o fil'ho superveniente ao pae ou á mãe 
adoptiva (art. 383) . 

VI. As pessoas já casadas (art . 207). 
VII. O conjuge adultero com o seu co-réu, por tal conde-

'mnado. 
VIII. O conjuge sobrevivente com o condemnado como 

delinquente no homicídio, ou tentativa de homicídio, contra o 
seu consorte. 

IX. As ,p.essoas por qualquer motivo coUJ0tas 'e incapazes 
de consentir, ou manifestar, de modo inequívoco o consenti-
.mento. 

X. O raptor com a raptada, emquanto esta não se ache fóra 
do seu poder e em Jogar seguro . 

XI. O sujeito ao patrio poder, tutela, ou curatella, emquanto 
não obtiverem, ou lhes não fôr supprido o consentimento do 
.pae, tutor, ou curador (art. 217). 

197 
Art. 187 - XII - Diga-se «As mulheres menores de 16 e 

os homens menores de 18n. 
XIII ... dos bens do casal (art. 231), 

198 
Art. 188 e seu paragrapho unico Substituam-se: 
«A affinidade resultante de filiação espuria poderá pro-
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que, se outro effeito lhe não quizerem dar, poderão fa-
zel-a em segredo de justiça. 

§ unico. A filiação natural, porém, prova-se não só 
por confissão espontanea, senão tambem por qualquer dos 
modos prescriptos no art. 363. 

Art. 189. Para o casamento dos menores de vinte e 
um annos faz-se preciso o consentimento de ambos . os 
paes, quando legítimos. 

Art. 190. Se houver dissentimento, prevalecerá a von-
tade paterna, salvo o caso de separação de corpos, em que 
prevalecerá a do conjuge a. quem couber a posse dos fi-
lhos. 

§ unico. Tratando-se, porém, de paes illegitimos, bas-
tará o consentimento do que houver reconhecido o menor 
ou o consentimento materno, na falta de r econhecimento. 

Art. 191. Até o momento da celebracão do casamento 
podem os pa es e tutores retirar o seu coi;sentimento. 

Art. 192. A denega<}ão do consentimento, quando in-
justa, pôde ser supprida pelo juiz, com recurso para a 
instancia superior. 

CAPITULO III 

DA bPPOSIÇÃO DOS IMPEDIMIDNTOS 

Art. 193. Os impedimentos do art. li37, ns. I a XII, 
podem ser oppostos : 

I. Pelo official do registro civil. 
li. Por quem presidir á celebração do casamento. 

III. Por qualquer pessoa maior que apresente decla-
ração escripta, com sua assignatura, e acompanhada. das 
provas do facto que allegar. 

§ unico. Se as p:ovas não puderem ser apresentadas 
na occasião, iniciará o declarante, precisamente, o logar 
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var-se por confissão espontanea dos ascendentes da pessoa im-
pedida, os quaes, si o quizerem, terão o direito de fazel-a em 
segredo de justiça. 

Paragrapho unico. A resultante da filiação natural poderá 
ser tambem provada por confissão espontanea dos ascendentes, 
si da filiação não existir a prova prescripta no art. 363.n 

199 
Art. i89. Para o casainenta dos menores de vinte e um 

annos, sendo filhos legítimos, é mistér o consentimento de 
ambos os paes. 

200 
Art. 190. Discordando elles entre si, prevalecerá a vontade 

paterna, ou, sendo separado o casal por desquite ou annul-
lação do casamento, a vontade do conjuge com que estiverem 
os filhos. 

Paragrapho uni co. Sendo, porém, illegitimos os paes, bas-
tará o consentimento do que houver reconhecido o menor, ou, 
si este não fôr reconhecido, O' consentimento materno. 

201 
Art. 19i. Até a celebração do matrimonio podem os paes 

e tutores retractar o seu consentimento. 

t. Pe·Io officia1 do registro C·ivil (art .. 232, n. III). 

III. Por qualquer pessoa maior, que sob sua assignatura, 
apresente declaração escripta, instruída com as provas do facto 
que alleg·ar. 

Paragrapho unico. Si não puder instruir a opposicao com 
as provas, precisará o opponentc o lagar, onde existam, ou 
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onde existem, ou, pelo menos, duas testemunhas r esidentes 
no município, que attestem a existencia do impedimento. 

Art. 194. Os outros impedimentos só poderão ser op-
postos : 

I. Pelos parentes, em linha recta., ele um dos nubentes, 
sej rum consanguineo$ o.u affins. 

II. Pelos collateraes, até segundo gráo, &ejarn comnu-
guineos ou af:fins . 

.Art. 195. O of:ficial do registro civil dará aos nubentes 
ou aos l':eus repr~s~ntante,; nma clf\P.la.ração elo impedi-
mento opposto, contendo os motivos e as provas deste, e o 
nome do impediente, quando o impedimento não teuha 
sido opposto de officio. 

§ unico. Fica salvo aos nubentes fazer a prova contra-
ria ao impedimento e promover as a.cções civis e criminaes 
contra o impecliente de má fé. 

CAPITULO IV 
DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO 

Art. 196. O casamento será celebrado no dia, hora e 
logar designados previamente pela autoriclacle que tiver 
de presidir ao acto, mediante requisição dos contrahentes 
que se mostrarem habilitados e com a certidão do art. 185 
paragrapho 1°. 

Art. 197.~ A celebração se fará na casa aas audielicia>, 
com toda a publicidade, a portas abertas, em presença, 
pelo menos, de duas testemunhas, que poderão ser paren-
tes dos contrahentes, ou em outro edi:ficio publico ou par-
ticular, em caso de força maior, ou por concessão do juiz, 
a aprazimento das partes. 

§. unico. Quanclo o casamento fôr feito em casa parti-



-- 337--

Emendas do Senado ao projecto da Camara, n. 1, de 1902 

nomeará, pelo menos, duas testemunhas, r esidentes no m:uni-
cipio, que attestem o impedimento . 

. ,· 

202 
Art. 194: 

II. Pelos col!ateraes, em segundo gráo, sejam consangui-
neos ou affins . 

203 
Ar t. 195. O official do r egistr o civil dará aos nubentes, 

ou seus r epresentantes, nota do impedimento opposto, indicando 
os fundamentos, as provas, e, si o impedimento não se oppoz 
<•ex-officio», o nome elo opponente. 

204' .. 

Art. 195. Celebrar-se- á o casamento no di a, hora e lo-
gar previamente designados pela autoridade que houver ele 
presidir ao acto, mediante peticã.o dos contrahentes, que se 
mostrem habilitad'Os com a certidão do ar t. 185, § 1 •. 

Art. 19'7. A solemnidado celebrar- so-á na casa. das ::m-
dienéius, com toda a publicidade, a portas abertas, presen-
t es, pelo menos, duas testemunhas, par entes ou não do:; 
contrahentes, ou, em caso de força maior, quer endo as par-
tes, e consentindo o juiz, noutro edifício, publico, ou par-
ticular . 

Paragrapho unico. Qüando o casamento fôr em casa par-
Cocligo Civil - fl. 22 ., 
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cula1·, esta conservará as portas abertas, dui·ante o acto, 
e as t estemunhas serão quatro, se um ou ambos bs coiltrá-
hentes não souberem escrever. 

Art. 198. P resentes os · contrahentes, por s1 ou por 
procurador especial, as testemunhas e o of:ficial do regis-
tro, o presidente do acto, ouvida de ambos a. af:firmação de 
que persistem na intenção de realizar o casamento e que 
o fazem pôr livre e espontanea vontade, o declarará cele-
brado, nestes t ermos ; 

"De accordo com a vontade que ambos acabaes de 
af:firmar perante mim, de vos receberdes por marido e 
mulher, em nome da lei, eu vos declaro unidos pelo casa-
.mento." 

Art. 199. O casamento será iíiscripto no registtd, im-
mediatamente ap ós a celebração. 

A inscripção será assignada pelo presidente do acto, 
os esposos, as t est emunhas, o official do registro, e deverá 
conter : 

L Os nomes, prenomes, datas de nascimento, proiis· 
são, domicilio e residencia actual dos esposos. 

II. Os nomes, prenomes; datas de nasciment o ou mor-
te, quando esta houver occorrido, domicilio e r esidencia 
actrial dos pa.es. 

IIÍ. Os nomes e prenomes elo conjuge precedente e 
a data dà dissoluÇáb do t:lttsarílentô anterior. 

IV. A data da publicação e da celebração do casa-
mento. 

V. A menção da.s peças apresentadas ao of:6cial do re-
gistro. · , , 

VI. Os noínes, prenomes, profissão, domicilio e resl-
cll:ificia actüal das testemunhas. 

VII. O regimen do casamento com deClaração dà data 
e. do cartorio em cujas notas foi passada. a escriptura an-
te-nupcial, quando o regimen não fôr o da communhão 
ou o legal estabelecido no Titulo III deste livro para cer-
tos cásámentós. 



,....... 339. ,---'"; . : 

Emendas do Senado ao projecto da Camarri, n. 1, de 1902 

ticular, ficai'á esta de portas abertas durante o acto, a, se 
algum dos contrahentes não souber escr ever, serão quatro as 
testemunhas. 

206 
Art. 198 . Presentes os contrahentes, em pessoa ou por 

procurador especial, juntamente com as testemunhas e o offi-
cial do registro, o presidente elo acto, ouvida a;os nubentes a 
affirmacão de que persistem no proposito de casar por livre 
e eXl_JontaRea vontade, declarará effectuado o casamento, 
nestes termos: 

« . . . . . . . . . . . . . . por marido e mulher, eu, em nome ela 
lei, vos declaro casados., 

207 
Art. 199. Do matrimonio, logo depois de celebrudo se 

lavrará o assento no livro de registro (art. 206). ' 
208 

Art. 199. 
No assento, assignado pelo presidente do acto, ds COLl-

juges, as testemunhas e o official do registro, serão exara-
dos: 

I . . . . . . . . . . . . . . e r esidencia actual dos conjuges. 

V. A menção dos documentos apresentàdos ao official do 
registro (art. 184) . 
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VIII. A manifestação e o motivo do consentimento 
dado por escripto. 

Art. 200. O instrumento do cr.msentimento do casa-
mento deverá ser integralmente transcripto na escriptura 
ante-nupcial. 

Art. 201. A celebração do Msamento será immediata-
mente suspensa, se algum dos contrahentes : 

I. Recusar fazer a a.ffirmacão solemne da sua vontade. 
II. Declarar que esta não · é livre e espontanea. 
III. .l'lfanifestar-se arrependido. s unico. A retractaçã.o do contrahente que deu causa. 

á suspensão do acto, não será admittida no mesmo dia. 

Art. 202. No caso de molestia gravtl de um dos con-
tra.hentes, o presidente do acto será obrigado a ir reali-
zai-o em casa do impedido, e ainda de noite, perante qua-
tro testemunhas que saibam ler e escrever. 

§ unico. A falta ou o impedimento da autoridade 
competente para presidir ao acto do casamento será sup-
prida por qualquer elos seus substitutos legaes, e a do offi-
cial elo registro civil por outro "a.cl hoc", nomeado por 
quem presidir a esse acto. O termo avulso lavrado por este 
será lan<Jado no livro do registro no prazo mais breve pos-
sível. 

Art. 203. O official do registro, mediante despacho da 
autoridade competente, á Yista dos documentos exigidos 
no art. 184 e independente dos proclamas, dará a certidão 
de que trata o art. 185 : 

I . Quando occorrer motivo urgente que justifique a 
immediata celebracão do casamento. 

II. Quando alg·um elos contrahentes estiver em immi-
nente ri sco de viela. 

§ unico. Neste caso, se os contrahentes não puderem 
obter a presença. ela autoridade competente para presidir 
ao acto, nem a de seus substitutos, poderão celebrai-o em 
presen r,.a ele seis testemunhas, que não sejam parentes ele 
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VIII. Elimine-se . 

209 

Art. 200. O instrumento da autorização para casar 
transcrever-se-á integralmente na escriptura antenupcial. 

210 

Art. 201. 

I. Recusar a solemne affirmação de sua vontade . 

.Pr1ragrapho uni co. O nubente . que, por algum destes 
factos , der causa á suspensão do acto, não ser:i admitticlo a 
retractar-se no mesmo dia. 

211 
Art. 202 . No caso de molestia grave de um dos nuben-

tes, o presidente do acto irá celebrai-o na casa do impedido 
e, seLJ.do urgeLJ.te, ainda á noite, perante quatro testemunhas, 
que saibam ler e escrever. 

§ 1." A fal ta ou impedimento da autoridade competente 
para presidir ao casamento supprir-se-ú por qualquer elos 
seus substitutos legaes, e a do official elo registro civil por 
outro «ad hoc», nomeado pelo presidente do acto. 

§ 2." O termo avulso, que o official «ad hoc» lavrar, será 
levado ao registro no mais breve prazo possível. 

212 
Art. 203. O offici•a,J do registro, mediante desp·acho da 

autoridade competente, á vista dos documentos exigidos no 
art . . 184 . e .independentemente do edital de< proclamas 
(art. 185), dará a certidão ordenada no art. 185, § 1": 

Paragrapho unico- . Neste caso, não obtendo os contrahen-
tes ''" presença da autoridade, a quem incumba presidir ao 
acto, nem a de seu substituto, poderão celebral-ü em pres.ença 
de seis testemunhas, que com os nubentes não tenham pa-
rentesco em linh·a r;ecta, ou, na collacteral, em segundo gráo. 



-3-12 -

Projecto da G;;mara, n. 1, de ·1902 

qualquer delles em linha recta ou collateral, nesta até o 
segundo gráo. 

Art. 204. Estas testemunhas, dentro de cinco dias, de-
verão comparecer perante a autoridade judiciaria mais 
proxima e pedir que sejam tpmadas por t ermo as seguin-
tes declaracões : 

I. Que oforam convocadas da parte do enfe:rJDO. 
II. Que este parecia em perigo de vida, mas em sllu 

juizo. 
-III. Que em sua presença declararam os contrahentes 

livre e espontaneamente receber-se por marido e mulher. 
§ 1°. Autoado o pedido e tomadas as declarações, o 

juiz procederá ás diligencias necessarias para verificar se 
os contrahentes podiam ter-se habilitado para o casamen-
to, na fórma ordinaria, ouvidos os interessados, que o re-
quererem, dentro- de quinze dias. 

§ 2°. Verificada a idoneidade dos conjuges pa-ra o ca-
samento, - assim o decidirá a autorid;1de compete~te, com 
recurso voluntario ás partes. · 

§ 3°. Se da decisão não se tiver recorrido, ou se pas-
sar ella em julgado, apeza.r dos recursos interpostos, o 
juiz mandará transcrev13l-a no livro qo r!'lgistro dos casa-
mentos. 

§ 4°. Este r egistro fará retrotrahir os effeitos do ca-
samento, em r elação ao estado dos conjuges, á data da ce-
lebração, e em relação aos tilhos communs, á data d'o nas-
cimento. 

§ 5~. Serão dispensadas as formalidades deste e do 
artigo anterior, se o enfermo conva.le;:;cer !3 puder ratificar 
o casamento em presença da ;:n~torid;:tde competente e qo 
official do registro. 

Art. 205. O casamento p'óde realizar-se por procura-
ção, comtanto que essa confira poderes especia.es ao man-
clatario para receber, em nome do outorgante, o outro con-
trahente. 

§ l\nico . Póde casar por procuração o preso O'Q. conde-
mnado, quando n~o 'j2Uder comparecer pessoalmente, por 
denega<;ão de licença da autoridade a cuja guarda estiver. 
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213 
Art. 204. Essas testemunhas oomparecerão dentro em 

cinco dias ante a ra.utoridade judicial mais proxima, pedindo 
que se lhns tomem por terrno as seguintes declarações : 

I. Que foram convocadas por parte elo enfermo. 

§ 3.0 Se da decisão não se tiver recorrido, ou se ella 
passar em julgado ... 

§ !1. 0 O assento ass im lavnado retrotrahirá os re.ffeitos 
do cásamento, · quanto ao estado dos conjuges, á data da 
celebração e, quap.to •aos filhos cümmuns, á data do nasci-
mel!t(). 

214 
Art. 205. O casamento pó de celebNvr-se mediante: pro-

curação, que outorgue poderes especiaes . .. 

Paragr:apho uni co. Pó de casar por procuração o preso, ou 
o conden1nado, quando lhe niio perrn.ittq, comparecer em pesso'a 
a autor idade, so]:) cpja guardp, estiver. 
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CAPITULO V 
DAS PROVAS DO CASAMENTO 

Art. 206. O casamento celebrado no Brasil prova-se 
pela certidão do registro, feito ao tempo de sua celebra-
ção. · 

§ unico. Justificada a falta ou perda do registro civil, 
é admissivel qualquer outra especie de prova. 

Art. 207. O casamento de pessoas falle.cidas na posse 
do estado de casadas não póde ser contestado, em prejuizo 
dos filhos commlms, a não ser que se prove, por certidão 
do r egistro civil, que alguma dellas estava ligada por ou-
tro casamento, quando contrahiu o contestado. 

Art. 208. O casamento celebrado fóra do Brasil prova-
se de accordo com a lei do paiz em que elle se realizar. 

§ nnico. Se, porém, o tiver sido perante agente con-
sular, deverá ser provado por certidãõ do registro do con-
sulado ou do logar do Brasil onde tiver sido inscripto o 
acto do casamento, de accordo com a cópia. authentica re-
mettida pela autoridade consular. 

Art. 209. Quando a prova da celebração legal do ca-
samento resultar de processo judicial, a inscripção da sen-
tença no livro do registro civil produzirá, quer no que é 
concernente aos conjuges, quer no que respeita aos filhos, 
todos os effeitos civis, desde a data do mesmo casamento. 

Art. 210. A existencia do casamento, quando contesta-
da com provas contradictorias, será julgada subsistente, 
se os conjuges de que se trata viverem ou tiverem vivido 
na posse do estado de casados. 

CAPITULO VI 
DO CASAlVIENTO 1\TUL LO E ANNULLA VEL 

Art. 211. E' nullo e não produz effeito, em relação aos 
contrahentes e aos filhos, o casamento feito com infracçtão 
de qualquer dos ns. I a VIII do art. 187. 
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2i~ 
Art. 206 . . . feito ao tempo de sua celebr ação (art. 199). 

216 
Art. 207 . O cnsamenLo el e pessoas CJU C fall ecerem na 

nossc do es tado de casadas não se pócle 0onLestar em pre-
Juizo ela pro le commum, sa.lvo mediante cer tidã:o do regis-
tro civil, que prove ser já casada alguma dcllas, quando con-
trahir o matr imonio impugnado ( art . 187, n. V) . 

217 
Ar t. 208 . O casamento celebrado fóra do Brazil pr ova- se 

de accôrclo com ·a lei do paiz, onde se celebrou. 
Paragrapbo un ioo. Se, porém, se contrahiu perante agente 

consular, provar- se-ha por certidão do assento no registro elo 
consul·aclo. 

218 

Art. 209 . Quando a prova da celebração legal do C'asa~ 
n1ento resultar do prooosso judj.cial (arts . 203 e 204) , a in-
scripção da sentença no l'ivro do registro civil prDduzirá, assim 
no que toca aos conjug.es, C'Omo no que respeita, aos f ilhos, 
todos os effeitos civis desde ·a data do casamento . 

219 
Ar t . 210. Na duvida entr e as provas pro e contra, jul-

gar- se- ha pelo casamento, se os conjuges, cujo matrimonio se 
impugna,, viverem ou tiverem vivido na posse dü estado de 
casados . 

220 
Art. 21'1. E' nullo c ele nenhum >Cffeito, quanto nos contra-

hentus c aos fi lh os, o easnmenbo contrahido com . . . 
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Art. 212. E' tambem nullo o casamento contrahido 
perante autoridade incompetente, salvo se houverem de-
corrido dous annos depois de sua celebração. 

§ unico. Antes de decorrido esse prQ-zo, a. declaração 
da nullidade poderá ser requerida : 

I. Por qualquer interessado. 

II. Pelo Ministerio Publico. 

Art. 213. E' annullavcl o casamento contrahiclo com 
~nfracção de qu~lquer dos ns. IX a XII do art. 187. 

Art. 214. A annullação do casamento feito pelo coacto 
ou pelo incapaz de eonsep.tir, só póde ~er promoviçl~ : 

I. Pelo proprio coacto. 
II. Pelo incq.p~z, 
JII. Por seu):> pflpre~~mt~ntes legaes. 

Art. 215. Por defeito d~ (lclade não se annullará o ca-
samento, de que resultou gravidez. 

Art. 216. O que contrahiu casamento, emquanto inca-
paz, póde ratifiGal-o, qpando adquhdr a necessaria çapaci-
<l&<le, e esta rp,t!ficação retrotrahirá os seus effeitos á da,ta 
da cele.braçfí,o, 

Art. 217. A annullação do casg.mento feito com infra· 
cção do n. XI do art. 187 só póde ser requer~da pelas pes· 
soas que tinham o direito de consentir e não àssistiram 
ao acto. 

Art. 218. A annullacão elo casamento da menor de 
_quatQrze ap.nos o-q do minor de dezeseis será requerida : 
· I . Pelo pr()prio conjuge menor. 

II. Pelos seus representantes legaes. 
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221 
Art. 212 . E' tambem nu !lo o casamento contrahido pe-

rante autoridade incompetente (arts . 19Q, 198, 199 e 202) . 
Mas esta nullida.de se considerará sanada, se nã'OI se al legar 
dentro em clous atmos de celebração . 

Paragrapho unico . Antes de vencido esse prazo , , •. 

li. Pelo oMinis.tBrio Publico, salvo se já hlouver falleeido 
algum dos conjuges . 

22,2 

Art. 214 . A annullação do casamepto contrahido pelo 
coaC>to.,, 

223 
Art. 215 , Deve yir qepois do 219. 

224 
AirL 217 . A annullação do casamento contrah ido com 

infracç.ão ... 

22!5 
Art . 2i8 . 
Diga-se : « dezeseis » e « dezoito». 
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III. Pelas pessoas mencionadas no art. 194, observada 
a mesma ordem. 

Art. 219. Podem, entretanto, casar-se os referidos me-
nores para evitar a imposição ou cumprimento de pena 
criminal. 

§ unico. Em tal caso o juiz poderá ordenar a separa-
ção de corpos, até que os nubentes attinjam a edade legal. 

Art. 220. Quando requerida por terceiro a annulla-
ção do casamento, fica salvo a.os conjuges ratificai-o desde 
que attinjam a edade exigida no n. XII do art. 187, peran-
te o juiz e o official do registro civil. A ratificação terá 
effeito retroactivo, subsistindo, entretanto, o regimen da 
sepa.r<~.ção de bens. 

Art. 221. A annullacão do casamento não obsta á le-
g;itimidade do filho concêbido ou havido antes ou na con-
stancia delle. 

Art. 222. Faz tambem annullavel o casamento o erro 
essencial em que estava um dos conjuges em r elação á pes-
soa do outro, quando d:.m seu consentimento. 

Art. 223. Considera-se erro essencial sobre a pessoa 
do outro conjuge : 

I. O que affecta. as qualidades pessoaes do outro con-
juge, a sua honorabilidade, e cujo conhecimento posterior 
torna insupportavel a vida commum. ao esposo enganado. 

II. A ignorancia de crime inafiança.vel anterior ao ca-
samento e definitivamente julgado por sentença conde-
mnatoria. 

III. A ignorar..cia de defeito physico, irremecliavel e 
anterior ao casamento, .::orno a impotencia, ou de m.olestia 
grave e transmissível, por contagio ou herança, capaz ele 
pôr em risco a saude do outro conjuge ou de sua descen-
dencia, como a epilepsia ou a. alienação mental de qual-
quer fórma. 
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III. Pelas pessoas designadas no art . 19'1, naqudla mtJsma 
ordem . 

~26 

Art. 2-19 ... para evitar a imposição ou o cumprimento 
de pena criminal. 

Paragra.pho unico. Em tal caso- <0- juiz poderá ordenar a 
scvaração ele Dorpos, ;até que os conjugcs akanC'cm a idade 
lega l. 

227 
Art . 220 . Quando requer•ida, por terceiro a annullaçã:o 

do casamento (art. 218, ns. II e III) , poderão os conjuges 
ratificai-o•, em per1;azendo •a idade fixada no art. 187, n. XII 
ante o juiz e o official do registro civil. .. 

228 
Art . 222 . E ' tambem annullavel o casamento, se houve 

por parte de um dos nubentes , ao consentir, erro essencial 
quanto :i pessna do outmo;, 

229 
Art. 223 . 

I. O que diz r·CS;peito á identidade do to.u.tro conjug·c, sua 
honra c boa fama, sendo esse erro tal, que o seu CO'l1'hecimento 
ulterior torne insupportavel a vida em commum ao conj uge 
enganado. 

230 
Art. 223, n. III - A ignorancia anterior ao casamento 

ele defeito phys ico irremecliavel ou de molestia grave e trans-
missível, por ctontagio ou hera.nça, capaz• de pôr em r isc-o- a 
sa.ude do outro conjuge ou ele sua descendencia. 
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rv~ o desvirginamento da inulher, desconhecido do 
marido. 

Art. 224. A annullação do casamento, nos casos dos 
ns. I, II e III do art igo antecedente, só pódtl ser requeri-
da pelo outro conjuge ; e, no caso do n. IV, só o marido 
tem direito de pedil-a. 

Art. 225. A nullidade do casamento não póde ser re-
querida pelo Ministerio Publico, depois da morte de um 
dos conjuges. 

Art. 226. Embora 1itlllo oü a:tmu1iavel; quando contra-
hido de boa fé por ambos os conjuges, o casamento, em 
relação a estes como aos :filhos, produz todos os effeitos 
civis desde a data da sua celebracão. 

§ unico. Se, porém, um só do~ conjuges estava de boa 
fé ao tempo da. celebração, os effeitos civis do casamento, 
só a elle e aos :filhos aproveitarão. 

Art. 227. A nullidàdê do casamento proc.essar-se-á por 
acçãd ordinaria, na ttual será nomeado curador que o de-
fenda .. 

Art. 228. A acção de nullidade ou annullação do casa-
mento e a de. desquite, serão precedidas de uma petição 
do autor, documentada quanto baste para justificar a se-
paração de corpos, que será concedida pelo juiz com a pos-
sivei brevidade. 

Art. 229. Concedida a separação, a. mulher poderá' 
pedir os alimentos provisionaes, que lhe serão arbitrados, 
na fórma do art. 407. 

CAPITULO VII 
DISPOSIÇõES PENAES 

Art. 230. b ' 'iuvo ou a viuva com filhos do conjuge 
fallecido, que se casar antes de fazer i.n-\rentario do casal 
e dar partilha aos herdeiros, perderá o direito ao usufru-
cto dos bens dos mesmos filhos. 
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V. O deflorament·o da mulher, .igno:rad·o pelo marido. 

231 
Art: 224. A ànri.UJ!lação do casamento, nos casos do ar-

tigo antecedente; ns . I, II e III, só a poderá demandar o: outro 
conjuge e, Il!O c·aso do n. IV, só o marido. 

232 

Art. 225. (rSuppresso) . 

233 
No art. 226 - Accrescente-se '(art. 212 e segu.intes) (de·-

pois da palavra « annu,Jlavel ») • 

Pai·agriapho unico. Se um iS:o dos conjugésl estava de boa fé, 
ao cel:ebr,a·r :o casàrnéritci·, eis- seus effeitds civis só a esse e aos 
filhos aproveitarão. 

234 
Art. 228. Antes de mbver ri:i: ac()ão de tmllidade do cas·a-

mento, a ele ::tnnull'ação, ou a de1 desquite, requererá o autor, 
com documentos que ''l autoriz·em, a, sepamção . de corpos; que 
sel'á concedida pelo juiz com a possivd brevidade. 

235 
Art. 230. O viuvci, ou a v.iuva, com filhos do conjug1e 

fallecido, que recasar antes de feito o inventaTio do casal an-
terio.r e dada a partil!i.a: aos h'e.r dre.iros, plerdre·rá o d ireito ao 
úsofructo d:os bens desses filhos ( artlS•. 392, 396 ) , 
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Art. 231. No casamento com infraccão dos ns. XIII 
e XIV do art. 187, é obrigatorio o r egiiiten da separação 
dos bens, não podendo o conjuge que tiver pratica.do as 
referidas infracções fazer doações ao outro. 

§ unico. Considera-se culpado o tutor que não puder 
apresentar em seu favor a excusa da clausula final do ar-
tigo 187 n. XV. 

Art. 232. Incide na multa de cem a quinhentos mil 
réis, além da responsabilidade criminal que no caso fôr 
applicavel, o of:ficial do registro : 

I. Que publicar proclamas sem autorização de ambos 
os contrahentes. 

II. Que der a certidão do art. 185 antes da apresenta-
ção dos documentos exigidos pelo art. 184 ou pendente 
impedimento ainda não julgado improcedente. 

III. Que deixar de declarar os impedimentos que lhe 
forem apresentados ou que lhe constarem com certeza, e 
puderem ser oppostos de of:ficio. 

Art. 233. Nas mesmas penas incorrerá o juiz ; 
I. Que celebrar o casamento antes de levantados os 

impedimentos oppostos contra algum dos contrahentes. 
n. Que deixar de recebei-os, quando opportunamente 

offerecidos nos termos dos arts. 193 a 195. 
III. Que se eximir ele oppol-os quando lhe constarem 

ou deverem ser oppostos ele officio. 
IV. Que se recusar a presidir ao casamento, sem 

justa causa. 
§ unico. A applicação elas penas dos ar ts. 230 e 231 

será promovida pelos interessados, e a deste e do art. 232 
poderá ser pedida por estes e sel-o-á obrigatoriamente pelo 
N.Ünisterio Publico. 

TITULO II 
Effeitos juridicos do casamento 

CAPITULO I 
DISPOSIÇõES GERAES 

Art. 234. A legitimidade da. família constituída pel.:-
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236 
:Art. 231. No casamento com linfracção do art. 187, ns. XIIi 

e XIV, é obrigatorio .a regimen dar separação' de bens, nãlo 
podendo o conjug·e. infractor fazer doações ao outro. 

237 
Art. 231. Diga:-.s.e: XI a XVI. 

238 
Art. 232. Incorre na multa de cem a quinhentos mil réis, 

além da responsabilidade penal applicavel 1RO caso, o oHicial 
do registro : 

I. Que publicar o 1e1d:ital do art. 185, não ls:endo soricitado 
por amih'os os .contrahentes. 

II. Que der a certidão :do art. 185, § 1 o, antes de apre-
senfJados os documentos do rart. · 184 ,·ou pendente a oppos·iç.ãh 
dleo a lgum impedimento. 

III . Que não declarar os impedimentos, cuja opposição s~ 
lhes fizer, ou cuja existencia, :sendo applicavel de officio, lhe· 
constar com certeza (art. 193, n. I ) . 

239 
Art. 233 . . : 

II. . . . quando ·opportunamente «oppostos», no termos ... , 

III. Que se abts.tiver de oppol-'Os, quando lhe constarem e 
forem dos que LS'B oppõem ex- o{{icio (.a:rt. 193, n. II) . 

P:aragrapho unico. Cabe aos interessados promov-er a ap-
plicação das penas oomminadas nos arts . 230 e 231. A das d!esbe 
e do art. 232 rserá promovi/da pelo Ministerio Publico, e po-
derá s.e.l -o pelos• intte!1e.ssad'Os. 

240 

Dos effeitos juridi cos do casamento 

241 
Art. 234. Creando ,a, familia legitima, o caSJamento legitima 
.Co digo C i :vil ......., fl. . 23 •J · 
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casamento estend~-:; <'l aos :fill1 os communs,- havidos '1nteri-
ornwute. 

Art. 235. O rflgimen dos bens entre conjuges começa 
a vigorar desde a data do casamento, e é irrevogavel. 

Art. 236. São deveres · de ambos os conjuges : 
I. Fidelida.de reciproca. 
II. Vida em commum, no domicilio conjugal. 
III. l\'[utua assistencia. 
IV. Sustento, guarda e educação dos :filhos. 

Art. 237. Os menores ficam, de direito, emancipados 
pelo casamento, realizado na edade legal. 

Art. 238. Quando o casamento fôr declarado nullo por 
culpa de um dos conjuges, este incidirá : 

I . Na perda de todas as vantagens havidas elo inno-
ta' causa. 

II. Na obrigação ele cumprir as promessas que lhe :fez, 
no contrato ante-nupcial. 

CAPI'fULO II 

DOS D II!EI'J:OS E DEVJI:HES D O l\IAT:IDO 

Art. 239. O marido é o chefe da sociedade conjugal. 
Compete-lhe : 
l . A representa-ção legal ela família. 

II. A administração elos bens communs e elos proprios 
da mulher que, em virtude do regimen matrimonial aclo-
ptado, ou do pacto ante-nupcial, incidam sob sua adminis-
tração. 

III. O direito de fixar e mudar o domicilio da. familia. 
IV. O direito de autorizar a profissão da mulher e a 

sua residencia fóra da habitação conjugal. 
V. Prover á sustentação da família, guardada á clis-

posição do art. 283. 
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os :filhos c-ommuns•, anLes cle ll e:S' na~ciclos ou conceb ido;:; 
(arts. 358 a 360 ) . 

Art. 23G. 

II .... no domicilio conju3al (arls. 239, n. IV, 2110) • 

243 
Art.. 237 . Elimine-se. 

244 
Art. 238. Quando o casamento for annulladro por culpa 

de ·um dos conjuges, este -incorrerá: 

II. . .. no contracto antenupcial. (Arts . 263 e 319) . 

245 
Art. 239 . 

. ' . n .· A ::JClministriic.ã·o· Llos bens communs c üos p<.u·L.icula-
t·es lia. mulhecr, que ao marido compelir adrnini.trar em vit·-
tude uo regimen matrimonial adaptado, ou do pacto antenu-
pcial. (Arts . 182, § !)•, n. T, c, 280, 296, n . I, 318) . 

UI. ... o domicilio da família . (Arts . 39, 239, n. IV). 
JV . . . . fóJ'a do tecto conjugal. (Arts . 23fi, n. IT, 248, 

n. VH, :?.!1!) <a: :?51, :Di . II, 253, n. III) . 
V. Prnver ú mantenc-a da familia. 
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Art. 240. A obrigação dé sustentar a mulher cessa, 
para o marido, quando ella abandona sem justo m0tivo 31 
habitação conjugal, e a esta recusa voltar. Neste caso, o 
juiz pôde, segundo as circumstancias, ordenar, em provei-
to do marido e dos filhos, o sequestro temporario de uma 
parte dos rendimentos proprios da mulher. 

Art. 241. O marido não pôde, sem consentimento da1 
mulher, qualquer que seja o regimen de bens : 

I. Alienar, hypothecar ou gravar de onus real os bens 
immoveis, ou seus direitos reaes sobre immoveis alheios. 

II. Litigar, activa ou passivamente, sobre os referidos 
bens e direitos. 

III. Prestar fiançar. 
IV. Fazer doação com os bens e rendimentos com· 

muns, salvo se 1"emuneratoria ou de pequeno valor. 

Art. 242. Valerão, porém, os dotes ou doações nu. 
pciaes feitas ás filhas e as doações feitas aos filhos por 
ocea-sião de se casarem ou estabelecerem economia sepa-
rada. 

Art. 243. A outorga da mulher pôde ser supprida 
pelo juiz se ella a tiver recusado sem motivo justo ou 
estiver impossibilitada de dal-a. 

Art. 244. O supprimento judicial da outorga valida o 
acto do marido, mas não obriga os bens proprios da mu-

lher. 

Art. 245. A annullação dos actos do marido pratica-
dos sem outorga da mulher ou sem supprimeuto do juiz, 
só poderá ser requerida pela mesma. ou por seus herdeiros. 
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246 
Art. , 240 .. ... o sequestro tempora;rio de parifJe dos ren_. 

dimentos particulares da mulher·: 

247 
:Art. 241. 

I. ... sobre immo,veis alheios. (Arts. 182, § 8°, n, I, 
b, 243, 282 e 300) . 

II. Pleitear, como autor ou réo, acerca desses bens e 
direitJO'S . 

HI. Prestar fiança. (Arts. 182, § 8°, n. I, b, e 270, [l;, X.)) 
IV. T!1azer doacão, não sendo ;remuneratoria ou de pe-

que no valor, com üS bens üU rendimentos communs . (Arts.182; 
§ 8°, n. I, b). · 

248 
Art. 242. . .. ou estabelecerem ·economia sepai'ada. 

(Atts. 242, 320. ) 

249 

'Art. 243. Cabe ao j·uiz supprir à outorga: da mulher, 
quando esta a denegue sem inotiv.o justo, ou lhé sêja impos-
sível dal-a. (arts. 241, 244 e 2116 ) 

250 

Art. 244. O sup,primento judicial da oiutorga' itutoriza o 
acto do marido, mas. . . (Arts. 254, 276, 280 e 281.) 

251 

Art. 245 . . . . poderá ser demahdadà por e lia; ou seüs 
herd eiros . (Art. 182, § go, n. I, a, e n. ii) . 
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CAPITULO III 
DOS DIREITOS E DEVE'RES DA MüLHER 

Art. 246. Pelo casamento a mulher toma o nome <'!:• 
família do marido, e do marido torna-se. companheira e 
socia, com a obrigação de auxiliai-o na manutenção da 
família . 

Art. 247. Se o regimen dos bens não fôr o da commu-
nhão universal, a mulher será obrigada a inclemnisar as 
despezas que o marido tiver f eito com a defesa de seus 
bens proprios e de seus direitos privados. 

Art. 248. A mulher não póde, sem autorizagão elo ma-
rido: 

I. P r aticar os mesmos actos que elle. não póde pra.ti-
car sem o seu consentimento. 

li. Alienar ou gravar, de onus reaes, seus immoveis 
proprios, qualquer que seja o regimen. 

III. Alienar seus direitos reaes sobre immoveis de ou-
trem. 

IV. Acceitar ou repudiar herança ou legado. 
V . .Acceitar tutela, curatela ou outro munus publico. 
VI. Litigar em juizo cível ou commercial, a não ser 

nos casos indicados nos arts. 255 e 258. 
VII. Exercer qualquer profissão. 
VIII. Oontrahir obrigação que possa importar aliena-

ção elos bens do casal. 

Art. 249. A autorização elo ma.rido pócle ser geral ou 
especial, mas deve constar de instrumento publico ou par-
ticular previamente authenticado. 

§ unico . Sempr e que a mulher ou tome posse de car-
go publico ou funccione em qualquer profissão que se 
exerça fóra do domicilio por mais ele seis mezes, entende-
se para. isso plenamente. autorizada pelo marido. 

Art. 250. Esta autorização é revogavel a todo o tem-
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252 
Art . 246 . A mulher assume, pelo casamento, c:om os 

appellidos do: marido, a condição de sua comp-anheira, con-
Sí.ir'Le c auxi li ar nos encargos da família. (Art. 330 ) . 

253 

Art. 247. Si o regimen de bens nãü for o da comnm-
nhilo unive.rsal, o mar ido r ecobrar:L ela mulher as clespezas, 
quA r·0m a cl cl'e .. a elos bens e clil'ettos par l.iculal'es de:'la ilOUYr:r. 
feito . · 

25 .1, 
Art. 248 . A mulher não póde, sem autorização do1 mct-

rido· (art. 251) ; 
I. Praticar os 'actos que este não poderia ·sem o consen-

timento da mulher. (Art. 2H). 
JI .Alienar, ou gravar de onus rea l, os irnmovris de SP.U 

domínio particular, qualqu er que seja o reginwn dns brns 
(al'ls . 270, ns . II, JII, VIII, 276, 281 c 3 17) . 

III. Alier.wr os seus dire itos reaes ... 

VII. Exercer profissã.o (art. 239, n. IV) . 
VTTI. Contralür obrig·aoões, que possnm importnr em alh e-

ação ele bens cl13 casal. 
255 

Art. 249. 

Paragrapho mtico. Considernr-sc-ha sempre autorizada pelo 
marido a mulher que occupar cargo publico, ou, por ma i. · de 
seis mezes, se entregar a profissão exercida fóra elo lar con-
jugal . 
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po, respeitados os direitos de terceiros e os effeitos ne(les-
sarios dos actos iniciados. 

Art. 251. A autorização · do marido póde ser supprida 
judicialmente : 

I . Nos casos do art. 248 ns. I a. V. 
II. Nos casos dos ns. VII e VIII do art. 248, se o ma-

rido não ministrar á mulher e aos seus filhos os meios 
de subsistencia. 

Art. 252. A mulher que exerce legalmente profissão 
lucrativa tem o direito de dispor livremente do producto 
do seu trabalho e de praticar todos os actos de exercício 
e defesa. da sua profissão. 

Art. 253. Presume-se a mulher autorizada pelo ma-
rido : 

I. Para a compra, ainda a credito, das cousas neces-
sarias á economia domestica .. 

II. Para obter, por emprestimo, as quantias que a ac-
quisição dessas cousas possa exigir. 

III. Para contrahir as obriga.ções concernentes á in-
dustria ou profissão que exercer com autorização do mari-
do ou supprimento do juiz. 

Art. 254. O supprimento judicial da outorga valida 
o acto da mulher, mas não obriga os be.ns proprios do 
marido. 

Art. 255. Independentemente de autorização, p'óde ~ 
mulher casada : 

I. Exercer o direito que lhe competir sobre as pessoas 
dos filhos de leito anterior. 

II. Desobrigar ou reivindicar os immoveis do casal 
que o marido tenha gravado ou alienado sem sua outorga 
ou supprimento judicial. 

III. Annullar as fianças ou doações feitas pelo mari-
do com infracção do disposto nos ns. III e IV do art. 241. 



.__ 36.1- . 

Emendas do Senado ao projecto da Camara, n. 1, de 1902 

256 
Art. 251. A autorização marital pó de supprir-se judici-

almeNte: 

II. Nos casos do art. 21>8, NS. :VII e VIII, si o marid·o não 
miNistrar os meios de subsistencia á mulher e aos filhos. 

257 
Art. 252. A mulher que exercer profissão lucrativa terá 

direito a praticar todos os actos inherentes ao seu exercício 
e á sua defesa, bem como a dispor livremente do producto de 
seu trabalho. 

258 
Art. 253. Presume-se autorizada a mulher pelo marido 

~ (art. 261): · 

III. Elimine-se. 

259 
Art. 254. O supprimento judicial da autorização !(artigo 

251) valida os actos da mulher, mas Não obriga os bens pro-
prios do marido (arts. 241, 276 e 281). 

260 
o art. 254 fica considerado como paragràpho uni co do 

art. 253. 
261 

Art. 255. 

I. ... de leito aNterior (art. 335) . 

II .... ou supprimento do juiz '(art. 241, n. I). 
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IV. Reivindicar os bens moveis ou immoveis doados 
ou transferidos pelo marido á cowmbina. 

§ unico . Este direito prevalec~, esteja ou não a mu" 
lher em companhia do marido, e ainda c1ue a doação se 
disfarce em venda ou outro contrato. 

V. Dispor dos bens adquiridos na conformidade do 
numero anterior , e ele quaesquer outros que possua livres 
ela administração do marido, não sendo immoveis. 

VI. Promover os meios assecuratorios e acções que lhe 
competirem contra o marido em r azão de seu dote ou ele 
outros bens seus suj eitos á administração do mesmo. 

VII. Propor a ac(,}ão de annullação do casamento. 

VIII. Propor a acção de desquite . 
IX. P edir alimentos, quando tiver direito de fazel-o. 
X. Fazer testamento ou disposições de ultima von-

tade. 
Art. 256. As acções fundadas nos ns. II, III, IV e VI 

do artigo antece•.:lente competem á mulher e aos seus her-
deiros. 

Art. 257. Salvo o caso do n. IV do art. 255, fica 
no t erceiro, prej1-tdicado com a sentença favoravel á mu-
lher, o direito r1~gressivo contra o marido ou seus herdei-
ros. 

ção 
Art. 258. A' mulher· compete a direcç;ão e administra-
do casal, q11a-ndo o marido : 
I. Estiver em logar r emoto ou não sabido. 
II. Estiver em carcere por mais de dous annos. 
III. Fôr judicialmente. declarado interdicto. 
§ unico. Nestes casos, cabe á mulher ; 
I. Administrar os bens commtms. 
II. Dispor dos proprios e alienar os moveis communs 

e os do marido. 
TIL Administrar os do marido. 
IV. Alienar os immoveis communs e os do ~narido me· 

diante autorização especial elo juiz. 
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262 
Ao art. 255 n. IV - Depois ele bens a.ccrescente-se com-

muns. -
IV . . . (ar L. 1. 178) . 
ParagTapho uni co. . . . a inda que a doação se dissimule 

em venda ou outro contracto. 

VI. PeomoVL·r os nw!os assr-l'nrnl.m:·ins c :1s acçlics, que 
ronll'n o marido lh o compet irem, em ·razão do dol e ()H do on-
l.rr•s bens clclla sujei Los ú adminisl.raoiio mnl'it.a 1 (arLs. 2'70, 
2/G e 29G) . 

VII. Propor a acção annullatoria elo casamento (arls . 211 
e seguinLes) . 

VIII. Propor a acção de desquite (art . 323) . 
IX. Pedir alimentos, quando lhe couberem (art. 229) . 

2G3 
Ao art. 258 : 

Snpprima-se o n. II. 
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Art. 259. A falta de autorização do marido nos casofl 
em que fôr necessaria e não tiver sido supprida, invalida~ 
rá o acto da mulher, e a nullidade poderá ser allegada por 
elle ou por seus herdeiros, até dous annos depois da dis-
solução do casamento. 

§ unico. A ratifica.ção do marido, provada por instru-
mento publico ou particular authenticado, importa a · re-
validação do acto. 

Art. 260. Os actos da mulher autorizados pelo marido 
obrig·am todos os bens do casal, se o regimen matrimonial 
fôr o da communhão, e sómente os proprios della, se outro 
fôr o regimen e o marido não assumir conjunctamente a 
responsabilidade do acto. 

Art. 261. Qualquer que seja o regimen do casamento, 
os bens de ambos os conjuges ficam obriga.dos egualmente 
pelos actos que a mulher praticar na conformidade do ar-
tigo 253. 

. Art. 262. A annullação dos actos do marido ou da mu-
lher, por falta da autorização n ecessaria de um ao outro, 
importa a divida do proveito que a cada um, a ambos ou 
ao casal tenha resultado do acto annullado. 

§ unico. A indemnisação aos terceiros de boa fé será 
paga pelos bens proprios do conjuge que contrahiu a obri· 
gação ou pelos communs, em proporção do proveito que 
obtiver o casal. 

TITULO III 
Regimen dos bens entre os conjuges 

CAPITULO I 
DISPOSIÇõES GERAES 

Art. 263. E' licito aos nubentes estipular, antes da ce· 
lebração do casamento, como lhes aprouver, relativamente 
a seus bens. 
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265 
Art. 259 . A falta, não SlJ.pp,rida pelo juiz, de autoriza -

ção do mall'"ido, quando necessaria (ar t. 248 ) , invalidará o 
acto da mulher; podendo esta nuillidade ser oallegada pelo, ou tro 
conj uge, até dous annos depois de terminada .a sociedade oon-. 
jugal . 

Paragra.pho' uni co. . . . revalida o acto. 

266. .. ... 
Art . 261 . Qualq.u,e:r que seja o regimml! d () casamento, 

os bens de ambos os conjuges fi•cam obrigados igualmente pelos 
actos que a mulher praticar• .na conformidade do art. 253 
ns. I f\ II. · 

267. 
Art . 262 . A a.nnullação do;s, actos de um conjuge por falta 

da outorga indispensavel do outr-o importa em f icar obrigado 
aquelle pela importancia da vantagem, que elo .acto annullado 
haja advindo a esse conjuge, a;os do,us, ou ao cas·aL 

Paragrapho unico . Não tendo bens part iculares, que bas-
tem, o conjuge responsavel pe1o acto annullaclo, aos teDceiros de 
boa, fé se compiOII'á o clamno pelos bens .communs,· na ~razão. do 
PT?veito que lucrar o ca,sal. · 

268 
Do r egimen dos bens entre os conjuges 

269 
Art. 263 . E ' licito• aos nubentes, antes de celebrado <J ca-

samento, estipular quanto aos seus bens o que lhes apool\lver. 
;(Arts . 268, 279, 283, 289, 294 e 319 . ) 
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~ nnico . 'l'aes convengões serão nullas : 
I. Se núo forem feitas por escriptura publica. 
Il. Se não forem seguidas da celebracão do casa-

mento. " 

Art. 264. 'l'er-se-á por não escripta. qualquer conven-
gão ou clausula : 

I . Que altere a ordem legal rl a successão e os dir eitos 
conjugaes e paternaes. 

II. Que contrarie qualquer disposição deste co digo, 
rigorosamente olJl·igatoria. 

Art. 265. Na falt2. de convenção, ou sendo nulla. a ce-
lebrada, vigorará o regimen da communhão universal, 
salvo os casos seguintes de casamento, em quo será o·bri-
gat<Jrio o r egimcn da separa0ão de bens : 

I . Das pessoas que o r ealizarem com infracção das dis-
posições do art. 187 ns. XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI, 

II. Do homem maior de sessenta e da mulher maior 
de cincoenta annos, t endo herdeiros necessarioc;. 

III. Do orphão de pae r. mã.e, ainda havendo o consen-
timento de que t rata o n. XI do art. 187. 

IV. De todo aquelle que depender de autoriza()ão ju-
dicial. 

Art. 266. Se o r egimen não fôr o da comnnmh~w, DO. 
silencio do contrato, 1wevalecerão os princípios dessa 
rtmmto á communicação dos adquil·idos na constan cia do 
casamento. 

Art. 267. O marido que estiver na posse de bens pro-
prios da mulher ficará r esponsavel para com ella e seus 
herdeiros : 

I . Como usufructuario, se o rendimento fôr commum. 

II. Como procurador, se ti.vcr mandato expresso ou 
tacüo para administrai-os. 
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Paragrapho uni-co. Serão nulla.s .taes convenções : 
I. Não se :fazendo por escriptma, publica. 
H. l'i ilo se lhes -seguindo o easamento . 

270 
Art. 264. Ter- se-ha po.r não escripta a convenção ou a 

clausula: 
I. Que prej udique os direitos conjugaes ou os patewnos. 

li. Qu.e C'ontravenha disposição absoluta ela lei . 

271 
Art. 265. Não havendo conv·enção ou sendo nulla, vi-

gorarú. quanto ::~os bens; entre os -conjuges, o r egimen da com-
nmnhií .. o universal . 

Parag1·-apho uni co . E' , porém, obrigabo,rio o da sepa.ração 
do bens no casamento: 

I. Das pessoas que o celebrarem com infrac~ão dJo, esta-
tuído no a1rt. '187, ns . XI a XVI. (Art. 220.) 

II. Do ma.ior de sessenta e ela maior ele cincoenta annos•. 

IH . Do !Oirphão ele pae e mãe, emboTa case, nos termos 
elo al'L. 187, n. XI, com o consentimelll.to do tutor, ou curaD.or. 

IV . DD' de todos .os quH clepender·em, para casar, ele au-
toriL:ação judicial. (Arts. 187; n. XI, 3!H, n. III, 432, n. I, 
e t\59. ) 

272 
Ad . 2Go. EmlJo1·a o .regimen não se.i:t o ela communhão 

d•; bens, -prevalecen.·-ão, Il!O' silencio elo eontraclo, os principias 
ddla, quan to ú eommumicaçãü dos aclquü·idos na conshmcia elo 
casamento . 

273 
Art. 267. O marido, que estiver na posse de bens par -

ticulares da mulher, será para com ella •e; seus herdeiros res-
}YOIII.savel . 

I. Como usufructuario, si o rendimen~o fôr commum . . 
(Arts. 2fHJ, 272, 278, n . V, 296, n. II ) . 

II. . Como procurador, si tiver mandato, expresso ou ta-
cito, par a os administrar. (Art. 318) . 
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III. Como depositaria, se não tiver direito de usu-
fruil-os nem administrai-os . 

.Art. 268. As convenções ante-nupciaes não terão effei-
to para com terceiros senão depois ele inscriptas, em livro 
especial, pelo official elo r egistro predial elo domiçilio elos 
conjuges. 

CAPITULO II 
DO REGIMEN DA COl\11\I[UNlli.O UNIVERSAL 

Art. 269. O regimen ela communhão universal impor-
ta a communicação ele todos os bens presentes e futuros 
elos conjuges e de suas dividas passivas com as excepções 
constantes dos artigos que se seguem. 

Art. 270. São excluídos da communhão : 
I. As pensões, meio-soldos, montepios, tenças e outras 

rendas semelhantes. 
II. Os bens doados ou legados com a clausula da in-

communicabilidade e os subrogados em logar delles. 
III. Os bens gravados de fideicommisso e o direito do 

herdeiro fidei-commissario, antes de realizada a condição 
suspensiva. 

IV. O dote. promettido ou constituído a filho de outro 
leito. 

V. O dote promettido ou constituído expressamente 
por um só dos conjuges a filho commum. 

VI. As obrigações provenientes de actos illicitos. 
VII. As dividas anteriores ao casamento, salvo se pro-

vierem de despezas com os preparativos delle, ou se rever-
tP.rem em beneficio commum. 

VIII. As doa.çõs ante-nupciaes feitas por um dos cc.n-
j uges ao outro, com a clausula de incommunicabilidade. 

IX. As roupas de uso pessoal, as joias esponsalícias 
àadas antes do casamento pelo esposo, os livros e instru-
mentos de profissão e os retratos de família. 

X. A fiança prestada pelo marido sem outorga da 
mulhér. : ,,, · _ .. l!tt 
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III. Como depos1tario, si não fôr usofructuario nem ad-. 
ministrador. ,(Arts. 276, n. III, 282 e 317) . 

274 
Art. 268 ... do domici lio dos conj uges. ~(Art. 263). 

275 
Substituam- se as palavras «Registro Federal» pelas «Re-: 

gístr o de immoveis.» 

276 
Art: 269 .. . dos conjugas e suas dividas p·assivàs, com as 

ex-cepcões dos artigos ·seguintes. 

277. 
Art. 270-Elimihe-se o n. III. 

II. . . . e os subrogados em seu logar. 

VI. . . . dos actos 11licitos. (Arts. 1.520 a 1.534). 
VII. . . . de despeza·s com os seus aprestos, ou reverte-

rem em proveito ocommum. 

VIII. 
(Ar.t. 319). 

com a clausula de incom!Jnunic.abilidade. 

X. . . , sem outorga da mulher. :(Arts. 182, § 8°, n. I, b; 
e 241, n. UI) . 

Co digo Civil- fl.: 24 .1 ~ 
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Art. 2'11. As dividas não comprehendidas nas duas 
excep~ões do n . VII só poderão ser pagas, emquanto du-
rar o casamento, pelos bens que o conjugc devedor trou-
xer para o casal e por sua meação nos adquiridos. 

§ uuico. Se a divida• fôr paga na constancia do casa-
mento. dever á ser opportunamente imputado á meação do 
conjuge devedor. 

Art. 272. A jncommunicabilidade elos bens men ciona-
dos no art. 271 não comprehende os seus fructos e rendi-
mentos, desde que sejam percebidos ou vencidos na con-
stancia do casamento. 

Art . 273. Na constancia. üo casamento, a propriedade 
e posse dos bens é commum. 

§ unico. A mulher, porém, só poder[L administrar por 
autor.ização do marido, ou nos casos elo art. 255, n. V, e 
art. 258. 

Art. 274. Dissolve-se a communhão : 
I. Pela morte de um dos conjuges. 
li. P ela senten ça que annulla o casamento. 
III. Pelo desquite . 

Art. 275. Extincta a communhão, e effectuada a divi-
são elo activo e pas ivo, cessará a r esponsabilidade ele 
cada. um elos conjuges para com os credores elo outro por 
dividas que houver este contrahielo. 

CAPITULO III 
DO REGii\1E)l" DA CO:Ml\1:UI\TJ-IÃ0 PARCIAL 

Art. ~7G. Quando os contrahentes declararem que aelo-
pt am o r egim en da communhão limitada ou parcial, ou 
usarem de expressões equivalentes, enten der-se-á. que ex-
elnem cüt communhão . 
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278 

ArL. 271. •. . 
27!) 

Substi tua - se por ·cst•e : 
As dividas não comprehendidas nas duas excepções do 

n . VII só se poderão p.agar durante o casamento pelos bens 
que o conjugo devedor trouxer para o easal. 

l)aragra.phú unico : Supprima- se. 

280 
Art. 272. A. incommun ic ab ilid ade dos ·bens enumerados na 

art. 270 não se lh e·s -est ende aos fructos, quando se percebam 
ou vençam durante o casamento. 

l)ar agr.apho unico. A mulher, porém, só ·os admin istr ará ... 
281 

Art. 273- 0ndc se d iz <(c asamen to», diga- se «Soc. iedad~ 
conjugal>>. 

282 
Art. 274. 
I . P,ela m orte de um dos conjugas. (Arts. 3::?.2, n . I ) . 
II. . . . o casamento. (Art.. 227 ) . 
U I. Pelo desquite. (Ar t . 328) . 

282 A 
Art . :?.7G .. . . por dividas que_ es te ho uver cont.!'ahiclo . 

. :t · -

283 
Ar t . 276. Rr unam.- se os ns. I e II, dizendo: 
«Os bens que cada conjugo possuir RO casar , e os que Jll es 

~nbr c•viPrcm, na <' cmsb:mci a elo m alr imonio, por doat,: ão ou 
SUC. C'- I'Ssã r1'.·» 
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I. Os bens que cada conjuge possuir ao tempo do ca· 
samento. 

II. Os sobrevindos, durante o casamento, por doa.ção 
ou successão. 

III. Os adquiridos com valores exclusivamente per-
tencentes a um dos conjuges, em subrogação dos bens 
phipríos. 

Art. 277. Egualmente não se communicam : 
I. As obrigações anteriores ao casamento. 
II. As provenientes de actos illicitos. 

Art. 278. Entram na1 communhão : 
I. Os bens adquiridos na constancia do casamentG> por 

titulo oneroso, ainda que só em nome de um dos conjug,~s. 
II. Os adquiridos por facto eventual, embora sem 

trabalho, ou despeza anterior. 
III. Os adquiridos por doação, herança ou legado, em 

favor de ambos os conjuges. 
IV. As bemfeitorias feitas em bens proprios de cada 

um. 
V. Os fructos dos bens communs, ou dos proprios 

de cada um dos conjuges, percebidos na constancia do ca-
samento, ou pendentes ao tempo de cessar a communhão 
dos adquiridos. 

VI. Os fructos civis do tra.balho ou industria de cada 
um dos conjuges ou de ambos. 

Art. 279. Neste regimen, os contrahentes devem, no 
proprio contrato ante-nupcial, ou em outra escriptura pu-
blica anterior ao casamento, fazer a descripção especifi-
cada dos bens moveis que cada. um leva para o . casal, sob 
pena de serem considerados esses bens como adquiridos. 

Art. 280. A administração dos bens do casal pertence 
ao marido, e as dividas por elle contrahidas, na constaucia 
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O n. III passai a ser II. 

284' 
Art. 278. 

II. Os .adquir idos por f,acto ·ev·entual, com ou sem o con-
curso de trabalho ou despeza anterior. 

III . . em favo r de ambos os copjuges. (Art. 276, n. II) . 

IV. As bemfeitorias em bens · partioular.es de :cada con-
juge. 

V. Os frt::Jtos dos bens communs, ou dos particulares de 
cada conjuge, percebidos na .. . 

VI . Os fructos c.ivis do trabalho, ou inclustria de cada. con -
jug.e, .ou de ambos. 

285 
·«Artigo novo - Não se .consider:am adquiridos, e são, p.o·r -

tanto, incommunicaveis, .as. bens ,cuja acquisição tiver por 
ti t.ui lio uma üa usa anteri.or a.o casamento .» 

286 
Art. 279 . Neste regimen, os cont.rahen&es farão especifi -

cadamente, no contrado •antenupcial, ou noutra escriptura pu-
bli ca anteriol' .ao. casamento, a clescripoão dos hens moveis, que 
c.:lda um l.cva para o -casal, ob pena de se considera rem como 
adquiridos . 

287 
Art . 280. A administração elos bens do casal cmnpetp ao 

maricl•o, e as dividas por •este co-ntrahic!as obrig·rrm, não só o·s 
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do casamento, obrigam os bens commnns, e na falta destes, 
os bens proprios de cada conjuge, na proporção do provei-
to que cada. um houver auferido. 

Art. 281. E' applicavel a disposição do artigo antece-
dente ás dividas contrahidas pela mulher, nos casos em 
(1ue os seus actos são autorizados pelo mar.iclo, ou se pre-
smnem sel-o, ou dispensam essa autorização. 

Art. 282. Quando os contrahentes se casarem, estipu-
lando o r egimen da. separação, os bens permanecerão 
sob a exclusiva administra.ção do proprietario, que os po-
derá livremente alienar, exceptuados os immoveis. 

Art. 283. A mulher é obrigada a contribuir para as 
despezas do casal com os rendimentos de seus bens. na 
proporçã.o ele seus haveres, relativamente aos do marido, 
salvo estipulação em contrario no respectivo contrato. 

OAPITUf_;O Y 

DO P.EGili!LEN DOTA.L 

SEOÇAO I 

CONSTITUIÇÃO DO D OTE 

Art. 284. E' da essencia do regimen dotal a indicação 
especificada e a estimação dos bens que constituem o dote, 
com expressa declaração de ficarem sujeitos a este regi-
men. 
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bens communs, sinão ainda. em .f·alta deste,s, os particular.e·s de 
um e outr.o f·ODjuge, na razão do proveito que cada qual houYcT 
luurado . 

288 
Art. 281 . . . . são autorizados pelo maTido, se presumem 

sel-o, ou e3cusam autoriz,ar;ão (-arts . 218 a 250, 253, 255 e 
2.30, n. V). 

289 
Ar L 282 . Quando os .contra he11tes casarem, es tipulando 

separ.ação de- bens, permanecerão· o·s de cada conjuge sob a 
administraç.ão e:xoclus.iva delle, que· os pode·rá livremente alie.-
nar, se forem moveis (arts. 2.17 11. I, 248, 11. II, e 317 ) . 

·. · ·;: ~, :_·2r~ 

290 
Art. 283. . . . de seus bens, na pr.oporção de, seu valor, 

relatJ\ramen te ao dos do marido, ·sailv o· estipulacão em con-
trario no ·contr.aiClo antenupciaiJ; (a.rts. 263 e 319). 

29'1 

DA CONSTI'l'UlÇA~O DO DOTE 

292 
Art. 284. E' da essencia d-o. regimen dotal descrev,erem-se 

e estima.r em-.se .cada um de per si, na· escriptura. antenupcial 
(nrt. 263 ) os bens, que constituem o dote, com expressa dc-
elaração ele que a .este r egimen ficam suj e·i tos . 
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Art. 285. O dote pôde ser constituído 

I. Pela propria noiva. 
II.Pelo pae, pela mãe, ou por ambos. 
III. Pelos avós e por terceiros. 

§ uni co. E' necessaria a intervenção dos interessados 
por si, ou por procuradores na celebração do contrato. 

Art. 286. A constitui!fãO do dote póde comprehender, 
no todo ou em parte, os bens presentes e os bens futuros 
da mulher. 

§ unico. Os bep.s futuros, porém, s·ó se consideram 
comprehendidos p.o dote, quando adquiridos por titqlo 
gratuito, assim fôr declarado em clausula expressa do pa-
cto ante-nupcial. 

r· 
Art. 287. O dote não póde ser augm.ep.tado pelos con· 

juges, depois do casamento. 

Art. 288. Quando constituído por terceiros, na con-
stancia do matrimonio, não tem effeito sobre o regimen 
preestabelecido para os outros bens. 

Art. 289. E' licito estipular na escriptura ante-
nupcial : 

I. A reversão do dote ao dotador, dissolvida a. socie-
dade conjugal, quer a dotada teuha rJhos, quer não os te-
q}la, 

II. A transferep.cia do dote ao mar~do, morrendo a 
mulhr.r sem herdeiros necessarios e vice-versa. 
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293 
Art. 285. O dote pó de ser constituido piela propria nu-

bente, por qualquer dos seus asc-endentes, ou p.o:r outr:em. 

Paragrapho unico. Na celebração do c.ontracto ip_tervirão 
sempre, :em pessoa, ou por procurador, todos os .inter·es-sados .. 

294 
Art. 28ô. O dote póde comprehender, .no todo, ou em parte, 

os bens presentes e futur.as. da mulheT . 

295 
Art. 287. Não é li<cito ao:s' casados augmenta:r o dote. 

296 
Art. 288. O dote ·constituído por :estranhos durante o ma_. 

í;rimoni·o não altera, .quanto aü's out.r.os bens, o regimen pre·-
e,s tabé<leeido·. 

297 
·Art. 289. A! reversã1o do dote ao tdlotador, dissolvida a 

sociedade oonjugal. 

298 
Art. 289, n. II - Elimine-tse o numero II. 
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Art. 290. Se o dote fôr promettido pelos paes conjun-
tamente, sem declaração da parte com que· um c outro 
contribuem, entende-se que cada um se obrigou vor me-
tade . 

.Art. 291. O dote é considerado adiantamento de legi-
tima, quando constituído pelos paes, salvo disposic:ãt~ em 
contrario. 

Se Nh· constituído pelos RY6s ficá sujeito á collação 
nos mesmos casos em que o é o dos pac::; aos filhos, guar-
ilacla a disposição do art. 1.799. 

§ unico. Os dotadores respondem pela importancia 
do dote, no caso de evicção. 

Art. 292. Quando o dote fôr constituído por qualquer 
outra pessoa, esta. só responderá. pela evicção se houver 
procedido ele .má fé, ou se a responsabilidade tiver sido 
estipulada. 

Art. 293. Os f1-uctos elo dote são devidos desde a rea-
lização do casamento, não tendo havido estipulaçfco de 
prazo. 

Art. 294. E' permittido estipular no contrato elo tal : 

I. Que a mulher receba, clirectamente, par:} suas des-
pezas particulares, uma determinada parte dos rendimen-
tos elos bens clotaes. 

II. Que com os bens do~aes haja outros submettidos 
a regimens differentes. 

§ unico. Em falta ele expressa declaração sobre o re-
gimen dos bens extra-dotaes, prevalecerá o ela communhão 
salvo os casos de separação obrigatoria, previstos e men-
cionados neste Codigo. 

Art. 295. No regimen dotal é applicavel, quanto aos 
adquiridos, o dispost o no capitulo attinente ao da com· 
munhão parcial. 
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299 

Art. 2!J 1. f.ul)primrt - sc . 

300 

Art. 293 . O 'dlütaclo tem clire.iLo aos fru ctos· elo dote desde 
a cc lebra<_:ií o do cas·am ento, si se não estipulou prazo . 

Art. 294. 

JT. Que, •a: par dos bens clotaes, h aja outros , subm ct.tidos 
a l~cg· im cns div,ersos. 

Paragrapho unico. Em falta, de expressa cl echu·ação quanto 
ao r egimen elo•' bens extra- clo tae.s, preval•ecerá o da commu-
nhão (ar ts . 269 c segs.) , salv.o• OISI ca•sos de separa.cão obriga-
toria n es le Cocligo ·previst-os (a·rt. 265 ) . 

301 
Art. 295 . Appli C'a - sc, no r cgimcn clotal, aos adquiridos o 

di~St1osto nes te titulo, capilnlo ITI (art.s 2'7 6-·'281 ) . 
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SECÇÃO II 
DIREITOS E OBRIGAÇõES DO MARIDO El\1 RELAÇ."-0 AOS 

BENS DOTAES 

Art. 296. Na1 constancia do matrimonio, é direito do 
marido : 

I. Administrar os bens dotaes. 
II. Perceber os seus fructos. 
III. Usar das acções judiciaes a que derem logar. 

Art. 297. Consist indo o dote ou parte delle em bens 
moveis, presume-se translação de domínio para o marido_, 
salvo clausula. expressa em contrario. 

§ unico. Consistindo em bens immoveis, porém, não 
importará translação de domínio, sem clausula expressa. 

Art. 298. Sem a mesma clausula, não se considera do-
tal o immovel comprado com dinheiro do dote ou recebido 
em pagamepto, quq-ndo aqueUe consi13tir em moedq. 

Art. 299. Quando o dote importar alienação, o ma-
rido é considerado proprietario ; póde dispor dos bens do-
taes, e, por sua conta, correrão os riscos e as vantagens 
que lhes sobrevierem. 

Art. 300. Os immoveis dotaes não podem, sob pena 
de nullidade, ser onerados, nem alienados, salvo em has-
ta publica, e por autorização do juiz competente, nos ca-
sos seguintes : 

I. Se de accordo o marido e a mulher quizerem dotar 
suas filhas communs. 

II. Em caso de extrema necessidade, por faltarem ou-
tros recursos para. subsistencia da família. 

III. No caso da primeira parte do § 2° do art . 306. 
IV. Para reparos indisensaveis á conservação de outro 

immovel ou immoveis dotaes. 
V. Quando se acharem indivisos com terceiros, e a di-

visão fôr impossível ou prejudicial. 
VI. No caso de desapropriação por utilidade publica. 
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302 
Art. 206 - Em vez de «na constancia do mratrimonio», 

diga-se: «Na vigencia da; soci1edade conjugal>>. 

303 
Art. 297 . Salvo clausula expressa .em contrario .. presumir-

se- ha trlansferido ao maridQ o dominio dos bens•, sobre que re -
cahir o dote, se forem moveis e não tra.rus<ferido, se forem 
immoveis. · 

Pm,a•grapho unico . Só medi anue clausula ,e•xpressa adqui-
rr-irá domínio o marido sobre os ilnmov.ejs dota.es . 

304 
Art. 298. O immovel adquirido com a importancia do dote. 

quando re,ste consistir em dinheiro, será corusoiderado dotal. . 

305 
Art . 299. Quando o dobe impor tar alheação, o marido con-. 

sidiel'M'- se- ha propri e;tario, e poderá diispôr dos bens dotaes, 
correndo por conta ·su1a, üS riscos e vantagens', que lhes .w.bre-
vierem . 

306 
Art. 300 _____, Substitua-1se a primeira parte: 
«Os bens dotae·s nã.o transfmidos ao domínio do mar·ido 

srí })Oderão, sob pena de nullidade, ·Ser · oneradotSJ ou ,a,J ienardlos, 
cbm autorizaçãJo do juiz, e em hasta publica si 1se tratar de 
alieil'ação, quando occorre·r algum do1s• casos seguintes: 

I. Se convierem marido •e mulher ·em dotar os filhas 
communs. 

II. Em contingencia .dle extrema necessidad0, por falta-
rem . .. 
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VIL Quando estiverem situados em log-ar distante Jo 
domicilio conjugal, e por isso fôr manifesta a convenien-
cia de venclcl-os. 

§ unico. Nos tres ultimos casos, o preço se1·ú n.pplica-
clo em outros bens, em que ficará subrogado. 

Art. 301. Ficarú subsidiariamente responsa.vel o JUIZ 
que conceder a alienação fóra dos casos e sem as formali-
dades do artigo antecedente, ou não providenciar na sub-
rogaçã.o elo preço, em conformidade com o paragr&pho 
tmico do mesmo artigo. 

Ar t. 302. A nulliclade da. alienação pócle ser pro" 
lUOYÍÜa : 

I . P ela m.ulhcr. 
II. ·Pelos seus herdeiros. 
§ unico. A reivindicação dos moveis, porém, só será 

permittida, se o marido não tiver bens com que responda 
pelo seu valor, ou se a alienação pelo marido e as subsc-
quentes entre terceiros tiverem sido feitas por titulo gra-
tuito ou de má fé . 

Art. 303. O marido fica obrigado por perdas e da-
mnos a terceil'os prejudicados com a nullidade, se no con-
ir<d:o u~w se fizer mcn r; iio ela natureza dotal üos bens. 

J\l't. :;o±. Se o marido 11~w tiver iuuno'v·eis que pos-
~;am ::;er hypotheeadoc; para garantia do llote, podcr-se-{L 
110 coutrato autc-nupcial cHtipular fiança ou outm Cênt<~~ão . 

Art. 305. O direito aos immo·veis clotaes uão pl'CSt;l.'CYe 
duranJ:e o m:Jtr:monio ; n~w assim o dirétn aos mo,·eis 
llotaes, o qnal prescreve sob a. responsabilidade llo ma-
rido. 

Art. 306. Qnanto ás dividas passivas, nbservar-se-á o 
seguinte · 
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P::ll.'agr aplJO nni co. :\os t t·es u ltimas casos se app licar:i o 
prer~o em ouL1·os bens, nos quac-s ficarú s-ubrogado (art.. 301) . 

307 
Art. 303. O mrrTido fica obr·igado por pm·das e damnos 

aos 1-crcc iros pe.~~judieados t:om a nullidacle, ·e no- contracLo· clr. 
ali en ação (<H'ls . 300 e :.iOl ; não ~c declarar a nalurr:za J'ol.a l 
rl os immow~ i ;:. 

308 
. \.rt . 30-1. Se o mar ido não tiv.::n· immoveis, CJ uc se pos-

snrn li.ypotll ccar em garaulia . . . , 

300 
.\rL . 300 . O dil·{·it.o aos iJnnJO.Yei·s dolacs não prcscrcvD 

uur.a nLu o ma t.r.imonio . Ma.s J.We~crcve, sob a r c-spuu aeilidadc 
no marido, o direito a-os- moveis do-La.es . 

Art. il06 . . .. 
Dcp.ois do art . 306: 

310 

;_'\'[onh• nh r~tn- ·sc os nrl.s. 307, ::l OS, 309, 3JO, iH -1 r 3-1.3, rr·-
f.Ll~iindo- >r • as Pnwndas ria r(· l\~('r;fín n uy e ·~ub~· l: i.Lu i n clo - ~r; as 
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§ 1 o. As do marido, contrahidas antes ou depois do 
casamento, não serão pagas senão por seus bens proprios. 

§ 2°. As da. mulher, anteriores ao casamento, serão 
pagas por seus bens extra-dotaes ; e, na falta destes, pelos 
fructos dos bens dotaes, pelos moveis dotaes e, em ultimo 
caso, pelos immoveis dotaes. As contrahidas depois do ca-
samento só poderão ser pagas pelos bens extra-dotaes. 

§ 3°. As contrahidas pelo marido e pela mulher con-
juntamente poderão ser pagas, ou pelos bens communs, 
ou pelos proprios do marido, ou pelos extra-dotaes. 

SECÇÃO III 
RESTITUIÇÃO DO DO'rE 

Art. 307. O dote deve ser restituído pelo marido á 
mulher ou aos seus herdeiros, dentro do mez que se seguir 
á dissolução do matrominio ou ao desquite, se não o puder 
ser immedia.tament e. 

Art. 308. O preço dos bens fungíveis ou não fungíveis, 
quando legalmente alienados, só póde ser pedido seis me-
zes depois da dissolução do matrimonio ou do desquite. 

Art. 309. Se os moveis dotaes se tiverem consumido 
por 1.1so ordinario, o marido será obrigado a restituir só-
mente os que restarem, e no estado em que se acharem 
ao tempo da dissolução do matrimonio ou do desquite. 

Art. 310. A mulher póde, em todo o caso, reter os 
objectos de seu uso, em conformidade com a disposição 
do art. 270, n. IX, deduzindo-se o seu valor elo que o mari-
do houver de restituir. 

Art. 311. Se o dote comprehender capitaes ou r endas, 
que tenham soffriclo diminuição ou depreciação eventual, 
sem culpa do marido, este desonerar-se-á da obrigação de 
restituil-os, entregando os respectivos títulos. 

§ unico. Quando, porém, constituído em usufructo, o 
marido ou seus herdeiros serão obrigados sómente a res-
tituir o titulo respectivo e os fructos percebidos depois 
da dissolução elo casamento ou do desquite. 
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,palavras «dissoluç.ão de matrimoni.o» por «dissoluç.ão da so-
ciedade oon.iug.al» .- Coelho e Carnpos . 

§ 1. 0 
••• por seus bens partic.ular.es . 

§ 2.0 As da mulher, anter.i.ores ao ca:samento, serão paga,s 
lfl e'los seus bens extra-dotaes, .ou, em fa.lta destes, pelos í'ru-
ctos dos bens dotaas, pelos: moveis. clotaes e, em ultimo caso, 
~)elos immov.e.is clo•taes . As wn~rahidas· depois ... 

§ 3. 0 
•• • ou pelos par ticulares do marido .ou .•. 

311 
Arts . 307, 308 -e 309. 
Em vez ele ctissoluç.ão elo matrimonio, dig:a·- se : «mssolução 

da sociedade conjug,al» . 

3i2 
Ao art. 311, p.aragr.apho unico: . 
Ond e diz «depois ela di ssolucão do ca•samento ou do des-

quite», diga-se: «após a disso,J,ução da soci·ecl ado eonjugal». 

Codigo Civil -fi. 25 . 
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Ai't. 312, PresUllle-se recebido o dote : 
I . Se o casamento se tiver prolongado por cinco annos 

depois do prazo estabelecido para sua entrega. 
II, Se o devedor fôr a mulher. 
§ unico. Fica, porem, salvo ao rharído o direito qe 

provar que o não recebeu, apezar de ó ter exigido. 

Art. 313. Dado o desquite ou dissolvido o casamento, 
os fructos dotaes que correspondam ao anno corrente se-
rão divididos entre OS dons Conjüges OU êritré UÜl e OS 
herdeiros do outro, proporcion81mente á duração do casa-
mento, no decurso do n~. 0smo anno. Os annos do casamento 
contam-se da data ele sua celebracão. 

§ unico. Tratando-se ele colheitas feitas em p eríodos 
superiores ou inferiores a um anuo, a divisão se effectuará 
proporcionalmente ao tempo ele duração da sociedade 
conjugal, dentro do período da colheita. 

Art. 314. O marido tem direito de ser indemnísado 
das bemfeitorias n ecessarias e uteis, segundo o valor que 
tiverem ao t empo ela restituição, e responde p elas deterio-
rações causadas por sua culpa. 

§ unico. Este direito e esta obrigaç~w p assam aos seus 
herdeiros. 

SECÇÃO IV 

SEPAR<\.ÇÃO DO DOTE E SUA ADMINIS'l'RAÇÃO PELA l\1ULHEI-t 

Art. 315. A separação do dote pôde ser judicialmente 
requerid a pela mulher, quando a desordem nos n egocias 
do marido fizer r'eceiar que os bens deste não bastam para 
garantir os seus, salvo o direito que assiste aos credores 
de se opporem á separação, quando fôr esta fraudulenta. 

Art. 316. ;::;lepap.C)o o dote, sua administr ação será 
entregue á mulher, nias continuará inalienavcl, e o juiz 
que conceder a separação deverá providenciar para que 



- 387-

:Emendas do Senado ao pr oject o da Camar~, h. 1, de 1902 

~13 

Art. 313. Dado o desq11-ite ou .annullado o casamento . . . 
314 

Em vez de «dado u dle.squite ou dissolvido o casame.nt.o·», 
diga-se : «dada a di~s·s·o·luçã.o da s·oc-iedade conjugal» . 

3:15 
Art. 314. O má:eido tem dillé-ito á indeinhização das bem-

feito·rias necessari.a.s e utets, -s:egu.ndo o seu va:lor ao tempo d.a 
restitú.ição; e responde pelos damnos de que tiver culpa. 

Paragrapho uni co. Este direito e esta obrigaoão trans-
mittcm-·se a.os s·eus herdeiros . 

316 
DA SEPARA.ÇÃO DO D.O'l'E, E'l'C. 

;317 
Art. 315 . A mulher pôde requerer judicialmente a sepa·-

ração do dote, quando a desordem no-s negocias do marido 
h've a r ecear que os bens deste não ba;stem a assegm,ar os do 
outr.o conjuge·; salvo o dir·eito, que aos .credones ass.iste, de se 
Oi.)porem á :,;epar.ação! quando fraudulenta . 

318 
Art. 316. SJ3parado· o dote, t:erá po'r administradora a 

rf'ulher, ma3 c.ontinuará inalienavel, prov·endo o juiz, quando 
COl11Ceder a E-aparação, a que•. se,i.am c.onvel't.idns ern immove-i-s 
cs valores eritr'eg·ues pelo Ü1ahdo em r eposiçã<O dos bens dotaes. 
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as quantias r ecebidas em pagamento delle sejam applica-
das em bens immoveis. 

§ unico. A sentença, da separação será averbada no 
r egistro de que trata o art. 268. para produzir effeitos em 
relação a t erceiros. 

SECÇÃO V 

BM~ S PARAPHERNAES 

Art. 317. A mulher conserva a prO!priedade, a admi-
nistração, o gozo e a livre disposição dos bens parapher-
naes; observada, quando á alienação dos immoveis, a res-
tricção do art. 282. 

Art. 318. Se o marido, ·como procurador constituído 
para administrar os bens paraphernaes ou particulares da 
mulher, fôr dispensado, por clausula expressa, de prestar-
lhe contas, será sómente obrigado a restituir os fructos 
e:s:isten tes : 

I . Quando ella lhe pedir contas. 
Il. Quando lhe cassar o mandato. 
Ill. Quando dissolvida a sociedade conjugal 

CAPI'rULO VI 
DAS DOAÇõES ANTI-~UPCIAES 

.1.\.rt. 319. Sah·o o caso ·· de separação obrigatoria de 
bens, é livre aos contrahentes esti'Pcllar , no contracto an-
te-nupcial, doações reciprocas ou ele um ao outro, comtan-
to que não excedam á metade dos bens do doador. · 

Art. 320. As doações para casamento podem tambem 
ser feitas por te~~ceiros no contrato a-nte-nupcial ou em 
nutro instrumento· publico anterior ao casamento. 

Art. 321. As doações estipuladas nos contratos ante• 
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319 
DOS BENS PARAPHERXABS 

320 
Art . 317 . De.poi.s da pala·vr.a «par.aphermlle:S», accrcs•cen-

te-se: «mencionadas na escriptura anl·e-nupc.ia I» . 

321 
Art. 318 . . . . paraphernaes, ou os par ticulares da mu-

Jlwr .. , 

II . Quando eUa. lhe r.evogar o mandato . 

~22 

Art. :319. Salvo o caso de separacão obrigatoria. el e he.ns 
·cart . 365), é livre aos contrahentes estir1ular, na escriptura 
~·ntenupci al, doacões r eciprocas, DU de um ao outro, comtanto 
que não ecx:cedam a metade dos bens do doador. (Arts. 270, 
n . VIII, e 238, n. II) ~· 

323 
Art. 3.21. . • •• ainda que e:ste fallflÇ::t antes daquelle •. 



- 31)0-

Project() da Can1ara, n. 1, de 1902 

nupciaes para depois da morte do doador, aproveitarão 
aos filhos do donatario, ainda que este falleça antes do 
doador. 

§ unico. No caso, porém, de sobreviver o doador a to-
dos os filhos do donatario, caducará a doação. 

TITULO IV 

Dissolução dA socieda<;le conju~al e :posse dos filhos 

CAPITULO I 
DA DISSOLUÇÃO PA SOqEDA,DE CONJUGAL 

Art. 322. A sociedade conjugal termina. 
I. Pela morte de um dos conjuges. 

II. Bel& :qullidade do cas~mento. 

III. Pelo desquite. 
§ un ico . O casamento é inclif;soluvel, e só se rompe 

pela morte de um dos conjuges, não sendo applicavel a 
este caso a presumpção ele que trata o art. 10 da parte 
geral. 

Art. 323. A acção de desquite será orclinaria e só-
mente competirá aos conjuges. 

§ unico. Se, porém, o conjuge fôr incapaz <h: exer-
cei-a, poderá ser representado por qualquer ascendente ou 
irmão. 

f.-i't 324:. A acçãó Çie desquit~ só pó(le !n~+cl~r-~~ em 
algnín qos seguiut~s :w.otiyps; . . 

· I. Adulterio. · 
Il. Tentativa de morte. 
III. Sevicia ou injuria grave. 
IV. Abandono volnntario do lar conjugal, durante 

cJ ous annos continuo.,. 

V. Mutuo consentimento elos conjuges, se forem ca-
<>ac1os ha mais de dons a11nos. 
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324 
Da dis~plução d(t S()Ciedaqe çqnjugal e da proteCÇ~O da 

· · pessoa dos filhos 

325 
Art. 32?, II - .Pela nullidade ou annullação do casa-

mento. 
IIt. Pelo descruite, amigavel, pu judicial. 
Paragrapho unico. O casamento valido só se dissolve pela 

mgrte de um .dos conjuges .. não se lhe applicaJ.1dO a pr(jsqm-
pçao estabelecida li este Cod1go, art. 1 O, segunda pfl,rte. 

326 
Art. 324. A f\COã9 ele clesqujte só se póde fnndar em •••. 

327 
Ar.t. 32/f, Elimine-se o n. v. 
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Art. 325. O adulterio deixará de ser motivo para o 
desquite: 

I. Se o autor houver concorrido pnra que o réo o 
commetta. 

II. Quando tiver sobrevindo perdão da parte do con-
juge innocente. 

§ unico. Presume-se perdoado o adulterio, quando o 
conjuge innocente, depois de conhecei-o, consente em co-
habitar com o culpado. 

Art. 326. No desquite litigio5o, sendo a mulher inno-
cente e pobre, o marido é obrigado a prestar-lhe a pensão 
alimentícia fixada pelo juiz. 

Art. 327. O juiz fixará tambem a quota. com que,para 
criação e educação dos filhos, deve concorrer o conjuge 
rmlpado, ou ambos, se um e outro o forem. 

Art. 328. A sentença do desquite autoriza a separa-
ção dos conjuges e faz cessar o regimen dos bens, como 
se o casamento fosse dissolvido. 

Art. 329. Seja qual fôr a causa do desquite e o modo 
como este se faça, é licito aos _conjuges restabelecer a todo 
o tempo a sociedade conjugal nos termos em que ella ti-
nha sido constituída, comtanto que o façam judicialmente 
perante autoridade competente. 

§ unico. A reconciliação em nada prejudicará os di-
reitos de terceiros, adquiridos antes e durante o desquite, 
seja qual fôr o regimen dos bens. 

Art. 330. A mulher condemnada na accão de desqRite 
não poderá mais llsar do nome do marido.~ 
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328 -
Art. (no\'lo) . Dar-se-ha tambem o desquite por mutuo 

consentimento dos conjuges, se forem casados por mais de. dous 
a.nnos, manifestado perante o juiz e devidamente homologado . 

329 
Art .. 325. 

I. .. .. para que 6 ré o o com mel Lcs;:;.e . 

TI. Se o conj uge innocente lh'o houver perdoado. 

Paragrapho uni co . Presume-se perdoado o adulterio, 
quando ·O conjuge innocente, conhecendo-o, cohabitar~ com o 
culpado. 

330 

Art . 326. No desquite judicial, sendo -a mulher innocente 
e pobre, prestar-lhe- ha o marido a pensão alimentícia, que o 
juiz fixar . 

331 
Art .. 328. . .. dos conjuges, c põe termo ao r egimen ma-

trimonial do~ bens, como se o ca'samento fosse annulladq .. 
(Art. 27 4, n. IH) . 

332 

Art. 329 . . .. nos termos em que fôra constituída, com-
tanto que o façam, por acto regular, no juizo competente . 

333 
Art. 330 .... perde -o direito a usar o nome elo marido. 

;(Art. 216.) 
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CAPITULO li 

DA ]?OSSE DOS FJLHOS 

Art. 331. No caso de dissolução ela sociedade conjugal 
po+ desquite amigavel, observar-se-á o que os cc>njuges 
accordarem sobre a posse dos filhos. 

Art. 332. Sendo o clesqlJ.ite litigioso, a posse elos filhos 
menores caberá ao conjuge innocente. 

§ 1 •. Se ambos foren culpados, a mãe terá direito d(;l 
conservar em>,sua companhia as filhas, emquanto menores, 
e os filhos até a edacle ele seis annos. 

§ 2· Os filhos maiores de seis annos serão entregues 
á guarda do pae. 

Art. 333. Hayendo motivos ponde:r;osos,poclerá o juiz, 
no interesse dos filhos, regulai' por modo di:f:ferente a si-
tuação destes em relação aos paes. 

§ un,ico. Se sómente a um dos conjuges couber a pos-
se dos filho~, fixará o juiz a contrib.uiçito (lQIIl. que o outro 
eleva concorrer para o sustento dos mesmos. 

Art. 334. No caso de annullação do casamento, lia-
vendo filhos communs, observar-se-á o disposto nos ar-

tigos 332 e 333. 

Art. 335. A mãe que contrahe novas nupcias não per-
ele por isso o direito de ter os filhos na sua companhia, da 
qual s0 poderão ser retirados por ordem elo juii. provado 
que ella ou o padrasto não os trata convenientemente. 
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334 

DA PROTECÇÃO DA PESSOA DOS FILHOS 

335 
No capitulo II, titulo IV. 

. 336 
ünçle se diz «da posse dos filhos», diga-se : «da prctecção 

da pessoa dos filqos» . 
337 

Substitua- se i3: palavra «posse» nos arts . 331, 332 e ::J33, 
paragrapho uni co, pela palavra «guarda>>. 

338 
Art. 332. Sendo o. d13sqllite judicial, ficarão os fi lhos me-

nores com o conjuge ini:wcénte. · 

339 
Art. 333 . Havendo mot.ivos gr.a•v.es, poclerá o jui'z, em 

qualquer caso, a• bem d'os filhos, r egular por maneira diffe-
rente da estabelecida nos artigos anteriore~ a situação çlelles 
para c.om os paes . 

Paragr.a•pho unico. Si todos os filhos couberem a um só 
conjuge, fixará o jui'z a contribuição com que para• o sustento 
delles haja. de concorrer o qutro. 

340 

Art. 335 .... não perde o direito a ter comsigo os filhos, 
que só lhe poderão· ser retirados, mqrudando o juiz, provado 
que ell a, ou o padrasto, não os trate convenientemente. (Arti -
gos 255, n. I, e 400.) . 
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TITULO V 

Relações do parentesco 

CAPITULO I 
D I SPOS1Çõ8S GE:HAES 

Art. 33 6. Sã.o parentes, em linha recta, as pessoas das 
qu aes uma procede da outra. Os parentes em l inha r ecta 
são, entre si, ascendentes e descendentes. 

Art. 337. S~o parentes em linha collateral, até o de-
cimo gráo, as .pessoas que procedem ele um tronco com-
mum, sem que descenda uma da outra. 

Ar t. 338 . O parentesco é legitimo ou illegitimo, se-
gundo procede ou nã.o de casamento. 

Art. 339. Na linha recta, contam-se os gráos de pa-
r entesco pelo numero das gerações; na collateral, contam-
se subindo ele um elos parentes até ao ascendente com-
mnm , e descendo, depois, até encontrar o outro parente. 

Art. 340. Cada conjuge é unido aos parentes de outro 
pelo vinculo da affinidade licita. 

Art. 341. A affinidacle, na linha recta, não se extin-
gue com a dissolução do casamento que a originou. 

Art. 342. A adopção estabelece simples parentesco ci-
vil entre o adoptante e o adaptado. 

CAPITULO II 
DA F ILIAÇãO LEGITIMA 

Art. 343. São legitimas os filhos concebidos na con-
stancia do casamento. Consider am-se tambem legitimas os 
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341-
Das relações de parentesco 

342 
Art. 330 - Hedija-sc: 
«São parcnbos em linha rcc,ta .as pessoas que estão umas 

para com as outras na relação ele ascenciO!ltes e descenc!cn-
tes. 

3!13 
Art. 337. São- ,P·arentes em linha collateral ou transver-

sal até ao sexto gráo ,as pessoas que proveem de um só tron-
co, sem descenderem uma da outra. 

344 
ArL 338. . . . de casamento, natural, ou ci'vil, conforme 

resultar de c.onsangninidacle. ou aclopção. 
345 

Al'l. 339. Con'lam-se na linlta reeta os gJ:áos Lle p~a,en
tedCO pelo numero de geraç.ões e na collaLcral tambcw pelo 
numero de•llas, subindo, porém, ele um elo~::~ varentes •. . 

346 
"\l'L. :HO. Cada coujuge é alliado aos 1HrenLes elo outJ:·o 

pelo vinculo dn. aff'inirJacle. 

347 
Al't. 342 . A auop,ç-ão es tabeleee parentesco mer.arnente ci-

Yil entre o adoptante e o aclopt.ado. (Art. '383.) 

348 
Art. 3113. São legitimas os fi'! h os concebidos na constan-
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procedentes ele casamento annullaclo e de casamentos nul-
los contrahidos ele boa fé. 

Art. 344. Presumem-se concebidos na constancia do 
casamento: 

I. Os fi lhos nascidos cento e oitenta dias depois da 
cohabitação dos conjuges. 

II. Os nascidos dentro dos t r ezentos dias subsequen-
t es â dis~>olução ela sociedade conjugal por morte, desquite 
ou annullação. 

Ar t . 345. A legitimidade do filho nascido antes de de-
corridos os cento e oitenta dias de que trat11- o n. 1 do 
artigo antecedeilte não póde, entretanto, ser contestada: 

I. Se o marido, antes de casar, tinlia sciencia da gra-
videz da mulher . 

II. Se assistiu, 'pessoalmente ou por procurador, a la-
vrar-se o termo de nascimento do fílho, sem contestar a 
paternidade. 

Art. 346. A legitimidade do filho concebido na con-
stancia do casamento ou presumido tal, só púde ser con: 
testada: 

I. Provando-se que o marido se achava physicamente 
impossibilitado de cohabitar com a mulher nos primeiros 
cento e vinte e um dias, ou mais, dos trezentos que houve-
rem precedido ao nascimento elo filho. 

II. Que a esse tempo estavam os conjuges legalmente 
separados. 

Art. 347. O segundo motivo elo ar tigo aptecedente não 
procederá, se os cpnj11ges houveram col).abitaclo al gum dia 
sob o mesmo tecto, dürante o referido tempo. 

Art. 348. A impotencia só pócle ser aclmtitida, para 
impugnação da legitimidade do filho, quando fôr abso-
luta. 

Art. 349. O aciulterio tla mulher com quem o marido 
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cia elo casamento, ainda que annullado, ou nullo, si se con-
tr~ahiu de boa fé . 

349 
Art. 344: 

I. Os fi lhos nasci'clos cento c oitenta dias, pelo menos, 
de1~~is ~le estabelecida a convi'vencia C()nj ugal. (Art. 3!15 . ) 

350 
Art . 346 . A legitimidade do filho oonoobido na constancia 

do casa;mento, ou presumido tal (arts .. 344 e 345); só se póde 
contestar: · 

351 
Art. 3117. Não valerá '() motivo do artigo antecedente, 

n . II, si os oonjuge.s houverem convivido algum dia sob o tecto 
conjugal. 

352 
Art. 348. Só em ;sendo absoluta a impotencia, vale a sua 

allegacão ·contra a legitimidade do filho. 
353 

A:l'L. 349 . Não basta o adulterio da mulher, com quem 
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cohabitava não é sufficiente para destruir a presumpção 
legal da. legitimidade da filiação. 

Art. 350. Cabe privativamente ao marido o direito de 
contestar a legitimidade elos filhos nascidos de sua mu-
lher. 

Art. 351. A acção de e1ue trata o artigo antecedente, 
uma vez iniciada, passa aos herdeiros elo marido. 

Art. 352. A confissão materna não basta para excluir 
a paternidade. 

Art. 353. A filiação legitima prova-se pela certidão do 
termo do nascimento inscripto no registro civil. 

Art. 354. Ninguem póde vindicar estado contrario ao 
qne r esulta do r egistro ele nascimento. 

Art. 355. Na falta ou defeito elo termo elo nascimento, 
pnLlerú pl'ovar-se a filiação lcgitim~, por qualquer modo 
admissivel em direito : 

I. Quando houver um comeso ele prova por escripto, 
proveniente elos paes, conjunta ou separadamente. 

II. Quando existirem vehementes pr~sumpçõcs r esul-
tantes ele f actos já certos. 

Art. 356. A acção 'para provar a legitimidade da filia-
ção pertence ao proprio filho , emquanto viver. Passará, 
porém, a seus herdeiros, se elle houver morrido ainda me-
nor ou incapaz. 

Art. 357. Se a àcção tiver sido iniciada pelo filho, 
tambcm poderá ser continuada por seus herdeiros, caso 
não t enha sobrevindo desistencia ou perempção ela instan-
cia . 
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o marido vivia sob o mesmo tecto, pa.ra iHidir a presumpção 
le,gal de legitimidade da prole. 

354 
Art. 35t ... dos fi lhos nascidos de sua mulher. (Art.- 182, 

§ 3.0). 
355 

Ad. 352 . Não basta a confissão nta,tcrina tPara excluir· a 
paternidade. 

356 

Art. 35G ••• 

I. Quando houver começo el-e prova por oscripto, pro-
~rcniente dos ... 

357 

Art. 356. A acção de prova da filiação legitima compete 
ao filho, emquanto viver, passando aos herdeiros, si elle morrer 
menor, ou incapaz. 

358 
Art. 357 ... pel.Qi filho, poderão oontinual-a os hercle-ir·os, 

salvo si o autor desistiu, -ou a instancia foi perempta. 

Co digo Civil- fi . 2G . 

\·. 
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CAPITULO IIl 
DA LEGITIMAÇÃO 

Art. 358. Os filhos legitimados são, em tudo, equipa-
rados aos legitimos. 

AJ-t, 359. A legitimação res1,uta do casamento depois 
de concebido o filho. 

Art. 360. A legitimação elos filhos fallecido.s aprovei-
ta aos seus descendentes. 

CAPITULO IV 
DO RECONHECIMENTO DOS FILHOS ILLEGITIMOS 

Art. 361. O filho illegitimo pócle ser reconhecido pelos 
paes, conjunta ou separadamente. 

Art. 862. Quando a maternidade constar do termo de 
nascimento elo filho, a mãe só poderá · contestai-a, provan-
do a falsidade do termo ou das declarações nelle contidas. 

Art. 363. O reconhecimento vohmtario do filho ille-
gitimo pócle ser feito no termo de nascimento ou por in-
strumento publico ou testamento. 

§ unico . O r econhecimento, póde ser anterior ao nas-
cimento do filho j á concebido, ou posterior ao seu falleci-
mento, se deixar descendentes. 

Art. 364. Os filhos incestuosos e adulterinos não pú-
dem ser reconhecidos. 

Art. 365. O filho illegitimo, reconhecido por um dos 
conjuges, não poder á residir no lar conjugal sem o con-
sentimento do outro. 
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359 
Art. 359. A l>egitirnacão resulta do casamento qo,s paes es.,.. 

tando concebido o filho (art. 234) . · · 
360 

Ao art . 359: 
Onde diz «concebidos», diga-s·e: «copc13bido ou havido» •. 

361 
Art . 362 ..• só a poderá contestar .. • 

362 
Art . 363. O reconhecimento voluntario do filho il'legitimo 

póde fazer-s-e OIU/ no propri'O termo de· nascimento•, ou me-
diante .es·criptura publica, ou por testamento .(art. 188, pa-
ragrapho uni co) . 

· Par.agra.poho :Uni-co. O reconhecime.nto póde preceder o 
n:ascimento do filho, ou succeder-lhe a;o fallecimentp, sll deixar 
descendentes . 

363 
Art. 364. (Supprooso) . 
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Art. 366. O filho reconhecido fica, durante a menor-
idade, sob o poder do progenitor que o reconheceu; e, se 
por ambos tiver sido reconhecido, ficará sob o poder do 
pae. 

Art. 367. Quando o pae e a mãe reconhecerem o filho 
illegitimo serão obrigados a alimentai-o e educai-o, segun-
do suas posses e condição, como se fosse legitimo. 

Art. 368. O reconhecimento não póde ser feito sob 
condição ou a tei·mo. 

Art. 369. O filho maior não póde ser reconhecido sem 
o scn consentimento, e o menor póde impugnar o reconhe-
cimento, dentro elos quatro annos que se seguirem á ma-
im·iclade ou emancipação . 

.Art. 370. Os filhos ülegitimos de pessoas que não es-
tão comprehendidas no art. 187, ns. I a VI, t êm acção 
contra seus paes ou contra os herdeiros destes para reco-
nhecünento ela filiação nos casos seguintes: 

I. Quando, ao t empo ela concepção, sua mãe se acha-
va concubinada com o pretendido pae. 

n. Quando a concepc;ã.o do filho reclamante coincidir 
com a data. do estupro ou rapto pra.ticado ·contra sua mãe 
pelo sapposto pae. , 

III. Qüanclo existir um esc.ripto emana do do pretenso 
pac, reconhecendo expressamente a sua paternidade. 

Art. 371. A investigação ela maternidade é permitti-
da, excepto quando tiver por objecto attribuir :fjlho ille-
güimo a mulher casada ou incestuoso a solteira. 

Art. 372. A acção de investigação da paternidade ou 
maternidade }Jóde ser contestada por qualquer pessoa, que 
para :isso t enha justo interesse. 

I 

Art. 3'73. A sentença que juiga proce~lente a acção de 
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364 
Art. 1366. O filho r econhecido, emquanto menor, fi.cará 

sob o poder do progenitor, que ·O r eoonheceu, e, · ~ i U~mbos o 
reconheceram, sob o do pare. 

3G!'í 
Art. 307- Supprimn-se. 

366 
Art. 368 . :\ão se póde subordinar a CDndicão, ou a Lrrmo, 

o r!'conhoc imenlo do fil ho . 

367 
Ar L. 370. Os f ilhos ille.gitim os de pessoas quo nfto r..aibam 

no art. 187, ns . I a VI, teem acção contra os paes, ou seus ll e r·-
doiros, para demandar o reconhecimento da filiação: 

I. Se ao tempo da concepção a mãe estava concubinada 
com ... 

li. Se a concepção do filho reclamamte coinc-idiu com o 
r apto da mãe pelo supposto pae, ou suas r elações sexuaes com 
ella . . 

III. Se existir escripto daquelle a quem se attribue a pa-
terRidade, reconhecendo-a expressamente. 

368 
Art . 371. A investigação da paternidade só se não per-

mitte, quando tenha por fim attribuir prole illegitima a mu-
lher casada, ou ü10estuosa á solteira. 

369 
Art . 372. Qualquer pessoa, que justo interesse tenha, póde 

contestar a acoão de investigaoão da patenlidaçle, ou ' matcr-
rridade. 

370 
Art 373. A sentenoa que julgar prooodente a ac!)ão de 
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investigação produz os mesmos eff.eitos tio 1·econhecimento, 
e púde determinai· que o :l':ilhb seja c'dad.-; c edtteado fór.J. 
da conipanhia elo pae ou da :i:nãe qnq houYer contestado 
essa qualidade. 

Art. 374. A filiação paterna e materna podem resultar 
de casamento declarado nullo, ainda mesmo sem as condi-
ções do putativo . 

CAPITULO V 
DA ADOPÇÃO 

Art. 375. A adopção é permittida ás pessoas, maiores 
de cincoenta annos, que não tiverem descendentes legit:-
mos ou legitimados. 

Art. 376. O adoptante deve ser, pelo menos, dezoito 
annos mais velho do que o adaptado. 

Art. 377. Ninguem pócle ser adaptado por duas pes· 
soas, salvo se forem marido e mulher. 

Art, 378. O tutor ou ' curador não pócle adaptar o pu-
pillo ou curatelado, emqu~nto não prestar contas ele sua 
administração e pagar o alcance em que se achar. 

Art. S79. A aclopçâo não se póde realizar sem o con-
sentimento da <pessoa sob CUJa guarda estíver o ::tcloptâdo, 
se fôr menor ou interclicto. 

Art. 380. O menor ou interdicto que tiver sido ada-
ptado poderá r omper o vinculo da adopção, dentro do an-
no immediato á sua maioridade ou ao levantamento da in-
terc1icção. 

Art. 381. Pócle tambem 1'0mper-se o vinculo ela ad-
O-pção : 

I. Quando as duas partes estiverem de accordo. 



- 4.07 -

Emendas do Senado ao projecto da Camara, n. 1, de 1902 

investigação, produzirá os mesmos effeit.os de reconhecimento; 
podendo, porém, ordenar que o filho se crie e eduque fóra da 
companhia daquelle dos paes, que negou esta qualidade. 

371 
Art. 375. Só os maiores de cincoenta ::mnos, sem prole ! e~ 

gitima., ou legitii:Jada, podem adaptar. 

372 
Art. 376. O adoptante ha de ser, pelo menos, dez,oito annos 

mais velho que o adaptado. 

373 
Art. 378. Emquanto não der contas de sua administração, 

e sa ldar o seu alcance, não póclc o tutor, ou curador, adaptar 
o pupillo, ou o curatellado. 

374 
Art . 379. Não se póde adaptar sem o consentimento da 

pessoa, debaixo ele cuja guarda estiver o rrcloptando, menor, ou 
interclicto . 

375 
Art. 380. O acloptaclo, quando menor, ou interclicto, poderá 

desligar-se ela adopção no anno immecliato no em que cessar 
a intercliocçfio, ou a men oriclade . 

376 
Art. 381. Tambcm se cll.ssolve o vinculo ela ndoprfio: 

I. Quando as duas partes convier em . 
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II. Quando o adaptado commetter alguma ingratidão 
para com o adoptante. 

Art. 382. A aclopçã.o deve ser f eita por escriptura pu-
bl ica, c não admit te condiçã.o nem t ermo. 

Art. 383. O parentesco procedent e da aclopção limita-
se ao pac adoptantc e ao filho adaptado, salvo quanto 
aoR impedimentos matrimoniaes, em relação aos quaes se 
obsenrará o disposto no art. 187, ns. III e V. 

Art. 384. A adopção produzirá os seus effeiV:s ainda. 
que sobrevenham filhos ao adoptante, salvo se, pelo facto 
do nascimento, ficar provado que o filho estava concebido 
no momento da adopção. 

Art. 385. Os direitos e deveres que resultam do pa-
r ent esco natural não se extinguem pela adopção, excepto 
o patrio poder , que será transferido do pae natural para 
o acloptivo. 

CAPITUJ_;O VI 

DO PATRIO PODER 

SECÇÃO I 
DISPOSI Çõ ES GERAES 

Art. 38B. Os filhos legitimas, os legitimados, os legal-
mente reconhecidos e os adoptivos estão su jeitos ao patrio 
poder , emqnanto menores. 

Art. 387. Na constancia do casamento, o patrio poder 
é exercido pelo marido, como chefe da famila, e pela mu-
lher, na falta ou impedimento deste. 

Art . 388. O desquite não alt era as relações entre paes 
e filhos , senão quanto ao direito que cabe áquelles de ter 
estes em sua companhia. 
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II. Quando o adoptado commetter ingratidão contra o 
adoptante . 

377 
ArL. :::s2. A adopção far -s·e-ha por .escripturu. publica, 

f'm que. se não admitt.c condiç.ão nem termo. 
378 

Art. 383. O mltl'entesco resultante da :adopção (a·rt. 312r 
1 imi l.a - se ao a.dopl.ante •e a•o a.doptado, salvo quanto aos impe-
dimen tos mateimoniaes, a cujo respeito se observarú o dis -
posbo no aet. 1.87, ns. III e V. 

379 
Art. 387. Durante o casamenbo, exeroe o pa,tJrio· poder o 

maori-c!Jo, como chefe da família .(art. 239), e, na f:alta ou im-
pedimento seu, a. mulher. 

380 
Art. 388. O desquite não a ltera as r:elações entre paes e 

filhos s inão quanto ao direit,o, que aos primeiros cabe de ;t;erem 
em sua c;ompanhia, .os .segundos. ,(Arts. 332 :e 333.), ' . 
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Art. 389. Dissolvido o casamento pela morte de um 
dos conjugas, o patrio poder compete ao conjuge sobre-
vivente. 

Art. 390. O filho illegitimo não reconhecido pelo pae 
.fica sob o poder materno. Se, •porém, a mãe não fôr co-
nhecida, ou não fôr capaz de exercer o patrio poder, o 
menor incidirá sob tutela. 

SECÇÃO II 

IDFFEITOS DO PATPJO PODER SOBRE A PESSOA DOS FILHOS 

Art. 391. São direitos do progenitor sobre a pessoa 
dos filhos menores: 

I. Dirigir sua educação. 

II. Tel-os em sua companhia, posse e guarda. 

UI. Conceder ou negar consentimento para que se ca-
sem. 

IV. Nomear-lhes tubr, por testamento ou documento 
authentico, se não sobrevi'Ver o outro progenitor, ou quan-
do o sobrevivente se achar impossibilitado de exercer o 
patrio poder. 

V. Representai-os nos actos da vida civil. 
VI. Reclamal-os de quem illegalmente os detenha. 
VII. Exigir que lhe rprestem obediencia, respeito e os 

serviços proprios de sua edade e condição. 

SECÇÃO III 

EFFEITOS DO PATRIO PODER SOBRE OS BENS DOS FILHOS 

Art. 392. O pae e, na sua falta, a mãe são os adminis-
tradores legaes dos bens dos filhos que se acham sob o seu 
poder, resa.lvada a disposição do art. 230. 
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• 1 381\ 
Art. 390. . . . Si, porém, a mãe não for conhecida ou ca-: 

paz de e::<rerüer o pat.rio poder, dllir-se- ha tutor .ao menor. 

382 

DO PAI'RIO PODER QUANTO A' PESSOA DOS FILHüS 

383 
Ar t. 391. Compete ,ruas paes, quanto á pessoa dos filhos 

menores: 
I . Dirigir-lhes ·a criação e educação. 

384 
Ao art. 391, n. II : 
Supprima- se a pa:lavra «p:osse». 
UI. Conceder-lhes ou negar- lhes consentimento para: ca:-· 

saretn. 
IV .. .. si o outr-o dos paes lhe não 1sobreviver ou o sobre-: 

vivo não puder exercitar o patrio poder. 

385 

DO PATRIO PODER QUA.N'l10 AüS BENS DOS FILHOS 

386 
Ar.IJ. 392. ·

2
·
3
·
0
.que se achem sob o seu poder, salvo 0 dis-posto no aii't, 
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Art. 393. Não podem, porém, alienar, hypothecar, ou 
gravar de onus reaes, os immoveis elos filhos, nem contra-
hir, em nome delles, obrigações que ultrapassem os limites 
da simples administração, salvo caso de necessidade ou 
evidente utilidade dos mesmos filhos, mediante autorizacão 
do juiz. · -

Art. 394. Sempre que no exercício do patrio poder, 
nouver collisão entre os interesses do progenitor e os dos 
filhos, a requerimento destes ou do Minsterio Publico, o 
juiz lhes dará curador especial. 

Art. 395. A nullidade dos actos praticados com infra-
cção dos artigos antecedentes póde ser opposta sómente : 

L Pelo filho. 
II. Pelos herdeiros. 
III. Pelo representante legal, .se antes da maioridade 

do filho o pae tiver perdido o patrio poder. 

Art. 396. O usufructo dos bens dos filhos é inherente 
ao exercício do patrio poder, salvo a disposição do arti-
go 230. 

Art. 397. Exceptnam-se: 
I. Os .bens deixados ou doados ao filho com a exclu-

são elo usufructo paterno. 
II. Os bens deixados ao filho, para fim certo e deter-

minado. 

Art. 398. Estão excluídos do usufructo e da adminis-
tração dos paes: 

I. Os bens adquiridos pelo filho illegitimo, antes do 
reconhecimento. 

II. Os adquiridos pelo filho em serviço miltar, de 
magisterio ou em qualquer outra fnncção publica. 

III. Os deixados ou doados ao filho, sob a condição de 
não serem administrados pelos paes. 



- .4:13 -

Emenda~ do Senado ào projecto da Ca1nara, il. 1, de 1902 

387 
.Al't . . 393. . . . administração, excepbo por necessidade ou 

cvi.J ente utilidade da prole, mediante prévia. autorização do 
juiz. (Ar t. 182, § ô", n. III. ) 

388 
Art. 3\:l/L Sompr.e que no exercicio üo patrío poder colli-

direm os int·er esses dtos .paes com os do filho ..• 

380 
Al'l . 3\J:í. Só tem o direito ele ovpôr a nullidado aos acl.os 

pral.it:ad os c.om infra·ccão dos artigos autecedentes : 
L O filho. (Ar t. 182, § 6°, n. III.) 
II. Os herdeiros. (Art. 182, § 6°, n . IV. ) 
lU. O repr esentante legal do fi[h.o, si dmmlte ,a menOl'Í-

dade cessar o patrio poder. (Arts. 18.'?., § 6°, n. IV, e 399. ) 

390 
Art. 3!Jtl . Excluem-se ~assim do usofrucLo tomo da ad:mi-

uüil.r.acão dos paes: 
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SECÇÃO IV, 

EXTINCÇÃO E SUSPENSÃO DO P A'l'RIO :PODER 

Art. 399. Extingue-se o patrio poder: 
I. Pela morte dos paes ou do filho. 
II. Pela emancipação resultante do Gasamep.to. 

III. Pela maioridade. 
IV, Pela aclopção. 

Art. 400. A mãe, que contráe novas nupcias, perde em 
relação aos filhos do leito anterior os direitos inherentes 
ao patrio poder ; readquire-os, porém, no caso de enviu-
var. 

Art. 401. Se o pae ou a mãe abusar do patrio poder 
por violação ou negligr-ncia elos seus deveres, ou ruinosa 
administração dos bens do filho, poderá o juiz, a requeri· 
mento ele algum parente ou elo Ministerio Publico, tomar 
qualquer medida que lhe pareça necessaria para seguran-
ça da 'pessoa ou dos bens do mesmo filho, inclusive a sus-
pensão do patrio poder. 

to r 
Art. 402. Será destituído do patrio poder o progeni-

I. Que castigar immoderadamente o filho. 
II. Que o deixar em abandono. 
III. Que praticar actos co~~rarios á moral e aos bons 

costumes. 
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391 

DA SUSPENSAO E :mxTINCç.ÃQ DO PA'rRIO PODER 

392 
Ao art. 399 : 

Ao n. II accr.escente-se: «Nos t ermo.s· do paragrapho unico 
do la;rt. 9•» ~ Parte. G!e·ral. 

393 
Ao art. 399 - Supprima-se. no. n. II: «re!sultante do ca-

samento». 

394 
Art. 400 . A mãe, que contrahe novas nupci.a.s, pm~die quan-

to aos filhos do leito anteriol', os direitos do patrio podier 
.(art . 335) ; mas, enviuvando, os recupera. 

395 
Art. 401. Si O· pae ou mãe abusar do seu ·poder, faltando 

aos. deveres paternos ou arruinand10 •OS bens do.s filhos, cabe ao 
juiz, requerendo algum parente, ou o Mini.sterio Publico·, ada-
ptar a medida que lhe · pareça reclamada pela segurança elo 
menor e seus ha,veres, suspendendo, até quando convenha, o 
patr io poder. 

396 
AccrescenLe-se es Le: 
«Paragrapho unico. Su.sp.e.ndle- se igualmente o ,e:x:erclCIO 

do patrio podrer ao pae ou mãe condemnado.s por sentença ir-
r ecorrivel ,em crime cuja pena exceda: de dous anno1s• de prisão». 

397 

Art. 402. Perderá por acto judicial o p:a,trio poder o 
pae .ou mãe: 
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CAPITULO VII 
DOS ALIMENTOS 

Art. 403. o~ parentes podem exigir, uns dos outros, 
alimentos necessarios á sua subsi.stencia, ele accordo com 
as eleterminagões deste capitulo. 

Art. 404. O direito á prestação de alimentos é recipro-
co entre paes e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, 
r ecahindo a obrigagão nos mais proximos em gráo, uns 
em falta llc outros. 

Art. 405. Na falta elos ascemlentes cabe a obrigagão 
aof> lleseendentes, guardada a ordem da successão e, na 
falta destes, aos irmãos quer germanos, quer unilateraes. 

Art. 406. Os alimentos são devidos nos casos seguin-
tes: 

I . Quando o que os recebe não tem bens e ao mesmo 
tempo está impossibilitado de prover, por seu trabalho, á 
propria subsistencia. 

II. Quando o devedor póde fornecei-os sem fi~ar pri-
vado elos meios de que carecer á sua sustentação. 

Art. 407. Os alimentos devem ser fixados na propor-
~ão das necessidades do r eclamante e dos recursos da pes-
soa o brigada. 

Art. 408. Se depois de fixados os alimentos, sobrevier 
alteração no estado de fortuna daquelle a quem incumbe 
prestai-os ou do que os r ecebe, poderá a parte interessada 
recorr er ao juiz para a cessação, r educgão ou augmento, 
conforme as circumstancias. 

Art. 409. A obrigação de prestar alimentos não se 
transmitte aos herdeiros. do devedor. 

Art. 410. A pessoa obrigada a prestar alimentos ou 
púdc dar uma pensão ao alimentado, ou recebei-o e sns-
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398 
Art. 403. De accôrdo com o prescripto neste capitulo po-

dem OIS pia.rentes. exigir uns elos outros os alimentos, de que ne-
cessitem para subsistir . 

399 
Ar L 405. . . da 1succes·são e, faltando estes, aos irmãos, 

·assim germanos, como unilatel'a,es. 

!100 
1\.rL. 40ô. São devidos os alimentüs quando o parenbe que 

o.s pre tendo não tem bens nem póde prover pelo seu traba-
lho á propria mantença, e o de quem se reclamam póde for-
ne.oe:l-o.s, sem de•s·falque rdio necessJa,r·io ao seu sustento . 

401 
Art. 407 . Os alimentos serão fixados na proporção elas nc-

ceS'.sidacles elo roclamant•e -o elos recursos do outro parente . 

402 

Art. -'tOS. Si, fixados os alimen to-s, solmevier muclan(;a na 
for-Lm ua, ele quem cs supprc -ou na de quem o-Si recebe, poderá 
o interessado neclamar elo juiz, conforme as circumstancias, 
exoneração, reducç.ã:o, ou aggravação do -encargo. 

403 
Art. 410. A pe.sts:oa obrigada ,a, supprir alimentos poderá 

pensionar o alimentando, ou dar-lh-e em casa hospedagem o 
sustento. 

Cocligo Civil- f!. '27. 
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teutal-o em sua propria cas.a. O juiz, porém, poderá, eon-
iqrme afi çjrCJ-1111-Stapcias, fixar o modo Çl.a prestaçãp. 

Art. 411. O direito de pedir alimentos pódc deüuw de 
ser exercido, mas não póde ser renunciado. 

TI'l'ULO VI 

TUTELA, CURATELA E AUSENCIA -

CAPITULO I 

Da tutela 

SECÇÃO I 
TUTORES 

Art. 412. Os filhos menores incidem em tiJ-telq, ; 
I. Por :J'allecimento ~u- declaração . de ausencia dos 

p:e~. 

IL Quando forem elles privados do patrio poder. 

Art. 413. O direito de nomear tutor pertence a.o pae e, 
na falta deste, á mãe do menor; se ambos forem falleci-
dos, ao avô paterno e, não existindo este, ao materno. 

§ unico . A nomeaçiio deve constar de testamento va-
lido e solemne ou de qualquer outro documento authen-
tico . 

Art. 414. I~' nnlla ~t n:~mcaçi\o de tutor feiü~ pelo pac 
pu neta müe qwo, <~o tempo de sua morte, estava 1Jrivado 
do patrio poder. -



Parf1-grapho unjç,o. Compet,e noré111 qO juiz si l a.~:\ cir-
cumstancias exigimm1 fixar a maneira rd:a pr·esta.ção devida. 

~O!~ 

Art. l1H. Póq~.,.;:;e de}xar de e4erccr, n~as níi·o se pócj.e re-
nunpiar1 p direit\i a al i~eptos, 

4.05 
Artigo novo ~ para seP convenientomente co!l.ocado: 
«0 casamento embora nullo e a filiação espuria, provada 

quer por sentença irrecorrível, rtã10 provocada pelo filho, quer 
por cunfiss!ào ou declaração escripta do pae, fazem certa a pa-
ternidade, sómente wwa o effeita da presta,ç(j,o de alimentos.» 

4.06 
Art . 412. Os filhos menores são pastos em tute:la: 
I . Fnllecencto os paefi, ou sendo julgados ausentes . 

II . Decahindü os paes do patrio poder. 
407 

Art. 1!13. O direito de nomear tutor compete ao pae; em 
sura falta, á mãe; si ambos fallecerem, ao a.v<)t paterno; mor to 
este, ao materno . 

408 
Art. 4J4. Nulla é a nomeação de tuto1· pelo pae, ou pela 

mãe, que, ao tempo de sua morte, não tenha o patrio poder. 
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Art. 415. Na falta de tutor nomeado pelos paes, a tu-
t ela será deferida aos parentes consanguineos do menor, 
na seguinte ordem: 

I. Ao avô paterno, depois ao materno, e na falta des-
te, á avó paterna ou materna. 

II. Aos irmãos, preferindo os bilater aes aos unilate-
raes, o mais velho ao mais moço, e o do sexo masculino ao 
do feminino. 

III. Aos tios, sendo preferidos o mais velho ao mais 
moço, o do sexo masculino ao do feminino. 

Art. 416. O juiz nomeará tutor icloneo e r esidente no 
domicilio do menor: 

I. Na falta de tutor t estamenteiro ou legitimo. 
II. Quando estes forem excluídos ou excusados da 

tutela. 
III. Quando destituídos os existentes por falta de ido-

neidade. 

Art. 417. Aos irmãos orphãos se dará um só tutor. No 
caso, porém, de ser nomeado mais de um, por disposição 
testamentaria, entende-se que a tutela foi deferida ao pri-
meiro e que os outr os o substituem successivamente na or-
dem em que forem collocados, dado o caso de morte, in-
capacidade, excusa ou qualquer outro impedimento legal. 

§ unico . Quem institue um menor seu herdeiro ou le-
gatario, poderá nomear-lhe um curador especial para os 
bens deixados, ainda que o menor se ache sob o patrio po-
der, ou sob tutela. 

Art. 418. Os menores abandonados ficam sob a tutela 
do Estado, nos recolhimentos especiaes onde forem aga-
salhados. 

Na falta desses estabelecimentos, fl.cam sob a das pes-
soas que, voluntaria e gratuitamente, se encarregarem ela 
sua creação . 
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409 
Art. 415. Em falta de tuwr nomeado pelos paes, incumbe 

a tutella aos parentes consanguineos do menor, por esta ordem. 
410 

Art. 415 - ns. II e III - FÇtça- se a transposição pam 
dizer "- o do sexo mnsculino ao do fnminino, o JlXlis vrlho no 
mais moço.n 

Art. ld6. 

III. Quando removidos por não idoneos o tutor legitimo 
e o testamentario. 

1112 
Art. 11'17 . . •. entende-se que a tutella foi commettida 

ao primeiro, e que os outros lhe hão de ~suwede!l' pela ordem 
da. nomeação, dadro• o caso de ... 

Paragrapho unico. Quem institue um me.tror herdeiro ou 
IegatJa,rio seu, p.oderá nomea.r-lhe curador esP'ecial parai ... 

413 

Ao art. 418 - Substitua-se por este: 
<<Ar:t. 418. Os menores abandonados teTã:o tutores no'-

meados pelo juiz ou serão recolhidios a estabelecimentos pu-
blicas para este fim destinados.» 

414 

Art. Os selvicolas, á medida de sua adaptação, fica.rão 
sujeitos ao regimen tutellar estabelecido em leis e regula-
mentos especiaes. 
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SECÇÃO II 
iNCAPAZES DE :EJXERCEn A TUT:EJLA 

Art. 419 . Não podem sl:ir tutores e serão exonerados 
da tutela, caso a exerçam: 

I. Os que não tiverem a livre administração de seus 
bens. 

II. Os que, no momento de lhes ser deferida a tutela, 
se acharem constituídos em obrigação para com o menor 
ou tiverem que fazer valer direitos contra este ; e aquelles 
rnjos paes, filhos, ou mulheres tiverem demanda com o 
menor. 

lii. Os inimigos do menor ou de seus paes, ou cjüe ti-
verem sido por estes expressamente excluídos da tutela. 

IV. Os condemnados por crime ele furto, roubo, estel-
liona.to ou falsidade, tenham ou não cumprido a. pena. 
_ . _ Y As rpessoas de máo pl·ocetlimento ou falhas em pro-
biuac1e, e as culpadas de abuso em tutorias anteriores. 

SECÇÃO III 

EXCUSA DOS TUTORES 

Art. 420. P odem excusar-se da tutela : 
I. As mulheres. 
ÍÍ: .bs maiores de sessenta àiiMs. 
I!i. Os que tiverem em seu poder mais de c!nco fiihos. 
IV. Os imp ossibilitados por enfermidade, emquanto 

ella durar. 
V. Os que habitarem a grande distancia do logar onde 

a tutela eleva ser exercida. 
Vt._ Os qüe ]á éxercei'afil tütelá bü cüratcla. 
Vil. Os llifHtàres em sei'viço. 

VIII. Os que exercerem funcção publica incompatível 
com a boa administr acão da tutela. 

Art .. 42t Qüéiü n'tto fih' pai•ente do lliehbr,n~O pôderâ 
sér ôorigãélo a acéêital' â tutela, sé hoüVoi• no logat pá-
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~15 . 

Ai't,, H O, lVIànteilli.a-se a tedaêção do projectb substi-. 
tuindo-se a palavra «mulheres'> po.r «conjug.es», no n. II. 

VI, Os que ext\rêe:rerti fuhcç,ãb Püblicã. inCJompat!iVél oom 
a boa ,a dministração da tt.1teila. 

M6 
DA EXOUSA DOS TUTORES 

1117 
Art. 420 ••• ; 

I\-. Os impossibi litados Pó·r enfer1nictãtie. 

V. Os q\1Ei l1ahitarehi longe do Jogar onde se haja de 
exercer a tutela. 

418 
Supprima-se o TL VIII, 



Projecto da Camara, n . 1, de 1902 

rente idoneo, consanguineo ou affin em condições de exer-
cei-a. 

Art. 422. A excusa deve ser apresentada dentro de 
dez dias depois da intimação, sob p ena de entender-se re-
mm ciaclo o direito de allegal-a. 

Se a causa ela excusa occorrer depoi s de acceita a tn-
t cla, os dez dias serão contados ela data em que ella se der. 

Art. 423. Se o juiz não aclmittir a excusa, a acceitação 
da tutela será obrigatoria, at é que o tribunal superior r e-
forme a sua decisão; e o tutor responderá desde Jogo pe-
los damnos e prejuízos que o menor vier a soffrer. 

SECÇÃO IV 

GARAN TIA D A TUTElLA 

Art. 424. O tutor é obrigado, antes de assumir a tu-
tela, a fazer a especi.alisação e inscripção da hypotheca le-
gal ele immoveis, sufficientes á garantia da administração 
dos bens do menor. 

Art. 425. Se os immoveis não valerem o patrimonio elo 
menor, dever á o tutor reforçar a hypotheca com caução 
r eal ou fideijussoria, salvo se não tiver meios de fazel-o e 
fôr ele reconhecida idoneidade. 

Art. 426. O juiz responde subsidiariamente pelos pre-
juizos causados ao menor, em consequencia ela insolvabi-
lidade do tutor, ou por não lhe ter exigido garantia de 
sua administração, ou por não tel-o removido desde que 
se tornou suspeüo. 

§ unico. Cessará, entretanto, sua responsabilidade, se 
provar que tomou as precauções exigidas por lei e não 
descurou os interesses do menor. 

Art. 427. A responsabilidade será pessoal e directa, 
quando o juiz não tiver nomeado tutor, ou quando a no-
meação não houver sido opportuna. 
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419 
Art. 422. A escusa apresenLa.1·- se- ha nos de·z cl ias subse-

quentes á iutima·ção do nomeado, sob pena ... 

Si o motivo escusatorio occorrer depois ele acceüa a 'Lll~ 
t ela , os dez di'as contar-se-hão elo em que elle sobrevier. 

420 
Art. lt23. Si o juiz não admiUir a e:s:cusa, eX>e·rcer:!" o no-

meado a tutela, emquanto o r ecurso intce.p:osto não t iver pr o-
vimento, •e' responderá desde logo pel•as perdas e clamnos que 
o menor venha a soffrer. 

42'1 
Art. 42!L O tut.or, anítes ele assumir a tutela, é obrigado 

a especializar •e• inscrever em hypotheoa legal os immovets 
nellessarios, para acautelar, sob a snw administração, os bens 
do menor. 

422 
Art. 425. Si todos os immoveis de stm propriedade não 

valerem o patrimonio do menor, reforçarü o tutor a hypo-
theca mediante oaução rea·l ou fidejussoria; salvo si par::t tal 
nfio tiver mei'os, ou fôr ele reconhecida idoneidade. 

423 
Art. 1126. O juiz responde subsidiariamente pelos pre-

;iuizos, que sofi'ra o menor em ra•zão ela insolvencia elo tu-
tor, de lhe não ter exigido a g.ar,anti'a legar, ou de o não haver 
ren1oviclo, tanto Que se tornou suspeito. 

p,f1ragrapho uni co. Cessar- lhe-ha, l)orém, a resl)onsabi-
lidade ... 

424 

Art. 126 . Elimine-se o paragrapho unico. 
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SECÇÃO V. 
EXERCICIO DA TUTELA 

Art. 428. O cuidado da pessoa do menor e a adminis-
trarão dos seus bens incumbem ao tutor sob a insrpecção 
do jüiz. 

Art. 429. Os bens do menor serão entreg·ues 'ao tutor 
por inventario e àvaliação, ainda que os paes tenham dis-
pensado essa formalidade. 

Art. 430. Cabe ao tutor, quanto á pessoa do menor: 
I. Dirigir sua educação, defendei-o e prestar-lhe ali-

mentos, conforme os seus haveres e condição. 
li. Recorrer ao juiz para providenciar. como julgar 

mais conveniente, quando o menor necessitar de corre-
cção. 

Art. 431. Se o menor possuir bens, será alimentado e 
educado á sua custa, e para esse fim o juiz arbitrará as 
quantias que ,julgar necessarias, attentas as forças dos 
rendi:inentbs do seu n.ati:'imonio, quando o pae ou a mãe 
não as tiver taxad(!). 

Art. 432. Compete mais ao tutor: 
I. Representàr o menor, nos actos da vida civil, em-

quanto impubere, e assistil-o, quando pubere, nos actos em 
que fôr parte, supprindo-llie o consentimento . Sua aut0ri• 
zaçfio é necessaria em todos os actos que gerarem ou ex-
tinguirem direitos ou obrigações; e a falta importará nul-
lidade, se fôr invocada pelo menor. 

li. Receber as rendas e pensões do menor. 
Ill. Fazer as desjjezas com os alimentos e a educação 

do mesmo e com 11 custeio de seus bens. 

IV. Al ienar os objectos destinados á venda. 
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425 
DO EXE ROICIO D.A. TUTELA. 

1126 
:Art . 428. Incumbe· ao tutor, sob a inspec(.lão do quiz, re-

ger a pessoa do menor, velar por elle, e a-dmi'nistr.ar- lhe os 
bens . 

427 
Art. 429 . Os bens do menor oorão entregues ao tutor me.,. 

deante termo especific,ado dos bens e seus valores, ainda que 
os pa{ls o tenham dispensado. 

428 
:Ar t. 430, 
I. Dirigir-lhe a educação, def.endel-o e ... 

II. Reclamar do juiz que provid'encie, como houver 'por 
bem, quando o· menor baga mi'ster cornecção, 

429 
Art 431, Si o menor poss1,1ir bens, será sustentado e edu-

cado ú expensas suas, arbitrando o j.uiz, par.a tal fim; as quan-
tias, cr~e pareça ruec.essario, àttepto o rendimento _ dá fortuna 
do puptllo, qüando d pae, ou a mãe, as p i5Q b.:mver taxado . 

.130 
:Art. 432 . Substitua- se por este : 
I. <<Repfesentar ti inertór, àté os 16 artnos; nos actos· da 

:vida, civi'l; e assistil - o; após essa idade, nos actos em que fôr 
p.a•rte, sup·prindo- lhe o consentimentn,)> ..... .. ... 

III. Fazer-lhe 1as despezas de subsistencia e educacikl, 
bem como as da administração de seus béhs. (Arts, 439, 
n; L ) 

IV . Alienar, dentre elles, ós destinados a venda. 
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Art. 433. Compete-lhe tambem, mas com autorização 
elo juiz: 

I. Fazer as despezas necessarias com a conservagão e 
o melhoramento dos bens. 

II. Receber as quantias devidas ao orphão e pagar 
suas dividas, empregando os saldos. 

III. Impôr onus reaes aos bens do tutelado. 
IV. Acceitar herança, doação ou legado, ainda sujei· 

tos a encargo. 
V. Transigir. 
VI. Promover o arrendamento dos bens de raiz em 

pra.ca. 
VII. Realizar a venda, em praça, dos moveis cuja con-

servação fôr prejudicial e dos immoveis, nos casos em que 
.fôr permitticla. 

VIII. Propôr em juizo as acções e promover todas as 
d iligencias a bem do menor, e defendei-o nas acções con-
tra elles intentadas, guardada a disposição do art. 86. 

Art. 434. E' prohibido ao tutor, ainda mesmo com au-
torização do juiz : 1 

I. Adquirir por si ou por interposta pessoa,, por con-
trato particular ou em hasta publica, bens moveis ou de 
raiz, pertencentes ao menor, sob pena de nulliclade. 

II. Dispôr dos bens do menor a titulo gratuito. 
III. Tornar-se cessionario ele direito ou credito contra 

o menor. 

Art. 435. Os bens de ra~z do menor não podem ser 
vendidos senão por necessidade indeclinavel, ou evidente 
utilidade, e em praça presidida pelo juiz. 
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431 

ko art. 433: 

li. Receber as quantias devidas ao orphão, pagar- lhe as 
dividas. 

Supprimam-se ao n. II as palavras: «empregando os 
saldos». 

Supprima-se o n. III. 
IV. Acceitar por elle heranças, legados, ·OU doações, sem 

ou com encarg·os. 

VI. Promover-lhe, mediante praça publlca, o arrenda-
m ento do.s bens de raiz. 

VII. Vender-lhe em praça -os moveis. cu.i·a conservação 
não convier, c os immoveJS, nos casos em . que Jôr permittido. 
(Art. 435.) 

VIII. Propor em JUizo as acções e promover to;d;as tvs di-
ligencias a hem elo menor, a·ssirn corno defendei-o nos p lei -
tos a elle moviclo!S', .segundo o disposto no art. Sô. 

_\t·t. 13'1. Ainda. com aui.or·iza<;ão juclici:::\1, não pócle o 
tutor: 

.\rl. í1:H. - «Sob ;,Jeua de uullida•u.e» - llescmlo o .~ Lrcs 
llU!TlCI'ü:O. 

III. Constituir-se cessi.cmario tle credito, ou direito, con-
tra o menor. 

434 
Ao arl:. -135 - Redija.- se as.~im: 
«!\rL 1135. O.s immov•e i1s• l'er'te.JlCientes aos menore.s só oo-

tl em ser veuclicJ,o.s quando houver manifesta vanta.gem e s.em-
pr.c em hasta publi ca». 



-430 -

Projecto da Camar a, n. 1, de 1902 

Art. 436. O tutor deverá, antes de assumir a tutela, 
declarar o que lhe deve o menor, sob pena de não poder 
exigir delle o pagamento do debito, emquanto exercer a 
tutela, salvo se provar que antes de assumil-a não tinha 
conhecimento da divida. 

Art. 437. O tutor é responsavel pelos pr ejuízos que, 
por negligenoia, culpa ou dólo, causar ao menor; mas t em 
dircitn de ser indemnisado das despezas feitas legalmente 
no exercício da tutela, e de perceber, salvo no caso do ar-
tigo 418, uma gratificação por seu t r abalho. 

§ unioo. Esta gratificação, se não tiver sido fixada 
pelos paes do menor, será arbitrada pelo juiz, nã.o se ele-
vando nunca a mais ele dez por cento da renda annual li-
quida dos bens. 

SECÇÃO VI 
COFRE DE OHPHÃOS 

Art. 438. Os tutores não podem conservar em seu po-
der dinheiros de seus tutelados, além do necessario para 
as despezas ordinarias com o sustento e a. educação dos 
mesmos, e custeio de eus bens. 

§ unico. Todo o mais dinheiro, bem como obj ectos de 
ouro e prata, pedras e joias preciosas, com declaração es-
pecificada da nualidade, peso e valor ele cada um clelles, 
e tambem os titules de credito e documentos de valor,serão 
r ecolhidos ao cofre dos orphãos, sendo o tutor responsa-
vel pelos juros da móra, a contar do dia em que o dinhei-
ro e os referidos obj cctos üeviam t er sido recolhidos. 
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435 
Ar~ . 1;3ô. Antes de assumir a tutella o tu~or declarará 

tuc1o o que lhe deva o 1i1enor, sob peil'a' de l[f'o não poder 
cobrar, emquanto .e.xerça a tutoria, salvo provando que não 
conhecia. o debito, quando a assumiu . 

435 
Ar L. '•37, O tutor resp,onde pe!os prej ujzos, que, por ne-

gligencia, cu lpa, ·ou dolo, causar ·ao pupillo; mas tem direito 
a ser pago do que legalmente despender no exercício da tu~ela, 
e, salvo no caso do art. 418, a perceber uma gratificação por 
seu teabalho . 

Paragraph o un i c-o . Não tendo os paes do menor fixado essa 
gratificação, arbitral-a- ha o juiz até dez pm cento, no ma-
ximo, da renda liquida •annual dos bens administrados pelo 
tutor . · 

'437 
A secção VI, capitulo VI - Substitua- se o titulo - Cofre 

de Orphãos - por bens de orphãos . 
/;38 

Art. 438 . . . . as despezas ordinarias com o seu sustento, 
a sua· educação e a administração de seus bens . 

439 
Ao art . 438 - Substitua- se o p•aragrapho uni co pelos 

seguintes : 
§ 1.0 Os objectos de ouro, prata, pedr as preciosas e 

moveis desnece.ssarios, serão vendidos em hasta publ ica, e 
seu procluct.o r eduzido em titulas ele responsab ilidade da 
União, recolhidos ás Caixas Ec.onomicas Federaes .ou ap-
blicados na acquisição de immoveis, conforme fôr deter -
minad·o• pelo juiz . O mesmo destino terá o dinheiro prove-
niente de qualqu er outra procedencia, salvo, em qualquer caso, 
o disposto no art. 1. 730 . 

§ 2 . o Os tutores respondem pela demora na applicação 
dos valor-es acima dit-os, JJas-anclo os juros legaos desde o dia 
em que lhes deveriam dar esse destino, o que não os exime 
da obrigação, que o juiz fará effectiva, da r eferida applicação. 
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Art. 439. Os valores que existirem no cofre elos or-
phãos não poderão ser retirados, a não ser por ordem elo 
juiz, e sómente : 

I. Para as clespezas com o sustento e educação tlo pu-
pillo e com a administração de seus bens. 

II. Para compra ele bens de raiz e títulos da divida 
publica da União ou dos Estados. 

III. P ara serem empregados, segundo a determinação 
da pessoa que os tiver deixado ou doado. 

IV. Para serem entregues aos orphãos, quando se 
emanciparem ou chegarem á maioridade, ou aos seus her-
deiros, no caso de morte claquelles. 

SECÇÃO VII 

PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA TUTELA 

Art. 440. Os tutores, sem que os possa ex1m1r clisposi-
çi'w contraria dos paes do tutelado, são obrigados a prestar 
contas da sua administração. 

_Art. 441. No fim ele cada anuo, apresentarão ao jniz 
mn balanço ele sua administração,-o qual, depois de a:ppro-
vado, será annexaelo aos autos do inventario. 

Art. 442. Os tutores são obrigados a prestar contas de 
dons em dons annos, sempre que por qualquer motivo dei-
xar em o exercício da tutela;, ou quando o juiz assim jul-
gar conveniente. 

§ unico. As contas serão prestadas em juizo, ouvidos 
os interessados, e julgadas; sendo o tutor obrigado a re-
colher immediatamente ao cofre elos orphãos o saldo ou o 
alcance. 
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440 
Art. 439. Os que existir em no cofre de orphãos, nãü se 

poderão retirar, sinão mediante ordem do juiz, e sómente: 
Substituam- se as palavras «que existiam no cofre dos 

orphãos», pelas «nas Caixas Economicas Federaes, na fórma do 
artigo anterior .», 

441 
I. Para as despezas com ü sustento e educação do pupillo, 

ou a administração de seus bens (art. 433, n. I ) . 
U. Para se comprarem bens de raiz ... 

III. Para se empregarem ele confürmidacle com o dis-
posto por quem os houver doado, ou deixado . 

IV, Para •se entregarem, aos orphãos, quando emanci-
pados, ou maiores, ou, mortos elles, aos seus herdei.r·os. 

442 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 'l'U'l'ELA 

443 
Art. 440. Os tutores, embora o contrario dispuzessem 

os paes dos tutelados, são obrigados a dar contas da sua ad-
ministração. 

444 
Art. 441 . Desta, no fim de cada anno, submetterão ao juiz 

o balanço, que, clepo•is de ·approvado, se annexará aos autos 
do inventario . 

445 
Art . !!42 . Os tutores prestarão contas de dous em dous 

annos, e bem assim toda a vez que, por qualquer motivo, dei-
xarem o exercício da tutela, ou quando ·O• juiz o houver por 
conveniente . 

Pamgrapho· unico . As contas .serão prestadas em juizo, e 
julgadas depois ele audiencia dos interessados; recolhendo o 
tutor immediatamente ao cofre de orphãos o saldo, ü U o al-
cance. 

Codigo Uivil- fl. :.: 8 . 



Art. 443. Finda a tutela pela emancipação ou maior-
idade, a quitação do menor não produzirá effeito antes de 
approvftc1as <J,S cont,;:ts pelo jniz, supsistindo at~ então toda 
a 1~esponsabilidade l1ypothecad11 ([o ttltor. 

Art. 444. Nos casos éj_e :mqrte, ;1usenci;1 011 interdicção 
elo tutor, as contas serão prestadas por seus herdeiros ou 
representantes. 

Art. 445. Se~'ão ele·vac1as a credito do tutor todas as 
Lfespezas jHstificadas e reconhecidamente proveitosa,s ,afl. 
menor. 

Art. 446. As despezas com a prestação das contas se-
rão pagas pelo tutelado. 

Art. 447. O alcance do tutor vencera Juros desde o 
encerramento das qoptas ; !;) o salÇ!.o contra o tutelado só 
começará a vencei-os depois que·, prestadas as contas e en-
tregues os bens ao menor, fôr requerido o pagamento por 
pq,1,·te d() tqtor. 

SECÇÃO VIII 

OESSAÇ~Q :01\. TUTELA 

Art. 448, A tutela cesr;a, e:m relil-ção ao mepor ; 
I. Pela, maioridfl,de ou pela emancipação. 
II. Por incidir sob o patrio poder, no caso de legiti-

mação, reconhecimento ou adopção. ·· 

~~rt. 449. A tnt!'lla cessa, em relação ao tutor : 
I. Por expirar o termo dentro do qual era obrigado a 

servir. 
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446 
Art. 442, paragrapho uni co. Em vez; qe ~<G.ofre de Ol'r:l hãos, 

o saldo ou .alcance», diga-se: «em c•aixas economicas, os sal-
elos, ou adquirir bens immoveis ou titulas ele divida publica.». 

41!7 
Art. 443. . .. subsistindo inteira, at~ então, a :responsíl-

bilidade do tutor. 

448 
Art. 4.!17. . .. ao menor, requerer -o tutor o pagamento. 

449 
Ao art. 447 - Redij a- se assim : 

«Art. 1147 . O a lcance do tutor, bem como o saldo contra 
o tutelado, vencerão juros desde o• julgamento definitivo das 
contas.». 

450 
DA CESSAÇÃO DA 'l'U'fELA 

45'1 
Art . 448 . Cess•a a condic&o do pupiJl.o : 
.I. Oom a m;üoridade, QU a ema)1cipacão do menor. 
II . Cn indo o menor s.ob o patrio poder, no . .. 

452 
Art. 449 . Cessam as funccões do tutor: 
I. Expir!lndo o termo, em que era obrigado a servir. 

,(f.,.rt . 4~0. ) 
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II. Por sobrevir motivo de excusa. 
III. Pela remoção . 
Art. 450. Os tutores são obrigados a servir por espa,. 

ço de dous annos. 
§ unico. Podem. porém, continuar no exercício da tu-

tela depois desse termo!. se assim o quizerem ou parecer 
ao juiz conveniente aos interesses do menor. 

Art. 451. Seú destituído o tutor, quando negligente, 
prevaricador ou incurso em incapacidade. 

CAPITULO II 

DA CURATELA 

SECÇÃO I 

DISPOSI ÇõES GERAES 

Art. 452. Estão suj eitos á curatela : 
I . Os loucos de todo o genero. 
li. Os surdos-mudos sem educacão r1ue os habilite a 

f azer conhecida sua vontade. o 

HI. Os prodigos. 
Art. 453. A interdicção deve ser pr omovida : 
I . Pelo pae, mãe ou tutor. 
II. Pelo conjuge ou algum parente proximo. 
III. Pelo l\1inisterio Publico. 

~\rt . 454. A intervencão do JHinisterio P ublico só se 
r ealizará : o 

I . No caso de loucura furiosa . 
II. Se não existir alguma das pessoas mencionadas 

nos dons primeiros numeras elo artigo antecedente, ou não 
requer erem :1 interclic<;ão. 

IH. Se, ex:istinclo, forem menores ou incapazcR. 

Art. 455. Nos casos em que a interdicção fôr promo-
Yiua pelo Ministcrio '" Publico, o juiz nomeará um defensor 
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II. Sobrevindo escusa legitima. (Arts. 420-423.) 
III. Sendo removido. (Arts. 419 e 1151.) 

Ao art. 450: 

ParagraphD uni co. Podem, porém, continuar além desse 
prar.o, no eRercicio da tutelá, se o qu izercm, e o juiz tiver por 
conveniente <aü menor. 

453 

Art. 452. 
I. Os loucos de todo o genero. Arts. 454, n. I, 456, 463.) 
II. Os surdos-mudos, sem educação que os habi l it~ a 

enunciar precisamente a sua vontad~ . (Arts. 457 e 462. ). 
III. Os pnodigos. . (Arts. 465 e 467.) 

454 
Art. !151. Só intervirú .o Ministerio Publico: 

II. Se não existir, ou não promover a interdicção alguma 
das pessaas designadas no artigo antecedente, ns . I e II., 

'455 
Art. 455 ... . o juiz nomeará defensor ao súpposto inca-

pa-z. Nos demais casos o Ministerio Publico. será o defensor. 
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do supposto incapaz. Nos outros casos, o defensor será o 
Ministerio Publico. 

Art. 456. Antes ele decidir com respeito á àecl~i•ação 
da incapacidade, o juiz examinará pessoalmente o denun-
tlil:ido êbmo incápàz, e jj_edírá o parecer' de pi•ofl.ssibnaes. 

' Art. 457. A interdiccão dos surdos-mudos deve fixar 
os limites dn. curatela, segundo o gráo de seu desenvolvi-
mento mental. 

Art. 458. A sentença que declara a interdicção produz 
effeitos desde logo, embora sujeita a recurso. 

Art. 459. Decretada a 1nterdicção, fica o interdicto 
sujeito á curatela, á qual se applica o disposto no capitulo 
antecedente, com a restricção elo art. 457 e as modificações 
elos artigos seguintes. ' 

Art. 460. O conjuge, não separado judicialmente, é, 
ele direito, curador do outro, quando interdicto. 

§ 1 o; Na falta do conjuge, é _cura_dor legitiJllO o pae ; 
na fa.ltà deste, a mãe ; e na falta desta, o descendente 
maior. 

§ 2°. Entre os descendentes os mais proximos excluem 
os mais r emotos e, entre os elo mesmo gráo, os varões ex-
cluem as mulheres. 

§ 3°. Na falta das pessoas alludidas, compete ao juiz 
a escolha do curador. 

Art. 46L Quàbdo o curador fôr conjnge, não será 
obrigado a apresentar os balanços anuaes, nem a fazer 
inventario, se o regimen do casamento fôr o da commu-
nhão; óU se õs bens tlo iMapa~ se acharem c1escriptos em 
instr'ú.mehtb pübliéo, quàlqúer qüe seja b l'égiftHiíi elo da-
sarnento. 

§ P . Se o curador !ôr o marido,observar-se-á o dis-
posto nos arts. 239 a 245'. 

§ 2". ~e fôr a mülher a curadora, observar-se-á o clis-
po~\b tio ài't. 258 § tuiíM. 
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456 
Art. ,456. AhÍes tle se pronuncia.r acerca da i~teroicção, 

e:X:aininárá j:Jessbâlmertte o juiz o arguido de irtcapàC1datle, ou-
vindo profissionaes·. 

457 
Art. 457, Pronuncilada a interdlicção do sütdo-inudo o 

juiz assig·nará, segundo b de!sehvblvimenw' merttal dó itite.rtli-
cto, os limites ela tutela, 

458 
Art. 460 .... , quando interdicto (art. 461). 

§ 1.0 
•• · i e, na desta·, o dJescendente maior. 

§ 2_.0 Entre os doscenoentes; os mais proxirn-os precedem 
aos . mais r emotos, e, dentre os do mesmo gráo, os varões ás 

'iriülherés. 

459 
Art, 4131, Qu'anclo o curador fõr o conjuge -(art. 461)'.,, 
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§ 3 o. Se fôr o pae, ou a mãe, não terá applicação o 
disposto no art. 441. 

Art. 462. Quando houver meio de educar o surdo-
mudo, o curador deverá promover sua entrada em estabe-
lecimento apropriado. 

Art. 463. Os loucos, sempre que parecer inconvenien-
te conservai-os em casa ou o exigir o seu tratamento, de-
verão ser tambem r ecolhidos em estabelecimentos adequa-
dos. 

Art. 464. A autoridade do curador estender-se-á aos 
:illhos e bens de seu curatelado, nascido ou nascituro. 

SECÇÃO II · 

DOS PRODIGOS 

Art. 465. A incapacidade elo prodigo consistirá só-
mente em não poder exercer sem um curador os actos se-
guintes : emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hy-
pothecar, demanda.r ou ser demandado, e, em geral, qual-
quer acto que não seja de simples administração . 

Art. 466. A incapacidade do prodigo sómente se dá 
e-xistindo conjuges, ascendentes e descendentes legítimos, 
e só por elles póde ser denunciada e promovida. 

Art. 467. Cessará a inca.pacida.de, extincta a sua cau-
sa ; e a nullidade elos actos praticados pelo prodigo du-
rante a interdicçã.o só poderá ser opposta por elle mesmo 
ou pelas pessoas designadas pa.ra promovei-a. 

SECÇÃO III 
DA CURATELA DO NASCITURRO 

Art. 468 . . Ao nascituro será nomeado curador que 
vele pelos seus direitos, se o marido fallecer ficaJ?.do a 
mulher gravida e impossibilitada cle exercer o patno po-
der. 
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460 
Art. 462. Havendo meio de .educar o .sur.ct:o-mudo, o· cura-

dor promover-lhe-h::t o ingrresso -em ·esta,J)elecimento apro-
priado. 

4.61 
Art. 1!63. . .. o seu tratamento, .serão tambem recolhidos 

em ·estabelec'i!nento adequadv. 

1;62 

Art . 464. A autoridade ão curador estender-·se-ha aoo 
filhos e bens do cumtelado, nascido, ou na:Scituro. (Art ._ 468, 
;paragrapho uni co . ) 

463· 
Art. /165. A interdicção do prodigo só o privará de, serri 

curndor, emj)restar, transigir, dar quitação, alienar, hypo-
t.llecar, demandar ou ser demandado ·e praticar, ;em g.era1~ 
::1cLos que não sejam de· mera administração. 

464 
Ad. 466 . O prodigo só incorrerá em interdicção havendo 

conjuge ou tendo ascendentes ou descendentes legítimos que 
a promovam . 

465 
Art. 467. Le<vant.ur-·se-ha a inLerd icção •Cessando a .inc.a-

pacidude que a determinou ·ou não existindo mais •OS pa-
romtes designados no artigo anterior. 

· Paragrapho uni•W . Só o mesmo pro digo e as pessoas de:-
signadas no art. 466 poderão arguir a nullidade dos actos do 
interdicto durante a interdicção. 

'•66 
Art. 468. Da.r- se-ha. cur.ador ao nascituro, si o pae falle-· 

cer, :e·stando a mulher gravida e não tendo o patrio poder. 
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§ unico. Será, porém, dispensada a nomeação, quando 
estiver a mulher interdicta, observando-se então o dispos-
to no art. 464. 

··, 
CAPITULO Ill 

DA AUSENCIA 

SECÇÃO I 
CUPJillORIA DE AUSENTES 

Art. 469. Desa:pparecenclo alguem elo seu clom.icilio, 
.sém deixar represen·bante ou procurador a quem tmiba ad-
ministrar seus bens, e ignorando-se se é vivo ou morto, 
deve o juiz, a requerimento ele qualquer interessado ou do 
Ministerio Publico, nomear-lhe curador. 

Art. 470. Tambem se nomeará curador, quando o au-
sente deixar procurador, que não queira ou não possa 

· éxerce1· ou contínLtar o mandato. 

Art. 471. O juiz; que nomear o curado1·, indicará a 
este os poderes e as obrigações, conforme as circumstan-
cias, observando, no que fôr applicavel, o disposto a res-

yeito elos tutores e curadores. 

:Art. 472. O conjuge do ausente, sempre que não este-
ja separado judicialmente, será seu curador legitimo. 

Art. 473. N& falta. de coiljüge, li curadoria dos bens 
'elo ausente pertence1'á ao pae; á mãe, aos descendentes,na 
ordem em que se acham mencionados; não havendo impe-

. dim!lnto que os prive de acceitar esse encàrgo. . 
§ 1mico. Entre os clescenclêhtes, os mais proximos ex-

cluem os mais remotos, e, entre os elo mesmo gráo, os va-
rões excluem as mulheres. 

Art. 474; Nos casos cie arrecadacão ela heranca ou 
quinhão de hercle]ros ausentes, observa'i.·-se-â, quanto ·á no-
meaGão de curador, o que se acha disposto no Livro IV, 
Titulo I, Capitulo IV da Parte Especial. 
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Paragrapho unico . Si a mulher si achar interdicta, seu 
curador se·rá ·o do nascituro. (Art . 464.) 

467 
DA CURADORIA DE AUSENTES 

468 
Art. 469: :DesaptJNcendo uma pessoa tlo seu domicilio 

sem que della si saiba parte; si' não houvei· deixado repre-
sentante ou procurador, a quem toque administrar- lhe os 

. b,ens, . o juiz, a requerimentq d~ qualquer interessado ou do 
Mllilsterio Publico nomear- lhe-ha curador. , 

469 
Art. 471. O juiz que nomear o curador fixar-lhe~ha os 

poderes .e obrigações, conforme ... 

470 
Art. 1112 . . .. será o seu legitimo curador . 

471 
Art. 473 . Em fálta çle çohj uge, a cúr,adoi'ia dos bens do 

ausente incumhe· ao pae, á mã:e, aos desbendentes, nesta ordem, 
não havendo impedimehto que os inhiba de exercer o cargo . 

Paragi·aphci uni,co . Entre os descehdenLês os mais vi·s,i-
rhos precedem o.s mais· remotos, e, •entr.e os de um só gráo, 
03 varões preferem às mulher.es, 

472 
A1'L 47 4. : . . de curador, o disp-otlto neste codigci; tirtf-

gos 1.595 a 1.598. 



PNjecto da C.amara, n. 1, de 1902 

SECÇÃO II 
SUCCESSÃO PROVISORIA 

Art. 475. Passados dous annos das ultimas noticias 
do ausente, que não deixou representante ou procurador, 
ou passados quatro, se os tiver deixado, poderão os inter-
essados requerer que se abra provisohamente a sua suc-
cr.ssão. 

Art. 476. Consideram-se interessados para esse fim : 

I . O conjuge não separado judicialmente. 
li. Os herdeiros presumidos legítimos, ou testamenta-

rios. 
III. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito 

subordinado á condicão de morte. 
IV. Os credores~ de obrigações vencidas e não pagas. 

Art. 477. A sentença que determinar a. abertura ela 
successão provisoria só produzirá effeito seis mezes depois 
de sua publicação pela imprensa ; mas, logo que passe 
em julgado, se procederá á abertura do testamento, se 
existir, e ao inventario e partilha. dos bens, como se o au-
sente fosse fallecido. 

§ 1 o. Findo o prazo a que se refere o art. 4 75, e na 
falta absoluta de interessados á successão provisoria, o 
Ministerio Publico nos Estados e na Capital da União de-
verá requerel-a ao respectivo juizo. 

§ 2°. Não comparecendo herdeiro algum ou qualquer 
outro interessado, logo que houver passado em julgado a 
sentença que determinar a abertura. da successão proviso-
ria, proceder-se-á judicialmente á arreca.dação dos bens 
do ausente pela fórma estabelecida nos arts. 1.595 a 1.598. 

AJ•t. 478. Antes da partilha, o jui7. deve ordenar a 
conversão dos bens moveis, sujeitos a deterioração ou a 
extr~vio em i1Allloveis, ou em títulos ia divida publica da 
União ou dos Esta.dos. 

Art. 479. Os herdeiros immittidos na posse dos bens' 
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473 
Art. 475. Passando-se dous anuas sem que se sa.iba do 

ausente, si :não deixou r epres·entante, nem procurador, ou, 
si os deixou, em passando quatro a-nn.os, poderão os inter-
<:ssados r-equerer que se lhe; .abra provis;oriame:nte ·a suc.-
cessão. 

Art . 476. 
dos: 

4.74 
Consideram-se, para este effeito, interessa-

II. . .. . , ou os tcstamentados . 

4.75 
Art. 177. . .. Seis mezes depois de publicada pela im-

prensa; .. . 

§ 1.° Findo o prazo do art. 4.75, e não havendo absolu-
tamente interessados na successão provisoria, cumpre ao 1\ri-
nisterio Publico requerel-a, nos Estados e na capital da Unifio, 
ao juizo competente. 

§ 2.0 Nilo comparecendo herdeiro, ou iRteressaclo, tani:Jo qu e 
passe em julgado a sentença, que mandar abrir a successão 
provisoria ... 

~76 .,.... 
Art. 478. ARtes da partilha o juiz !Ordenar á .-.-. ou dos Es-

tados (:wL. -IS:i). 

477 
Ar t. 4.70. Os hcruciros immitidos na posse dos bens dü 
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do ausente devem garantir a restituição com penhores ou 
hypotheca de valor,proporcional aos respectivos quinhões. 

O que tiver direito á posse provisoria, mas não pu-
der prestar a garantia exigida neste artigo, será exch1ido, 
map.tepdo-se p's ben!? que lhe deviam caber sob a adrp.i-
ni13tração elo curador ou de outro herdeiro designado pelo 
juü;, e que. IH-'este a :r-efm•ida garantia. 

Art. 480. Na partilha, os immoveis em sua integrida-
de devem ser confiados aos successores provisorios mais 
idoneos. · · 

Art. 481. Salvo o caso de desapllOPl'ia.ção, os immo-
veis do ausente só poderão ser alienados mediante auto-
rização do juiz, para evitar ruina, ou no caso de convir 
sejam convertidos em títulos ela divida• publica. 

~ . I I i • ,' ~ ' ; ,! . 
Art. 482. Depois de emp0ssados dos bens, os succes-

SQl•es p~•pvisQl•ios . flcat•ão 1•ep1•esentand0 activa e passiva-
mente o ausente, correndo contra elles as acções penden-
tes ou que de futuro se intentarem contra aquelle. 

Art. 483 . O descendente, ascendente ou conjuge que 
fôr successor provisorio do ausente fará seus todos os fru-
ctos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os ou-
tros, porém, qeve:rão q).pitalisar :met;+de desses fructo1> e 
rendimentos, segUI!do o disposto no ÇI,l't. '1:78, de accol'do 
com o representante do Ministerio Publico, e prestar an-
nualn~e:pte contas ~o j11iz competente. 

Art. 484. O que tiver sido excluído da posse p:roviso-
ria., nos ter~nos do art. 479, poderá requerer, justi:fi~ando 
falta de me10s, que se lhe entregue metade dos rendimen-
tos do quinhão que lhe tocou. 

A~'t. ::f85,. Se .du.rante .a po1>Se provisol'ia se provar a 
época exacta do fallecimento do ausente, considerar-se-á 
nessa data. aberta sua successão em favor dos herdeiros 
que então o eram. 

A1•t. 486. Se o· ausente apparecm' ou fôr provada a 
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ausepte darão garantias da restituição delles, mediante pe-
nhores, ou hypothecas, equivalentes aos quinhões respecti-
vos. 

Paragrapho unico ....... . ..... e que preste a dita garan-
tia (art. 48!1). 

478 
Art. 480. Na partilha, os immoveis serão confiados em sua 

integridade aos succ,ess1ores provisorios mais idoneos. 

479 
Art. 48'1. Não sendo por desapropriação, os immoveis do 

ausente só se poderãJo alienar, . quando o ordene o juiz, para 
lhes evitf\r a rutna, ou quando convenha convertel-'Os em titu-
)os dp. dividq, Pl,lblica. 

480 
Art. 482 . Empossados nos bens, os successores provisorios 

fi carão representando activa e passiv&mente o ausente; de 
modo que Gontra elles Gorrerão as acções pendentes e as que 
d,e futtn•o ~\quelle se moyerem. 

481 
Art, 484 . O excluído, segundo o art. 479, paragrapho 

unic-J, da posse provisoria, poderá, justificando falta de meios, 
r equerer lhe s-eja entregue metade dos rendimentos do aui-
nhão, que lhe tocaria. 

. 482 
Art. 485. . . , . oonsiderar-se-ha, nessa data, aberta a 

successão em favor dos herdeiros, que o éram áquelle tempo. 

483 
Art. 486. Si o .ausente appar~cer, ou se lhe provar a exis-
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sua existcncia depois da posse provisoria. cessarão. desde 
logo, as vantagens dos successores immittidos nella que 
ficarão, todavia, obrigados a t omar as medidas ass;cura-
torias precisas, at é que entreguem os bens a seu dono. 

SECÇÃO III 
SUCCESs.:w DEFINITIVA 

Art. 487. Trinta annos depois de ter passado em jul-
gado a sentenç;a que concede a abertura da successão pro-
visaria, poderão os interessados requerer a definitiva e o 
levantamento das cauções prestadas. 

Art. 488. Tambem pôde ser r equerida a successão de-
finitiva, provando-se que o ausente já completou oitenta 
annos de edade e que de cinco datam as ultimas noticias 
clelle. 

Art. 489. R.egressando o ausente dentro dos dez an-
nos que seguiram á abertura da successão definitiva ou 
algum de seus descendentes, ou ascendentes, aquelle ou 
estes haverão só os bens existentes no estado em que se 
acharem, os subrogados em seu logar, ou o pr eço que os 
herdeiros e demais interessados houver em r ecebido pelos 
alienados depois daquelle tempo. 

§ lmico. Se no prazo acima r eferido o ausente não 
houver regressado, ou qualquer interessado não houver 
promovido a successão definitiva, a plena propriedade dos 
bens a rrecaclaclos passará ao Estado onde era domiciliado 
o ausente, ou á União, se era domiciliado no Districto Fe-
d eraL 

SECÇÃO IV. 
El<'FEI'IOS DA A "SEJNCIA SOBRE OS DIUEITOS DA FA3-IIL!A 

A.rt. 490. Se o ausente deixou filhos menores e o ou-
tro conjuge tiver j á fall ecido ou não tiver direito ao exer-
eicio elo patrio poder , proceder-se-á, :m r elação aos men-
cionados filhos, como se fo:;sem orphaos. 
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tencia , depois de estabelecida a posse provisoria, cessarão para 
logo as vanLagens dos succcs:-;orcs nclla immiLLidos, ficando, 
tudavi:1, oJJrigaclus a tomar as medidas assecuraturias 11rccisas, 
<tLé á entrega dos bens a seu dono. 

4B4 
DA SUCCESSÃO DEFINITIVA 

485 
Art. 187. Trinta ::nmos depois de passada em julgado 

•• • . ••·· · ••• • •• •• • • • •• ', • • •• • ••• o o •• •• • •• •••••• • ••••••• •• • • o ••• • • • •••• • ' 

486 
Art. 488. Tamhcm se póde r:equerer a successão de'iini-

tiva•, prova!l1dO-·Se que ·O· ausente ·conta oitenta annos de na:se.idü, 
e que· do cinco daVam as ult~imas no ticias ·suas. 

487 
Art. 489. Regressando o aus,ente nos dez ·annos seguintes 

á abertur,a: da successãü definitiva ... , .. 

P.aragrapho unico . Si nos dez annos deste artig·o, o au-
sente não Pegressar, e nenhum interessado promov·er a succes-
são definitiva . .. . 

488 
DOS EFFEI'l'OS DA AUSENCIA QUAN'IO AOS DIREITOS DE F AiYIILI.\. 

489 
Art. 490. Si o ausente deixa,r fi.lhos menores, e o outro 

conjuge houv·er fallecido, ou não tiver direito ao .exel'cicio 
do patrio poder, procede,r - se- ha. c:om esses filhos, ,como si flo-
ram orphãos ele pae c mãe. 

Codigo Civil - fi . :'0 . 
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LIVRO II 

DIREITO DAS COUSAS 

.TITULO I 

Posse 

CAPITULO I 
DA POSSE E SUA CLASSIFICAÇ.:ii.O 

A.rt. 491. Considera-se possuidor todo aquelle que tem 
de facto o exercício pleno ou limitado de alguns dos po-
deres inherentes ao domínio. 

Art. 492. A posse directa, mas temporaria, do usufru-
ctuario, do credor pignoratício, do locatario e de todos 
aquelles que se acham em situação jurídica que lhes dá 
direitos ou impõe obrigação de possuir cousa alheia, não 
exclue a posse indirecta da pessoa, em r elação á qual o 
direito de possuir lhes é garantido. 

Art. 493. Não é possuidor aquelle que, achando-se em 
relação de dependencia para com outro, conserva a posse 
em nome deste e em cumprimento de ordens ou instru-
cções suas. 

Art. 494. Se mais de uma pessoa possuir cousa indivi-
sa, ou estiver no gozo do mesmo direito, poderá cada. uma 
exercer sobre o objecto commum actos possessorios, com-
t anto que não excluam os dos outros compossuidores. 

Art. 495. E' justa a posse que não fôr violenta, clan-
destina ou precaria. 

Art. 496. E' de boa fé a posse, sé o possuidor ignora 
o vicio ou obstaculo que lhe impede a acquisição da cousa 
ou do direito possuído. 
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:490 
Al"t. 491. ConsideQ'a-iS'e possuido1r :todü aquelle que tem 

de fwc-to o e:x;erciciü, pieno, ou nã,o, de algum dos poderes 
inbm,en~es ao domínio, ou propriedade. 

491 
Art. 492. Quando, por f.orça de obrigação, ou direito, em 

casos como o elo usofructuario, do credor pignoraticiü, do lo-
cataria, se exerce temporariamente a posse directa', não an-
nulla esta ás pesso.a's, de quem elles a houveram, a posse in-
directa. · 

492 
Art. 494. Si varias pessoas possuírem causa indivisa,, ou 

estiverem no goso do mesmo dir-eito, poderá ~ca-da uma .... 

'493 

Art. 496. • .. si o possuidor ignora o vicio, ou o 
obstacui'O, .. 
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§ tmieo . O possuidor com justo titulo tem pol' si a 
presumpção de boa fé, salvo prova em contrario, ou quan-
do a lei expressamente não admitte esta presumpção. 

Art. 497. A posse de boa fé só perde este caracter 
no caso e desde o momento em que as cir cumstancias fa-
çam presumir que o possuidor não ignora que possue in-
devidamente. 

Art. 498. Entende-se continuar a posse no mesmo ca-
r acter em que foi adquirida, salvo pr(lva em contrario. 

CAPITULO II 
DA ACQUISIÇAO DA POSSE 

Art. 499. Adquire-se a, po se : 
I. Pela appr ehensão da cousa ou pelo exercício do di-

reito. 
II. Pelo facto de ter a causa ou o direito á sua dis-

posição. 
III. Por qualquer dos modos ele acquisição em geral : 
§ 1mico. E' applicavel á acquisição ela posse o dispos-

to no LivJ.'O III, Titulo I da Parte Geral. 
Art. 500. A posse pócle ser adquirida : 
I. Pela propria pessoa que a pr etende. 
H . Por seu representante ou procurador. 
III. Por terceiro sem mandato, dependendo de ratiil-

cação. 
IV. P elo constituto possessorio. 

Art. SOl. A po ·se passa com os lllCsmos cm;actcr cs e 
qualidades aos herdeiros e legatarios do possuidor. 

Art. 502. O successor universal continua de direito 
a posse do seu antecessor ; e ao successor singular é facul-
tado unir sua posse á do antecessor , para os effeitos le-
gaes. 

Art. 503. Não induzem posse os actos ele mera per-
missão ou t olerancia, assim como não autorizau1 a smt ac-
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~91L 

Art '!98. Salvo prova em contrar io, entende-se mant.er a 
posse -o mesmo caracter, ·com que foi adquiridn . 

n. Pelo fa.cbo de se dispôr da ·C.atlSa, ou do direito . 

Pa.ragrapho unico. E' applic.avel á acquisição da posse o 
disposto neste Oodigo, arts. 83 .a 87. 

'495 
:Art. 501. A posse transmitte-sé 'com os lYIIesmos caracté-" 

r es aos herdeiros e clegatarios do possuidor. 
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qillsição os actos violentos, ou clandestinos, senão depois 
de cessar a violencia. ou a clandestinidade. 

Art. 504. A posse do immovel faz presumir, até pro-
va contraria, a dos moveis e objectos que nelle estiverem. 

CAPITULO III 
DOS EFFEITOS DA POSSE 

Art. 505. O possuidor tem direito de ser mantido na 
sua posse, se fôr turbada, e nella reintegrado em caso de 
esbulho. 

Art. 506. Quando mais de uma pessoa pretender a 
qualidade de possuidor, deverá ser mantida provisoria-
mente a que detiver a cousa, se não fôr manifesto que 
houve esta de alguma das outras por modo vicioso. 

Art. 507. O possuidor que tiver justo receio de ser 
molestado na sua posse, pó de requerer_ a.o juiz que o segu-
re da violencia imminente, com comminação de pena, no 
caso de transgressão do preceito . 

Art. 508. O possuidor turbado ou esbulhado póde de-
fender-se ou desforçar-se, comtanto que o faça logo. 

§ unico. Os actos de defesa ou de 'des:forço não podem 
ir além do indispensavel á manutenção ou restituição da 
posse. 

Art. 509. O possuidor manutenido ou reintegrado na 
posse tem direito a ser indemnisado dos prejuízos soffri-
dos, devendo a r eintegração ser f eita á custa do autor do 
esbulho, no mesmo logar da violencia_ 

Art. 510. O possuidor póde dirigir a acção de esbulho 
ou de indemnisaqã.o contra o terceiro que recebeu a. cousa 
esbulhada, sabendo que o era. 
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496 
Art. 50'5. O po:ssuidor tem direito a ser mantido na; posse, 

Bm ca.sü de turbação, e restituído, no de esbulho. 

497 
Art. 506. Qua:ndo varias pessoas ·se disserem .possuido..-

ras, rnanter-se- hw provisoriamente' a que detiver a: cousa, nã.o 
sendo manifesto que a 'obteve de alguma das outras por modo 
vieioso. 

498 
Art. 507. O possuidor, que tenha justo receio de ser mo-

lestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o s·egure da: 
violenci.a imminente, C·Omminando pena a quem 1lhP transgre-
dir o preceito . 

499 
Art. 508 . O possuidor turbado, ou ·esbulhado, poderá 

n:anter - se ou I'estit.uir-.s.e por sua propria f·orç.a, comtanto que 
o faça ·logo. , 

500 
Art. 509. O possuidor manutenido, ou reintegrado, na 

pcsse, tem direito á .indemnização dns: prejuízos soffridos, ope-
rando·-s:e a reintegraç.ão á custa do •esbulhador. no mesmo Jo-
gar do esbulho. 

)01 

Art . 510. O possuidor pócle intentar a acç·ãü de esbulho, 
ou -a de indemnização, contra o terceiro, que recebeu a cousa 
esbulhada, sabendo que o era . 
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Art. 511. Não obsta á manutencão ou reintegração 
na posse, a allegação de dominio ou a ~ outro direito sobre 
a cousa. Não se deve, entretanto, julgar a. posse em favor 
daquelle a quem evidentemente não pertencer o dominio. 

Art. 512. Quando o possuidor tiver sido esbulhado, 
será reintegrado na posse, desde que o r equeira, sem 
ser ouvido o autor elo esbulho antes da r eintegração. 

Art. 513. Na posse de menos de anno e dia, nenhum 
possuidor serú manute·nido ou r eintegrado judicialmente, 
senão contra os que não tiverem melhor posse. 

§ unico. Entende-se mell1or a posse que se fundar em 
justo titulo ; na falta de titulo, ou sendo os titulas eguaes 
a mais antiga ; se da mesma data, prefere a posse actuaJ, 
e se forem todas duvidosas, será a cousa posta em seques-
tro, emquanto se não apurar a quem eleva pertencer. 

Art. 514. Se a posse fôr ele mais de anno e dia, o pos-
suidor será mantido summariamente, até ser convencido 
pelos meios orclinarios. 

Art. 515. O disposto nos artigos antecedentes não se 
applica ás servidões continuas não appa.r entes, nem ás des-
continuas, salvo quando os respectivos titulas provierem 
do possuidor do preà.io serviente ou daquelles de quem 
este o houve. 

Art. 516. O possuidor de boa fé tem direito aos fru-
ctos percebidos, emquanto durar a boa fé. 

Art. 517. Os fructo·s pendentes ao tempo em que ces-
sar a boa. fé devem ser restituidos, depois de deduzidas 
as despezas da producção e custeio. Devem ser t ambem 
restituidos os fructos colhidos com antecipação . 

Art. 518. Os fructos naturaes e industriaes reputam-se 
colhidos e percebidos, logo que são separados. Os civis 
r eputam-se percebidos dia por dia. 

Art. 519. O possuidor de má fé responde por todos 
os fructos colhidos e per cebidos e pelos que, por culpa. sua, 
deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu 
de má fé ; t em direito, porém, ás despezas da producção 
e custeio. 
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502 
Art. 513. 

Paragna.pho uni-c o. . .. ; si da m e.sma data, a poss·e actual. 
M.as, se todas forem cl.uvidosas, será seque·strada a cousa, em-
quanto se não apurar a quem toque . 

503 
Art. 516. O possuidor de boa fé tem djr.eito, omquanto 

oJJ.a durar, aos fructos: pemebidos. 

504 
Art. 519. ; .. e percebidos, bem ,como pelos que, por ;eulpai 

sua, ... 
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Art. 520. O possuidor de boa :fé não responde pelas 
deteriorações ou perdas da cousa, uma vez que lhes não 
tenha dado causa. 

. Art. 521. O possuidor de má :fé responde pelas dete-
riOl·ações ou perda. da cousa, ainda accidentaes, excepto se 
pro'rar que se teriam dado do mesmo modo estando a cou-
sa .na posse do reivindicante. 

Art. 522. O possuidor de boa :fé tem direito a ser in-
demnisado das bemfeitorias necessarias e uteis, e quanto 
ás voluptuarias, se lhe não fôr pago o valor, tem o direito 
de levantai-as, quando o puder :fazer sem detrimento da 
cc.usa. Pelo valor das bemfeitorias necessarias e uteis, po-
derá exercer o direito de r etenção. 

Art. 523. Ao possu.idor de má fé de-vem ser inclemni-
sadas sómente as bemfeitorias necessarias, mas não goza 
do direito de r etenção pelo valor destas, nem do ele levan-
tar as voluptuarias. 

Art. 524. As bemfeitoria·s compensam-se com as dete-
riorações, e só dão logar á indemnisação, se ainda existi· 
r em no momento da. evicçi'io . 

§ unico. O r eivindicante o brigado a indemnisár as 
oem:feitorias tem direito de optar entre o valor actual del-
las e o seu custo. 

CAPITULO IV 

DA PERDA DA POSSE 

Art. 525. A posse das cousas perde-se : 
I. P elo abandono . 
II. P ela; tradição. 
III. P ela destnlição ou perda da causa ou por ter sido 

posta fóra do commercio. 
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505 
Art. 520·. O possuidor de. boa .:f,é não re.sponde pela prerda 

cu clete.rioração da cous.a, a que· nãn der causa .. 

506 
Art. 521 O possuidor de má fé re,ê;ponde' pela perda 

cu cleterior.açã,o ela cousa, ainda que accidentaes, salvo si 
:rrovar que do mesmo modo se teriam -dado, estando e:lla na 
pc•sse do r eivindicante. 

507 
Art. 522. O pro.ssuidor de hoa f-é tem direito á .indemni-

zaçã.o das bemfe.itorias neeessarias e ut.eis, bem como, quanto 
üs voluptuaria·s, si lhe não frorem pag.&s, ao de levantai-as, 
quando o puder sem detrimento da c.ousa . P.eln ... 

508 
Art. 523 . Ao possuidor de. má fé s-erãl() r·esarcicla•s sómente 

as bemfe.itoria.S necessari.as; mas não lhe ·assiste o dir·e·it.o de 
re.tençãn pela. importancia destas, nem O· d:e levantar as vo-
luptuarias . 

509 
Art. 52 '!. As bemfeitorias rcomp;en.sam- se com os· damn0-8'·, 

<: só .obrigam ao resareimento, si an tempro da ev.icção aind·ru 
txistirem . 

P.a.ragrapho uni co . . . . . de optar entre o seu valor actual 
c· o &eu cu-sto._ 

510 
Art. 525. Perde-se a posse 'das coüsas·:· 

111. Piela perda ou destruiçãro· dellas, ou po-r serem postas 
fóra de commercio. 
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IV. Pela posse de outrem, ainda contra a vontade do 
possuidor, se este não foi manutenido ou reintegrado em 
tempo competente. 

V. Pelo constituto possessorio. 

§ unico. A posse dos direitos perde-se desde qüe se 
torne impossível o seu exercício, ou pelo não uso delles 
durante tanto tempo quanto necessario para a prescripgã.o. 

Art. 526. Aquelle que tiver perdido causa movei ou 
titulo ao portador, ou aquelle a quem forem furtados,pócle 
rehave1-os ela, pessoa que os detiver, salvo a esta o direito 
regressivo contra quem lh 'os transferiu. 

§ lmico. Sendo o objecto comprado em leilão publico, 
feira ou mercado, o dono que pretender a restituição é 
obrigado a pagar ao possuidor o preço porque o com-
prou. 

Art. 527. Só se considera perdida a posse para o a.u-
sente, quando, tendo noticia da occupação, se abstem de 
retomar a causa, ou, tentando recuperal-a, é violentamen-
te repelliGlo. 

CAPITULO Y 

DA PROTECÇÃO POSSESSORIA 

Art. 528. As acções para a manutenção ou reintegra-
ção da posse serão summarias, quando intentadas dentro 
de anno e dia da turbação ou esbulho ; passado esse pra-
zo, serão ordinarias, sem comtuclo perderem o caracter 
possessorio. 

§ unico. O prazo de anno e dia não corre emquanto 
o possuidor defende a posse, restabelecendo a situação de 
facto anterior á turbação ou ao esbulho. 
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Paragrapho unico. P1erde- se 'a posse dos direitos, em 
se tornando impossivel exercel-IO'S, ou nãor se exercendo por 
tempo, que ha,ste para p1rescreverem. 

51'1 
ArL. 526. Aquelle que tivm· perdido c ousa movei·, ou 

titulo .ao portador, ou a quem houverem sido furtados .... 

512 
:.0\.>t·L . 528 . A8 ae1~ões ue manuten1.)iio, c as de esbulho . .. 

c, pêussauo e:o.se praz.o, .ordinarias, ni!Jo vel'Clendd, comtudo; 
o caraci:,er possessorio. 
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TITULO II 

PROPRIEDADE 

CAPITULO I 
DA PROPRIEDADE EM GERAL 

Art. 529. A lei assegura ao proprietario o direito de 
usar, gozar e dispôr de seus . bens e de rehavel-os do po-
der de quem quer que injustamente os possua. 

§ unico. A propriedade litteraria, scientifica e a.rtisti-
ca será regulada conforme as disposições do capitulo VI 
deste titulo. 

Art. 530. E' plena a propriedade, quando todos os 
dire~tos elementares que a formam se acham reunidos na 
pessoa do proprietario ; é limitada, quando está gravada 
de ~lgum onus real, ou é resoluvel. 

Art. 531. O domínio presume-se exclusivo e illimitado, 
até prova em contrario. 

Art. 532. Os fructos e os outros productos pertencem, 
ainda depois de separados, ao proprietario, salvo quando 
por alguma razão de direito devam pertencer a outrem. 

Art. 533. O proprietario ou o inquilino de um predio, 
em que alguem tem direito de fa.zer obras, póde, no caso 
de damno imminente, exigir do autor dessas o bras as ne-
cessarias garantias contra o prejuízo eventual. 
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513 

Da prop:r:iedade 

514 
Art. 529. A Lei assegura ao propr ietario ü diTei to de usar 

e gosar Q& seus bens, dispôr delles, e r.ehav.el-os de. quem in-
justamente üS possua . 

Paragrapho uni co. A propriedade lite:raria, \'lcientifica e 
artística r egular-se-ha pel·o. disposto neste Codigo, arts. 654 
a 678. 

515 
Art . 530. E' plena a pr.opr iedade, quando todos os seus 

direitos elementa'l'es s·e acham 11eunidos no do proprietario; 
limitada, quando tem onU>S• r eal, ou é resoluvel. 

516 
Artigo novQ. A propriedade do ·Sobre e do .sub .sol•o abrange 

a do que lhe .está su.perior e infer ior em toda altura .e em 
toda a proofundidade, uteis ao ·seu •exercício, não podendo to-
davia o proprietario impe:dir trabalhos que sej am emprehen-
didos a uma altUJra ou profundidade: taes que não tenha elle 
interess~ :algum a obstar. 

517 
)Art. 532 . Os fructos e mais. productos da oou.sa pertencem, 

ainda quando :&eparados, ao seu proprietario, ·salvo si, por mo-
tiv·o jurídico, especial, houverem de caber a outrem. 

518 
Art. 533. . .. .. .. ... , exigir do autor dellas as pr.ec i-

sas seguranças contra o0 prejuízo eventua.l., · 
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CAPITULO II 
DA PROPRIEDADE I MMOVEL 

SECÇÃO I 

ACQUISIÇAO DA PROPRIEDADE IMMOVEL 

Art. 534. Adquire-se a. propriedade immovel : 
I. Pela inscripção do titulo de transferencia no regis-

tro predial da situação do immovel. 
II. Pela accessão. 
III. P elo usucaprao. 
IV. P elo direito hereditario. 

SECÇÃO II 

ACQUISIÇAO PELA INSCRIPÇAO DO TI'l'ULO 

Art. 535. Estão sujeitos ú inscripção, no registro pre-
dial, os titulos translativo-s da propriedade immovel, por 
acto entre vivos. 

Art. 536. São tambem suj eitas á inscripção : 
I. As sentenças proferidas nas acções divisoria, das 

quaes resulte cessação do estado de communhão. 
II. As senten0as que, nos inventarias e partilha~, ad-

judicam bens de raiz para. pagamento das dividas da he-
r anca. 

-III. A arrematação em hasta publica e as adjudica-
ções. 

Art. 537. Os actos sujeitos {i, inscripção não operam 
transmissão do domínio, senão c1a. clata em que forem in-
scriptos. 
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519 
DA ACQUISIÇiW DA PROPRIEDADE IMi\10VEL 

520 
Art.. 534. O n. I fi.ca assim redigido: 
I. P-ela trail!&cr"ipcão do titulo de twans~ei~enci.a; no regi~Stro 

do immovel. 

521 
DA ACQUISIÇÃO PELA TRANSCRIPÇÃO DO TI'l'ULO 

522 
:Art. 535. Estão suj e·itos á transcripcão, no registr.o pre-

dial. •••••.... 
523 

Aos arts. 535 e 536 e 1S:eguintes : 
Onde 'Se lê «inscripoão», leia-se : «tr.anscripção». 

524 
Art. 536. Serã;o tambem transcriptos. 
I. Os juJg·ados ,preloo· quaes, na.s. acções divisarias, se pu-

zer termo á indivilsão. 
li. As sentencas que, nos inventarias e partilh!as, adju-

dicarem bens de raiz em pagamento elas .................... . 

UI. 'A anematacwo e as adjudicaçõe-s em hasb publiea . 

525 
Art. 537. Os actos su,icitos a tnnms.cripçi'io ( ::~rts. 535 c 

53G ) não transferem o domínio, sinão ela elat.u. em (Iuc.. e• lran-
screvercm (.art. 85'7 ) . 

Co digo Civil - fl. 30 ., 
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Art. 538. A inscripção deve ser datada do dia em que 
o titulo fôr apresentado ao official do registro e este o 
prenotar em seu protocollo. 

Art. 539. Sobrevindo fallencia ou insolvencia do alie-
nante entre a prenotação do titulo e a. sua inscripção, por 
demora do o:Eficial ou duvida julgada improcedente, deve, 
não obstante, fazer-se a. inscripção, que retrotrahe, neste 
caso, á data da prenotação. 

Se, ·porém, ao tempo da inscripção, ainda não estiver 
pago o preço do immovel, o adquirente, notificado da fal-
lencia ou insolvoncia do alienante, deve depositai-o em 
juizo. 

SECÇÃO III 
ACQUISIÇÃO POR ACCE>S.SÃO 

Art. 540. A accessão póde dar-se : 
I. Pela :Eormacão de ilhas ou ilhotas. 
U. Por alluvü(o. 
III. Por avulsão. 
IV. Por abandono de alveo. 
V. Por construcção de o bras ou plantações. 

ILI-IA:S E ILHOTAS 

Art. 541. As ilhas e ilhotas formadas no leito de um 
rio particular pertencem aos proprietarios ribe·irinhos 
fronteiros, observadas as regras seguintes : 

I. As que se formarem no meio do rio, consideram-se 
accrescimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos frontei-
ros de ambas as margens, na proporção de suas 
testadas, até a linha que dividir o alveo em duas partes 
eguaes. 

II. As oue se formarem entre essa linha e uma das 
margens cm;sic1eram-se accrescimos aos terrenos ribeiri-
uhos fronteiros desse mesmo lado. 
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526 
Art. 538. A transcripção datar - se-ha do di·a em que se 

apl'lesentar o titulo :no official do registro, e este •o prenotar 
no pr.otocono. 

527 
Art. 539 . . . ent['e a prenotação do titulo e a sua tran-

scripçã•o por atrazo do official de justiçla·, ou diUvida. julgada 
improcedente, far-se - ha, não obstante, a transcripção exigida, 
que retroage, nesse caso, á data da prenotação. 

Si· porém ao tempo ela .. tmnscripção ainda não estiver pago 
o immovcl, o adquir.ente, notificado da fallencia ou inso lvcn-
cia elo alienante, depositará em juizo o preoo. 

528 
Art. 541. As ilhas situadas nos rios não navegaveis per-

tencem .. . 
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III. As que se formarem pelo desdobramento ele um 
novo braço do rio, continuam a pertencer aos proprieta-
rios dos terrenos á custa dos quaes se constituíram. 

Art. 542. As ilhas e ilhota:s formadas nos mares ter-
ritoriaes do Brasil pertencem á União ; as formadas nos 
rios e lagos publicos pertencem á União ou ao Estado, 
conforme pertencer a este ou áquella o dominio dos rios 
e lagos. · 

ALLUVIÃO 

Art. 543. Os accrescimos que se formam por depositos 
ou aterros naturaes ou pelo afastamento das aguas dos 
rios, pertencem aos proprietarios dos terrenos marginaes, 
ainda que os r ios sejam publicos. 

Art. 544. Os donos de terrenos que confinam com 
aguas dormentes, como lagos e tanques, nem adquirem o 
só lo eles coberto por qualquer diminuição das aguas, nem 
perdem o que ellas com seu crescimento invadirem. 

Art. 545. Quando o terreno de alluvião se formar em 
frente a predios pertencentes a proprietarios differentes, 
far-se-á .a divisão entre elles em proporção á da que cada 
um dos predios apresentava. sobre a antiga margem, salvo 
as disposições r elativas á navegação. 

AVULS.~O 

Art. 546. Quando uma porção de terra se destacar de 
um preclio por força natural violenta, e se juntar a. outro, 
o dono do primeiro poderá reclamal-a ao do segundo, ao 
qual é llUrnütticlo optar ou pelo consentimento na remoção 
da parte accrebcida, uu pela. indemni::;at;ão <to r odmnaute. 
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529 
Supprima-se o mt. 542. 

530 
DA AJJLUVJÃO 

531 
Art. 5113. Os •accrescimos formados por deposi~os e aterros 

naturaes, ·OU pelo desvio das aguas elos rios, ainda que estes 
sejam n~avegaveis, pertence;m aos donos elos, terrenos margi-
naes. 

532 

Art. 54/L Os donos de terr.e·nos qu e confinem com ·as aguas 
dormentes, como as ele lagos e tanques, não adquirem ·O solo 
descoberto p'ela retracçf~o de1las, nem perdem o que ellas in-
vadirem. 

533 

Art. 545. Quando n terreno alluvia l se formar em frente 
a predlim;;i de proprietarias: differentes, cliviclir-rse-ha ·entre 
elles, na proporção da testada e cada um sobre a antiga mar-
gem; respeitada5 as disposições concernentes á navegação. 

DA AVULSÃO 

535 

Art. 546. Quando, por f.o.rça natural violenta,· w11a 
porção de terra oo destacar de um prediü e se junta'l' a ou-
tro, poderá o dono do primeir.o reclamal-a eLo segundo; ca-
bendo a este a opção entre acqui·escer a que se r·emova a par-
te accrescida, DU indemnif~ar ao reclamante. (Art . 182, § 6•, 
n. XII.). ' 
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Art. 54:7. Se dentro de um anuo não fôr apresentada 
reclamação, considerar-se"á a porção de terra definitiva-
mente incorporada no predio em que se acha., perdendo o 
seu antigo dono o direito de reivindicai-a e de exigir qual-
quer indemnisação. 

Art. 54:8. Quando a avulsão fôr de cousa não suscepti-
vel de adherencia natural, terá applicação o disposto com 
referencia a cousas perdidas. 

ALVEO ABANDO NADO 

Art. 549. O alveo abandonado do rio publico ou par-
ticula.r pe1·tence aos proprietarios ribeirinhos das duas 
margens, sem que tenham direito a indemnisação alguma 
os donos dos terrenos por onde as aguas abrirem novo 
curso. Entende-se que os predios marginaes se estendem 
até ao meio do alveo. 

CONSTRUCÇÕES E PLANTAÇÕES 

. · ~ . j 

Art. 550. Qualquer construcção ou plantação existen-
te em um terreno presume-se feita pelo proprietario e á 
sua custa, até que o contra.rio se prove. 

·Art. 551. Aquelle que semeia , planta ou edifica em t er-
r eno proprio, com sementes, plantas ou materiaes alheior. 
adquire a propriedade destes, mas está obrigado a pagar 
o seu valor, além de responder por perdas e danmos, se 
procedeu ele má fé. 

Art. 552. Aquelle que semeia, planta ou edifica. em 
terreno alheio perde, em proveito do proprietario, as se-
mentes, plantas e construcções. mas t em direito á inde-
mnisação. Se procedeu de má fé, po(1erá ser constrangido 
a repôr as cansas no estado :mterior e a. pagar os prej "Lli-

zos. 
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536 
;Art. 547. Si niüguem reclarnar dentro em um anno, consi-

derar-se-ha definit ivamente' ineorporada essa porção de terra 
ao predio, onde se acha, perden:do o antigo dono DI direito a 
reinvindical-a, ou s·er indemniz'ado. (Art. 182, § 6°, n. XII.), 

537 
Art. 548 . ...... a:dher encia natural, applicar-se-ha o dis-

posto quanto ás co usas perdidas. 

538 
DO ALVEO ABANDONADO 

539 

DAS CONSTRUCÇÕES E PLAN'I'AÇÕES 

540 
'Art. 550. Toda construcção ou plantação, existente em 

um terreno, se presume feita. .... . ........ . ... .. ........... . 

541 
Art. 551. . .. ; mas fica .obr igado a pagar-lhes o valor, 

além de responder pcw perdws· e damnos, si obrou de má fé. 

542 
Ao art. 552. Substitua-se o f inal do artigo, depoi's da 

palavrA. ''Índemnização», pelo seguinte: 
« Não a t01rá, porém, si procedeu de má fé, caso em que 

pôderá ser constrangido a repôr as cous'ls no ·estado anterior 
e a pagar os prejuízos.» 
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Art. 553. Havendo má fé, de ambas as partes, adqui-
rirá o proprietario as c;ementes, plantas e construcções, 
~evendo, porém, indemnisar o valor das bemfeitorias. 

Presume-se má fé no proprietario, quando o trabalho 
da plantação ou construcção se fez em sua presença e 
sem impugnação sua. 

Art. 554. O disposto no artigo antecedente applica-se 
tambem ao caso em que as sementes, plantas ou materiaes 
não pertencerem a quem de boa fé os empregou em sólo 
alheio. 

§ unico . O proprietario das sementes, plantas ou ma-
teriaes poderá cobrar elo proprietario do sólo a inclemni-
sação devida, quando não puder havel-a. do plantador ou 
conl'!trn ctor. 

SECÇÃO IV 

USUCAPIÃO 

Art. 555. Aquelle que, durante trmta aunos, sem 
interrupção e sem opposição, possuir como seu um immo-
vel, adquil·irá a propriedade clelle, independente de titulo 
e boa fé, que se presumem ; podendo requerer ao juiz que 
assim o declare por sentença, a. qual lhe servirá ele titulo 
nara a inscripção no registro predial. 

Art. 556. Aquelle que, nas mesmas condições, pC>ssuir 
como seu um immovel com justo titulo e boa fé, adquiri-
rá a propriedade clelle decorridos dez annos, entre presen-
tes, e vinte, entre ausentes. 

§ unico. Reputam-se presentes os moradores do mes-
mo município, e ausentes os que habitam municípios diffe-
rentes. 

Art. 557. O possuidor póde para o fim de contar o 
tempo exigido pelos artigos antecedentes, accrescentar á 
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543 
Art. 553. Si de ambas ·as partes houve má fé, adq.nirirá 

o proprietario as sementes, plantas e coustrucções, com encar-
go, porém, de 11esarcir o vaio r das bemfeitorias. 

Paragr.apho uni co . ·Presume- se má fé no proprictario, 
qu<ando o trabalho de construcçãior ou lavoura se fez ••• 

54.4 
Art. 554. . . . l-ambem ao caso de não pertencerem as 

sementes, plantas, ou materiaes a quem de boa fé os amprc-
gou em só lo alheio . 

545 
DA USOCAPJÃO 

546 
Art. 5"55. Aquel1e; que, por trinta -annos, sem interrupção, 

110111 opposição. possuir como seu um immovcl, adquirir-lhe-ha 
o domínio, inderprendenltemente de titulo e boa fé, que, .em tal 
c.aso, se presumem . .. 

Art. 556. Adquire tambem o domínio do immovel aquel!oe' 
que, por dez· annos entre presentes, IOIU vinte entr•e au-
sentes, o possuir ·como seu, c:o!Jltinua e incontestadamente, com 
,insto t itulo e boa fé. 

Paragrapho unico. . . . B ausentes os que: habitam municí-
pios diversos. 
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sua posse a do seu antecessor, comtanto que ambas sejam 
continuas e pacificas. 

Art. 558. As causas que impedem, suspendem ou m-
terrompem a prescripgão, applicam-se ao usucapião e do 
mesmo modo ao possuidor o que se acha estabelecido em 
relação ao devedor. 

SECÇÃO v,·· 
DIREITOS DE VISINHANÇA 

Uso nocivo da propriedade 

Art. 559 . O proprietario ou inquilino de um predio 
tem o direito de impedir que o máo uso da propriedade 
visinha possa prejudicar a segurança', o socego e a saude 
elos que o habitam: 

Art. 560. O proprietario tem direito de exigir elo dono 
do predio visinho a respectiva demolição ou reparação, 
quando este ameac~ ,.nina·, bem como que preste canção 
pelo damno imminente. 

Arvo1·es limitrophes 

Art. 561. A arvore cujo tronco se acha sobre a linha 
divisoria de dons predios presume-se pertencer em com-
müm aos donos destes. 

Art. 562. Os :fructos que cáem de uma arvore planta-
da no terreno visinho p ertencem ao dono do sólo onde 
cahiram, se est e :fôr de propriedade particular. 

Art. 563. A:;; raizes e os ramos de arvore que se es-
tend em para. o predio visinl:to podem ser cortados pelo ha-
bitante do predio prejudicado. 
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5118 
Art. 558. As causas que ohstam, suspendem, ou inter-

rompem a prescripçã·o, tambem se applicam ao usocapião 
(art. 624, paragrapho uni co ) , assim como ao possuidor se 
edende o di,sposto quanto ao · deve doer. 

549 
Art. 5GO. O proprietario tem direito a exigir do dono do 

predio visinho a demolição ou reparação necessaria, quando 

550 
DAS ARVORES LIMITROPHES 

551 
Art. 561. A 1arvore, cujo tronco iesliver na linha divi-

saria, presume- s·e pertencer em commum aos donos elos pre-
di-os confinantes. 

552 
Art. 562. Os fructo-s cahidos ele arvore do terreno VISI-

nho pertencem ... .... .. ...................... ............. . 

553 
Art. no3. AS raizes e ramos de arvores que ultrapassa-

rem a extrema do predio, poderão ser ·cortados, até ao plano 
perpendicular clivisorio, pelü proprietario elo terreno inva-
dido. 
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. PASSAGE~I FORÇADA 

Art. 564. O dono do predio rustico ou urbano, que se 
achar encravado em outro, sem sahida para via publica, 
fonte ou porto, tem direito de reclamar do visinho que lhe 
dê passagem, cuja direeção e extensão serão fixadas judi-
cialmente, quando preciso. 

Art. 565. Os donos dos predios por onde s.e estabelece 
a passagem para o predio encravado têm direito de exigir 
justa indemnisação. 

Art. 566. O proprictario que, por culpa sua, perde1: 
o direito de transito pelos predios contíguos, poderá pe-
dir nova communicação com a via publica, pagando o do-
bro do valor da prime.ira indemnisação. 

Art. 567, Não constituem servidão as passagens e 
a.travessadom·os particulares, por propriedades tambem 
particulares, que se não dirigem a fontes, pontes ou a lo-
gares publicos; que ~stejam privados de outra serventia. 

AGUAS 

Art. 568. O dono do predio inferior é obrigado a re-
ceber as aguas que correm naturalmente do superior. Se 
o dono deste fizer obras de arte., para facilitar o escoamen-
to, deverá proceder de modo que ao do outro não cause 
damno maior que o natural e anterior ás mesmas obras. 

Art. 569. Quando as aguas, artificialmente. trazidas 
para o predio superior, correrem delle para' o inferior, o 
dono deste poderá reclamar, ou que sejam desviadas ou 
que se lhe pague indemnisação proporcional ao prejuízo 
que com isso soffrer. 

Art. 570. O proprietario . de uma fonte não captada 
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554 

DA PASSAGEM FORÇADA 

555 
Art. 564 . . . . tem direito a reclamar do visiuho que lhe 

deixe passagem, fixando- se a esta judicialmente o rumo, 
quando preciso . 

556 
Art . 565 . . . ,·encravado, teem direito a indeml!_izacã:o 

cabal. 

557 
Art. GGG . • •• poder:i exigir nova comnmnicaoão • . •.. . • • , 

558 
ArL. 567 . . .. , ou loga1·es publieos, privados de outra ser-

ventia . 

D.~S AGUAS 

560 
Art. 568. . .. para facilitar o escoamento, proceder:i de 

modo que não nciore a condirão natural e anterior do outro. 

56' .L 

Art . 569 . Quando as aguas, ,a.rtlflcialmente levadas ao 
pr·0dio superior, eorrer·em delle para o inferior, poder:i o dono 
deste :::-eclamaT q•Je se desviem. on se lhe inclemnize o prc-
,jnizo, que s-o ffrcr. 

562 

A.r t. G70. O pl'Oprieturiu de fomo não caplada, satisfeitas 
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não póde impedir o curso natural das aguas pelos predios 
inferiores, depois de satisfeitas as necessidades de seu 
consumo. 

Art. 571. As aguas pluviaes que correm por loga.res 
publicos, assim como as dos rios publicos, podem ser uti-
lisadas, na sua passagem, por qualquer proprietario ribei-
rinho, conformando-s0 com os regulamentos administrati-
vos. 

Art. 572. E' permittido a qualquer c analisar em pro-
veito da agricultura ou da industria, as aguas a que tenha 
direito, atravez dos predios rusticos alheios, não sendo cha-
caras ou sitios murados, quintaes, jardins, hortas ou pa-
teos adjacentes a predios urbanos, precedendo indemnisa-
ção do prejuízo que resultar aos ditos predios. 

§ unico. Os donos dos predios, neste caso, têm tam-
bem o direito de ser indemnisados dos prejuízos que de 
futuro vierem a resultar da in:filtraç.ão ou erupção das 
aguas, ou da deterioração das obras feitas para canali-
sação destas. 

Art. 573. As questões relativas á servidão de aguas 
e respectiva indemnização serão r esolvidas por acção sum-
maria. 

LDH'l'ES ENTRE PitEDIOS 

Art. 574. O proprietario póde obrigar o confinante a 
proceder com elle á dema.rcação dos respectivos prodios, 
á aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruidos 
ou arruinados, sendo as respectivas despezas repartidas 
proporcionalmente entre os interessados. 

Art. 575. Os limites, no caso de confusão, serão deter-
minados, em falta de outro meio, de conformidade com 
a <posse e, quando essa se não achar provada, dividir-se-á 
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as neces-sidades de seu consumo, não póde impedir o curso na-
tural das aguas pelos predios inferi·m'es. 

563 
Art . 571. .. pódem ser utilizadas, por qualquer proprie-

tario dos terrenos' por onde pass,em, observados os r egulamentos 
administrativos . 

564 

Art. 5'72 . E' permittido a quem quer que seja, mediante 
prévia inclemnização ao.s proprietariüs prejudicados, canalizar 
em prov,eito agrícola ou industrial, as- aguas a que tenha di-
reito, através de predios rusticos alhe·i,o,s·, não sendo chacaras 
ou sítios murados, quinta'es, ,pateos, ho-r tas, ou j·ardins. 

Paragrapho uni co . Ao proprietario prejudieado, ·em tal 
ca.so, tambem a,s.siste ·o direito de indemnização pel'os clamnos, 
que de futuro lhe advenham cüm a infiltração DU a irrupção 
das aguas, bem como com a deterioração das obras destinadas 
a canf!,lizal-as. 

565 
Art. 573. Serão pleiteadas illJ acção summaria .as questões 

relativas á servidão de agua10 e áJs, indemnizaçõe.s correspon-
dentes. 

566 

Al't. 5'7 4. Todo propri,etario pó de obrigar o seu confi-
nante a proceder com elle á demarcação •entre os dous pre-
dios. . . ou arruinados, repartindo- se pro:qpr.cionalm~nte entre 
os interessados as r•aspectivas de.s.pezas 

567 
Ao art. 575 - Redija-se ass im : 
«Art. 575. N'o caso de cou_fusão, os limites, ~em falta de 

outro meio, -s.e determinarão ele conformidade com a posse; 
e, não se achando ella pro:Vacla, repartir- se-ha ~entre os predios, 
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o terreno contestado em porções eguaes entre os predios, 
ou será adjudicado a algum delles. 

Art. 576. O intervallo, muro, vallo, cerca ou outra 
obra que separa dous predios, . dá direito ao uso commum 
dos propjrietarios confinantes, e presume-se pertencer a 
ambos. até prova em contrario. 

Direito de construir 

Art. 577. O proprietario póde levantar em seu ter-
reno as construcções que lhe aprouver, salvo o direito dos 
vizinhos e os regulamentos administrativos. 

Art. 578. O propr:ietario póde embargar a construcção 
de predio que invada a área do seu ou sobre este deite 
gotteiras; do mesmo modo claquelle em que se abra ja-
nella ou levante terraço, sem mediar a distancia de metro 
e meio. 

§ 1.0 As disposições deste artigo não abrangem as 
frestas ou setteiras para luz, que não vão além de dez 
centimetros de largura sobre vinte de comprime11to. 

§ 2. o As aberturas para luz não presCl'evem, podendo 
o vizinho a todo tempo levantar sua casa ou contra-muro, 
ainda que véde a luz elas ditas aberturas. 

Art. 579. As disposições do artigo precedente não são 
applicaveis a predios separados por qualquer estrada, ca-
minho, rua ou outra passagem publica. 

-· 

Art. 580. O proprietario deve edificar de modo que 
a beira do seu telhado não gotteje sobre o predio vizinho, 
deixando,se de outro modo não o puder evita.r ,pelo menos, 
um intervallo ele dez centimetros entre os clitos predios 
e beira. 
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p'roporci'Onalmente ou, não sendo possível a divisão ·commoda, 
se adjudic-ará a um delles o ter:l'eno conteªtaclo, Ir! !l dia~te in-
cl!lmniza.cão 'ao<pr:upri'etario ~rejúi:Iicadó>>. ~' ' ' - · ··- · · 

. 568 
Art. 576 . Do intervallo, mur.o, yaHo, ·cerca, ou: qualquQr 

outra Dbrá · divisaria ·.entre · dotis · predibs ··teém 'dire ito · a u's'a.r 
em commum os proprietarios confinantes•, presumindo-se•, até 
prova ef!l contrario ~ l!ertencer a: a~P8~· 

5q9, 
Art. 578. . . ou L'lübre este deite gotteiras, bem com9. a: 

~l1liquefle em q~~. .a _meqos P·~ m!ltro e meio do seu, se --abra 
Janepa; o,u ·s·~ faç f, -~~rapo, t~H~C!O, o~ vapnq~. · 

§ 1 . ? A disposição de.ste artigo não ab_range as fre·stas, 
Se~etr a:s•, qu ~cuj-qs para ~uz; não p1aior•eS de dez centúriêtro:s 
de 1~rgu~a ·sobre vn1te de corq.p.r1mentp. 

§ 2-.• Os vão~;: ou aherturas paTa luz não pre.scr.evem contra 
o v.t~i:pJw, que, 'a _todo ' tempo, leyantará, qU~erenqo , à sua c~sa, 
ou contramuro, amda ql..!e !11~~ vecl·e a >Claridade. .. , 

570 
•I ' 

Art. 579. . . seiP::n~a~?,~ ub
1
o_r es~r.qq~, cami11hp, :ç.u~,; Ql..! 

qualqU•ér outra passag>em pu wa. · 

571 
Art. 580 . O proprieta6o edificará de maneira qu~ o 

beiral do seu telÇl.ado nãq _ desp e~ ·e sobre <J predio v1<>dnlw, dej-
xando, entre este e -o beuial, quando por outro modo o nao 
possa evttqr., um intervallo de dez oentimetrqs, quando· mé1los ., 

L • t ~ -~ : - ~ . • -, • . • ; • , • 1 • . 

572 
Accrescentc-~e. l p finl cl!) nr tigo, confm"me a r ed&ccão Ruy 

Barbosa, as plilavras : «de modo que as aguas se escôem". 
Codigo Civil - fi. 31. 
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Art. 581. O que consentir na abertura de janella, ou 
na collocação ele saeada on gotte ira sobre o seu t erreno, 
só 1poderá exigir o fechamento daquella, ou a remo ção 
desta, até anuo e dia depois de concluída a obra. 

Art. 582. Em predio rnstico, as novas coustrucções 
não poderão ser feitas, sem licença do vizinho, a menos de 
metro e meio elo respectivo limite. Esta, disposição com-
prehende os accrescimos das construcções já existentes. 

Art. 583. As estr ebarias, curraes, pocilgas, estrumei-
ras, e, em geral, as construcções que incommodam ou pre-
judicam a vizinhança, devem guardar a distancia que fôr 
fixada pelas posturas municipaes ou regulamentos sani-
tarios. 

Art. 584. Nas cidades, villas e povoações, cujas casas 
são sujeitas a alinhamento, o dono de um terreno vazio 
póde edifical-o travejando, na parede divis.wia do predio 
vizinho, se tiver esta capacidade para snpportar a nova 
construcção, mediante o 'pagamento do valor ela metade 
da parede e do chão correspondente. 

Art. 583. O vizinho que primeiro construir póde as-
sentar metade da parede divisaria no t erreno contíguo, 
sem prejuízo de haver a metade do respectivo valor, se 
o outro travejal-a tambem. Neste caso, o primeiro fixará 
a largura do alicerce, assim como a profundidade, se o 
terreno não fôr de rocha. 

§ unico. Se a parede divisaria pertencer a um elos 
vizinhos, e não tiver capacidade para ser travejada pelo 
outro, não poderá este fazer alicerce ao pé da mesma sem 
prestar caução áquelle, pelo risco que exponha a eon-
strucção em razão da insuffieiencia do alicerce. 
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573 
Art . 581. O proprietario, que annuir em janella, sacada, 

terraço, ou .got.teira sobre o seu precli o, só até o lapso de anuo 
e dia após a conclusão da obra poclcrú e;~igir que se desfaça . 

574 

1\.rt. 582 . Em predio rustico, niio se poderão, sem licença 
do vizinho, fazer novas construcçúes, ou accrescimos ·ás exis-
tentes, a menos de metro e meio do limite commum. 

575 
Supprima-se a segunda parte do período, de acco1·do com 

a redacção Ruy Barbosa . 
576 

Art. 583 . . . . a vizinhm1ça, gurrrclarão a distancia fixada 
nas posturas muuicipaes e regulamentos de higiene. 

577 
Art. 584. Nas cidades, villas e povoados, cuja edificação 

estiver adstricta a alinhamento, ü dono de um terreno ·vago 
póde edifical- o, madeirando na parede provisoria do predio 
eontiguo. se e lia aguentar a nova construcção; mas terá de 
embolsar ao vizinho meio valor ela parede c do chão correspon-
dentes . 

518 
Art. 585 . O co11fin.anto, que primeiro conslruir, pó de as-

sentar a parede divisoria até meia espessur a no terreno con-
tiguo, sem perder por isso o direito a haver meio valor dclla, 
se o vizinho a travejar (art . 584) . Neste caso . . . . . . . . .. . 

Par agrapho uni·co . . .. , não poclerú este i'azcr- lhfJ alicerce 
ao pé, sem prestar caução áquelle, prlo risco <'.. qu n a insuffi-
·ciencia da nova obra exponha a construcção :mtcáor . 
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Art. !5,8Jl: Q cqndRminp ~l~ 11E1éJ. na.:~~eç1e çliyi$OI'i<t nóde 
utilisar-se della até ao meio de sua espessura,comtanto gue 
não ponha em risco a segurança ou separação cTos duns 
predios e avise previamente ao outro condomino das. mo-
dificações que pretende fazer na mesma parede. Não póde, 
porént, sem consentimento do outro, fazer, I]a. pa.rede 
friif~~Úh ' :iFn1~l:t~% . n~H1 9 Rrft~· - i.~ffiel~~n~~s~ '·~w cprfe.~P011~ 
denCia com ~lltr~s ar]~lqga:?, N ~XJ ~teJtt~·S llQ l~~o. P.P.P.9~tq. 

Art. 5,8,7. a ç1pp.q c1~ 11111- pr eÇI.ip, ;:tiife~ç~~1R P f:+~ ~Oll· 
strucção de chaúünés, fogões ou: fornos, no cqntignõ, ainda 
que a parede seja commum, ~Qde embargar a obra e pedir 
P~H~~o P8Rtr~ CfPQ;tfl11yr we~H~W 

Art. 588. Não é licito encostar em parede mmen·a 
ou pertencente ao vizinho, sem consentimento deste, for-
nalhas, fornos de forja ou de fundição, apparelhos hygie-
nicos, fossos, cano ele esgotq, depositas de sal ou ele qual-
~f,~f ênqst~ncia~ ~or~·osiva~ que prpqlj-~a~1 in:Q.Hraciíq no-
SlY~· 

§ up.ico. ~~9 ~e .~n,c}l}erp.. nlJ, .P.T8~~ibiç&o ~os arHpo~ 
ant~ceclentes ~s ph.~m~~~~ ~n·d1n~r1~s, n~m ps :!'orn~s ª~ 
~õ'ziíilia~ · · · 

Art. 589. São prohibidas construcç,ões que ppssam tor-
~ -'"'· • ' • • V , • ' ,0. • ' • r! ' ' • ' · " . '< ~,, , o; • • · ' 

nar liiiJJJ.JPS pp. llf!-pr.@ri~i'! para O lf~q Of.Cl11l~·J-'l0 as 8glf8S 
R-e poÇo. 'ou fo.nte ~F1eiq,, weexil?tentes ~i? l'!ff:)Smas CP,ll· 
strucções. · 

Art. 590. Não é permitticlo fazer excavações que tirem 
ao poço ou á fonte de outrem a agua necessaria. E', l-'O· 
rém, permiiticlo fazel-as, se apenas climinuirem o suppri-
mento elo poço ou da. fqnte do vizinho, e nP-o forem mais 
pl;Ofundas que ~S deste, em r~lação ao niYel do lençpl 
d'ag1,1a. " ·"· '· ·· · · ··- · · · · · · ··· 

Art. 591. Todo aquelle que violar as disposições dos 
arts. 585 e seguintes é obrigado a demolir as construcções 
feitas, respondendo por perdas e c1amnos. 

:/1(' 



Emendas do Seilaclb ào projecto da Cariiarà, n. 1., de 1902 

579 
, Ar.t . 586. O condomino da paDede meia, pó de u tí!lizal-.a até 

ai;>, rtieiQ, da. espessura, não pondo em risç.o a segurança ou q 
sep#acão J jos C!ous predios, e a. visando preyiam~#te . o otHrp 
consorte dtiB obras que alli teriCiiorie fazer. Nãô póae, porém; 
sem ,c.onseb.timentó. do .outro, fazer; na parede meia; arÍharios: 
ou . o.bra!;\-semelhantes; corresp•ondendo a outras, da mesma na.;; t\.irezà, já, feitas do ládo opposto. 

Art: 587 . 
siveis. 

580 
: .. e exigir eaüÇão eonti'â os pi:eji.lizbs pos-

581 
Art. 588. Não é lieito eneostar ·á parede meia, ou á parede 

4P .. , :Y,it~iBl}o 1 ,serq, perrpiss,ã.>q ~u,a, foriJ.!ll}:las ... : ?e . sal/' , qu ~e 
çruae,squer substarHnas corros1vâs; ou susceptlve1s de produz1r 
infiltrítt;:õés damriinhas. 

Pâragrapho uhi.co : Não se incluem . nil. Pi'oliibição deste e 
d() ,::~~·;qgq , antecedente as chaminés ordimrias, neh1 eis fori:lós 
ele c,ozmha. 

582 
, :AlJi: p,~.~ : p~p prop.i,bi~a:s: ~con,s,trm:~çÇ)ep, ca,pazes de poJ]uir, 

ou mut1hzar par,a o uso ordmano a agua. de poco ou fonte 
::Lliieiá; ,al eilás bre~:íti~terite. 
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Art. 592. Todo o pror)rietario é obrigado a consentir 
que o vizinho entre no seu p1·cclio, o use dclle t emporaria-
mente, quando fôr indispensa.vel para a reparação ou lim-
peza da casa do mesmo vizinho, avisando-o 'j)réviarnente. 
Se soffrer com isso algum danmo, terá dir eito á indernni-
zação. 

§ unico. As mesmas disposições applicarn-se aos casos 
ele limpeza ou r eparação dos exgotos, gotteiras e appare-
lhos hygienicos, assim corno dos p oços e das fontes já exis-
te ntes. 

uiHEITO DE 'fAPAGElli 

Art. 593. O proprietario tem o direito de cercar, 
tapar , murar ou vallar o seu preclio, conformando-se 
com as dispo$ç.ões seguintes: 

§ 1. o Não p oderú, sem consentimento escripto do vi-
zinho, plantar cerca viva em distancia inferior á metade 
f1a altura della, e em nenhnm caso a menos de sessenta 
e2;; ti ;netros do limite. 

§ 2. o As outras especies de cêrca ele madeira, pedra, 
arane on d vcnaria, cuja altura não exceder dous metros 
e meio, poderão ser postas na propria linha divisaria e 
servir de apoio a latadas ou telheiros. Se excederem á re-
ferida altura, o vizinho poderá exigir que sejam afastadas 
do limite, em distancia egual á metade do excedente 'á 
mesma altura. 

§ 3. o Os vallados deverão, sempre que fôr possível, 
ser cavados sobre a linha divisaria dos predios, tirando-se 
de cada mn clelles a te:;:-ra necessaria e collocando-a do lado 
onde seja menos facil a corrida P'ara dentro. Quando 
um dos heréos não quizer contribuir para o ~do, .o' 
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583 
ArL 592. Todo .o proprietario é obrigacllo a: ·consentir que 

enla'.e no seu predio, e delle temporariamente use, mediante 
prévio aviso, o visinho, quando ·Seja. indispens.ave.J á repa-
ração ou hmpeza de sua ca:sa. Mas, se dahi lhe provi·er damno, 
terá direito a ser indemnizado·. 

584 
Accnescente-.se, depois ela palavra «limpeza>), estas : «con-

strucção ·e rec,onstrucção». 
P.arl(lgrapho unieo. . ..... , .assim como dos po()os e fontes 

já existenlJe·s · 

585 
O DIREI'DO 'I)IJ: TAPAGEM 

586 
Art. 593. O proprietario tem direito a: cercar, murar, vai-

lar 10u tapar de qualquer moclo o. seu prcdio, eonf•ormanclo-se 
com estas disposições: 

§ 1.0 Os tapumes divisorios entre P'rop.riedades .rumes pre-
sumem-se communs, sendo obrig·ados a concorrer, •em p.a;rtes 
iguaJes, para as despezas de sua construcçãio ·e cons81I'vação, os 
proprietarios dos immoveis confinantes. 

§ ;2.0 Por «ta.pumeS>) - enbendem-se as sébes vivas, as 
cercas de .arame •ou de madeka, os v.a.llos ou banquetas, nu 
quaesquer l()Utros me•ios de sepanação dos terrenos, observadas 
as dimensões es•tabelecidas em posturas municipaes, de .ac~ 
côrdo com os costumes de cada ~ocalidade, comtanto que 
impeçam a passag;em de .a.nimaes de gr.anct.e porte, como se-, 
j"am• gado va·ccum, -cavallar e muar. 

§ 3.0 A ohrigaoão clle cercar .as pllopriedrudes para dete•r 
nos limites dellas aves domesticas e animaes que exigem ta-
pumes espe.ciaes, como .s·ejam: •C.abri•t:os, ca;rneir.os e porcos, 
cOTrerá por conta exclusiv·a dos r.espectivos p·roprietarios ou 
detentores. 
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outro poderá fazel-o dentro dos seus limites e lançar a 
terra ao lado, de . onde fôr menos facil a corri.da para den-
tfb aü ID.ésillo ,;àiiaélà. 

§ 4. o ~tiàiidà Í 'Õr preciso âecohn; a c~rcá. . . viva oh 
reparar o muro divisorio, .o proprietario terá direito de 
entrar no terreno do vizinho, depois de o ter pl;'evenido. 
Este dii:eHo, fjoFeiil; não b nsi.~ 11 o1-JI:lga~tto ti~ iii(\êili.niz}lr 
o mesmo vizinho de qualquer damno qi.te a obrà llÍe occà-
~idii~. 

§ 5. o As cêrcas marginaes das vias publicas serão fei-
tas e conservadas p ela ad1pinistração, a quem incumbir 
as mesmas vias, ou pelas pessoas ou emrprezas que as ex-
plorarem. 

SECQÀO VI 

PERDA DA PROPRIEDADE IMMOVEL 

.. ,. Ar,t: 594:. __ ;:,_i\.lem . das . causml dii êktincl}ãb dtls dire itos, 
1iidi'<Ütda§ rlà P arte GeHii; liv: III~ tit. III; i:íefüe~'fie ~ j)rti~ 
prié'daa~ Hhili'b~el i 

I. Pela alienação. 
II. P ela renuncia. 
:; -._ 1 ....... ... • •• 

IIL P~ld abatidoiib. 
i\7. Peió i)ereciilleiltà âõ 1üilli6vêL 

'·;; ....... • • J 

. . § 1: • Nos dôus Iil:itríeirblí .êmsos dé§te iirtigó á êffecti~ 
vidade da perda da p:d.lpdedàd~ Cf~pend:E í:Ul. iíJ:gHfir)Çüü 
do titulo ele t r ansmissão ou do acto de r enuncia no r egis-
tro predial do logar da situação do immovel. 

;-, v ~" §., 2_~,ó 5J }.~f~8~et_ ,_~)?.dli f1ü~]_~~\i . ~hM~ ri_f.i~~~~-~~ªo j~91~l} 
A~Il_l, _ 'V?,gp_ -~ p~ssa,~·a ,p~~Jl. o_ dorp.l~Lo . dó E11t.ado ~m q_ue P~
tiver situado, ou da União, se no Districto Federa:l: deétl1'~ 
ridos dez annos. 
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587 
,- .. Aoc·l:'·e S{~!ente - se; depois da palavra «predios», as seguintes: 
«urbanos ;e. ruraes» . 

. § 4;7 ;,; . ·.;;r. çlp . '-x~·~inl;t.o, :cJ·e);>gis . d_e _P,. P:~.e~~pjr. _ Es~e• . di-
reito, porém, naJo exclue a obngaçao de mdemmz.a:r :ao vi.smho 
tod-o o damno, que a ob;r.n. ·lhe occasíone; 

, -. §, 5.~"Serão .. J!'litas . e con.s·El'i'vn.da.s .a.c; ce1'C.á·s margináes das 
vias publi-CJatS P,ela a.dminist~·acâJo, a . gU§Pf: . ~e.~t.g~ lncumbi'i'-em, 
ou pelas pessoas; ou emprezás, que .as explorarem. 

588 
DA PERDA DA PRIOPRIEDADE i:MJYIOVBI.; 

589 
.AH; 594: .1\.iieih H as ;êfl.üsh.s í:ie eiHilcc.âJo consÍct·eradas neste 

brdigo, art:s : 165 a 183, tambeüi se perd·e ,fi próprietlaC!e .ilh-
lrlovel: 

§ Lo :Nós doüs í.:ihm'\3-irb~ éíi&os i:J.é,gté- iirtiko; os éfíeitos 
Ó\ perda do domínio ·serão subordinados á transcripç,ã,o do ti-
tulo trll!rusmissivo, ou do ábtói reiHmciativ.o, rro registr,o. de 
~mmov.e.is do log.ar do immovel. 

,. 1§ 2.0 O jmmov.el .abandonado •arrecadar :-·se-h:;t como bem '\ ag·o, e i:i·lis~ârá; de~ ahi:úís depois; ào ctor±iin.id elo Estado, onde 
se achar; .ou rl·o da União; 8& •Eisti'V-er no Distri-ctb Federal; 
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Art. 595. Perde-se tambem a pro·priedade immovel em 
consequencia de desapropriação por necessidade ou utili-
dade publica: 

§ 1. o Consideram-se casos de necessidade publica: 
I. A defesa do territorio nacional 
IL A segurança publica. 
III. Os soccorros publicos, nos casos de calamidade. 
IV. A salubridade publica. 
§ 2. o Consideram-3e casos de utilidade publica: 

I. A fundação de povoações e de estabelecimentos de 
assistencia, educação ou instrucção publica. 

II. A abertura, alargamento ou prolongamento de ruas, 
praças, canaes, estradas de ferro e, em geral, de quaesquer 
vias publicas. 

III. As construcções de obras ou estabelecimentos des-
tinados ao bem geral dos habitantes de uma povoação, á 
decoração e á salubridade destas. 

IV. A exploração de minas. 

Art. 596. Em casos de perigo imminente, como de 
guerra ou commoção, cessarão todas as formalidades, e 
poder-se-á tomar posse do uso, ou até da propriedade, 
quanto baste para o empr ego do bem publico, ficando ao 
proprietario o direito de indemnização. Nos outros casos, 
o proprietario será previamente indemnisado e, se recusar 
receber a indemnização, será o seu valor depositado. 

CAPITULO III 
DA ACQUISIÇÃO E PERDA DA PROPRIEDADE MOVEL 

SECÇÃO I 
vCCUPAÇÃO 

Art. 597. O que se !!possa de uma cousa, de que ainda 
ninguem se apropriou ou já abandonada, adquire, desde 
logo, a propriedade desta, se a occupação não fôr prohibida 
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590 
Art . 595 . Tamlwrn sr. IlCrde a propriedade immo-vel me-

c!ianLc desaproj)l'i.ar;ão pol' nec.cssidade ou utilidade publica. 

UI. A construcçã.o de obras ou estabelecimentos· dtlsti-
na do-s ao hem geral de uma localidade, sua decoração e hy·-
g.'lene . 

591 
Art . 596 . Em ca-so de perigo imminente, como guerra ou 

com moção intestina, cessarão as r egras impostas á desapro~ 
p!'iação l•egal, podendo -as auto-ridades competent-es apo-ssar- se 
do uso ou da propriedade até onde o bem publico o exija, re -
set vado a.o proprietar io o dineito .a -indemnização posterior. 

l)aragrapho uni co. Nos demais casos o p-ropr.ietario será 
préviamente indemnizado, e, .se recusar a indemnizaoão, con-
signar-sc.- lhe-ha j udicialm ente o va l.ar . 

592 
DA OCCUPAÇ.~O 

593 
Art . 59'i . Quem se a:ssenhor-eal' de causa abandonada ou 

amda não apr·opri·ada, para logo -lhe .adquke a propriedade, 
r.ão sendo essa occupação defesa por lei. 
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por lei. As causas moveis tornam-se sem dono, quando o 
proprietario as abandona com intenção de renunciar o seu 
direito: 

Art. 598. São causas sem dono e sujei.tas á apro-
priação: 

I. Os animaes bravios, emquanto conservam sua na-
tural liberdade. 

II. Os mansos e domesticados que não forem assigna-
lados, e não tiverem o habito ele voltar ao lagar onde cos-
tumam recolher-se. 

III. Os enxames de abelhas, anteriormente apropria-
dos, se o dono ela colmeia os não reclamar immediatamente. 

IV. As pedras, conchas e outras substancia mineraes, 
vegetaes ou animaes arrojadas ás praias pela mar, se não 
~presenhih~in ~igí:Üií de dorriihio a:i:itetioi., 

CAÇA 

. :Aí:f: 599. Observaclos os i;egul.amentos adÍri.inishativos 
sóbre à: Cl:tca; pode esta S~r exei·cida Ji~o ~o nas terrás pu-
blicas; serlão .fü4Cll:t . Íi~s parbét-ilaâ$ .. pi·àptia~ e alheias ; 
nest~ ~li~ó, com pérmissão do res:pectivo doi:w. 

' ' s . I T:- . • , ' . . .• . •• . . . . . . . . . t 

Art. (?00. Pertence .ao caçador o animal pôr elle appre-
hendio. Se o caçador fôi' üd eücalÇb do animal e o tiver 
ferido, este lhe pertencerá, embora outrem o tenha appre-
hendido. 

Art. 601. Não se reputam animaes de caça os domes-
ticados que fugirem a seus donos, emquanto estes andarem 
á sua procura. 

Art. 602. Se a caça feriâa se acolher a terreno cer-
éi:í'do~ .. :iliü~1ido, vâliado . o ri . éuülvado, o c;lqho deste; .não 
qiletêrido pêriuittii; a en ti·ada do caçâdbr; deverá entregara 
ou expulsai-a. 
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Par.agrapho uni co. Volv·em a não ter dono as cousas mo~ 
vcis quando· o seu &·s abandona com intenção de rcnunci&l-as, 
1 ' ' > : • I. , j • ~ i! . , . ' 'l ' i . :< f . . ~ c _ t (, I ! I . , ~ . ' i J ·. ! , 1 ' • " • • • 

594 

Ar L 598. I. Os animaes bravios, em quanto 'e.ntrcgucs á 
sua natural libel'dade . 

TI. Qs JT:an$.pS ·e don1esticados que não forem assigna'lados, 
~i tiverf3J11 p ~rçj iq.q lJ,~bito de yoltar ao lo.gar onç]e ,costumam, 
l'C'C9lher-.t>( sajvq ~ \1YPptbl:ls.~ f18 arl. ~01. 

III. si o dono da cü lmcia a que pertenciam os não 
reclamar immediatamente. 

q05 
P, r). Cf).oÇ1\ 

596 
Art. 599. Observados os regulamei1tos .aclminisbrativos da 

caça, poder·:t ella exoN)er - se nas terras publicas ou nas par-
tiçularps, corr lieepça c~e ~e ll dono. 

5~7 

Art. 601. ... flfPCJU~l1fP es~es 1hes andarern á procura. 

598 
Ar L. 60:2. • .. Lerá que a entregar r,u expellir. 
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Art. 603. Aquelle que penetrar em terreno alheio para 
caçar, sem permissão do dono, não só perderá para este a 
caça que apanhar, mas tambem responderá ainda pelos 
damnos que causar. 

PE·SCA 

Art. 604. Observados os regulamentos administrativos, 
póde ser a pesca exercida não só em aguas publicas, senão 
tambem nas particulares proprias e alheias ; neste caso, 
com permissão do respectivo dono. 

Art. 605. Pertence ao pescador o peixe que apanhar 
e o que perseguir, arpoado, tenha-o embora outrem appre-
hendido. 

Art. 606. Aquelle que pescar em aguas alheias sem 
permissão do dono, não só perderá para este o peixe que 
apanhar, mas tambem responderá ainda 1Jelos damnos que 
causar. 

Art. 607. Quando aguas particulares atravessam ter-
r enos de diversos donos, cada um dos ribeirinhos tem di-
r eito de p escar, de seu lado, até ao meio dellas. 

INYENÇ·ÃO 

Art. 608. O que acha cousa alheia perdida é obrl.gado 
a r estituil-a a seu dono ou possuidor legitimo. 

§ unico. Não sendo conhecido o dono ou possujdor, 
o inventor deve procurar descobril-o. Se o nã.o descobrir, 
deverá entregar a cousa achada. á autoridade competente 
do logar. 

Art. 609. O que restituir a cousa achada, nos termos 
do artigo. precedente, terá direito a uma r ecompensa e á 
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599 
Art . 603 . Aquelle que penetrar em terr eno alheio sem 

lieenca de S'CU dono para QaÇar perderá para reste a. caça quo 
2.panhe e. responcler- lll·e- ha pelo damno crue lhe cause. 

600 
lH PESC.> 

601 
Ad: . GOL Observados os regulamentos aclminisl.raLivo5, 

licito 6 pescat· em aguas publicas ou na.s parti cu lares, com o 
consentiment-o de seu dono . 

60.2 
Art. 605 . Pertence ao pescador o peixe, que pescar, o o 

qu e, arpoado, ou farpado, perseguir, embor·a ;outrem o colha. 

603 
Art. 606 . Aquelle que, som penmssao do propr ietari·o, 

pescar em a,guas Rlheias, perderá para elle o peixe que apa-
nhe, e responder- lhe- ha pelo damno, que lhe faça . 

604 
Art. 607. Nas ag·uas particulares, que atl'axesscm ter-

renos de muitos donos, cada um el os ribeirinhos tem di.reil.o a 
pescar, de s·eu lado, até ao meio dellas . 

605 
U:\ INVENÇt\ '0 

li O li 
Art. 608 . Quem quer qu e. ach e rcousa alheia perdida, ha 

de ;restitu il- a ao dono ou legitimo possuidor . 
Paragra.pho uni co . Não se c;o,nhecendo, o inventor fará 

por descobl'il- o, e, quando se lh€ não depare, entrega.rá o 
objecto -a.chado á autoridade competente no logar. 
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indemnização pelas despezas que houver feito com a con-
ser:ração e traJ].spor~y da: p~p.sft, s~ Q dq+)-~ n~o weferir 
abandonai-a. · 

l<r<1.l ,·, 

Art. 610. O inventor responde pelos prejuízos causa-
dos ao proprietario ou possuidor legitimo, quando tiver 
procedido com dólo. · 

.A.rt. 611. Se decorridos seis myzes depo.is do aviso 
dado á autoridade, ninguem se 11,presentar justificando o 
do mini o sobre a cous'a, será esta vendida em hasta publica 
e, depois de deduzidas do preço as despezas f êitas e a 
recompensa, o remanescente p~rtencerá ao Estado onde a 
cousa foi achada. ' 

THESQURO 

Art. 612. O deposito antigo de moec(a ou de cotl sas 
preciosas , enteáaâà e és"condido; de cÚj o dono não ha 
memoria, se f'ôr casualmente achado em predio alheio, 
dividir-se-á por egual entre 9 inventor e o dono do pre-
clio. · · 

Art. 613. Se f'ôr achado pelo dono elo predio, ou por 
operaria seu incumbido da pe~quiza , ou por terceiro não 
autorizado, pertencerá o thesour'o por inteiro ao dono 
elo predio. 

Art. ~t4. Se f'ôr a9I1ado ~1o terreFO af'qradp, será di-
y}dif=lp eptre o ep1phytet1ta ~ o inventor. 

Art. 615. O deposito achado deixa de ser thesomo, 
se alguem justificar a propriedade delle . 
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607 

Art . 611 . Si, decorrido& seis me~es do aviso á autoridade, 
ningilem se apresentar, que mostre domínio sobre à · ~ousa, 
vender- se- ha em hasta publica, e, deduzidas ~q. preço as des-
pezas, mfcüs a recompensa do inventor (art . 609 ) , pertencerCL 
o remanescente ao Estado, 1onde se deparou o objecto per-
dido. 

608 

DO 'l'HESOURO 

609 
Ar t. 612 . O deposito antigo de moeda ou causas preci-o-

sas, ·enterrado, ·ou oc.culto, de •Cuj o dono não haja memorüi, se a:lguedn .c.asualineíité o achm· em prt:ldio alheid, dividir-
se-lia por igual ·eríti'€: o proprietat io deste e o inventor. 

610 

Art . 61J . Si p que achar for o senhür do Pl'Mid, âlgum 
operarid seu, mandado em pesquiza, ou terceiro nã.o autorizado 
Pêlo dono do predio; .a. es te pertencerá por inteiro o the -
s<mro . 

6H 

Art . 614 . bei:itihtndd- se érh tel'f;e.nd ·af'ot'aao; partir- se- ha 
igua'!mente. entre o inventor e o emphyteuta, ou será deste por 
m teir.o·, quando el le mesmo s·ej a o inventor. 

612 

. Art. 615. Deixa de considerar- se the.souro o deposito 
:).c hado, si a1guem mostrar que ·lhe pertence . 
. bodigd Civil - fi. 32 .. 
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SECÇÃO II 

ESPECIFICAÇÃO 

Art. 6-16. O que trabalhando em materia prima pro-
duz especie nova fica sendo proprietario desta, se a ma-
teria era sua, ao menos em parte, e não puder ser redu-
zida á fórma antiga. 

A.rt. 617. Se a materia fôr toda alheia e não fôr possí-
vel sua reducção á fórma antiga, a nova especie perten-
cerá. ao especificador de boa fé, e sendo praticavel a re-
ducção, a especie nova pertencerá. ao dono da materia 
prima. Ocorre o mesmo se a especie não reductivel á 
fórma anterior tiver sido obtida de má fé. 

Art . 6'18! . A parte prejudicada nos casos dos artigos 
precedentes, salva a disposição da ultima parte do ar-
tigo 6-17, será indemnizada do prejuízo soffrido. Em todo 
o caso, se o preço da obra exceder consideravelmente o 
valor da materia, pertencerá a nova especie ao especi-
ficador. 

Art. 6'10. A especificação produzida por algum dos 
modos designados no art. 65 confere a propriedade ao 
especi.ficaclor, mas não o dispensa da indemnização. 

SECÇÃO III 

OONPUSÃ·O, COMMIXTÃO E 'ADJUNCÇÃO 

Art. 620. As co usas pertencentes a divers.os donos, 
confundidas, misturadas, ou ajuntadas, sem o consenti-
nwnto delles, continuam a pertencer-lhes, caso seja pos-
:si. vol scparal-.us :sem deteri.ol'ação . Não sendo possível , 
ou exi2;indo a separação clespezas excessivas, os mes-

• 
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r 613 
Art. 616. Aquel.le, que, trabalhando em. maLer.i.a prima, 

obtiver e.specie, nova, desta será proprieta:rio si a maber·ia era 
sua, ainda que só 1em parte, ·e não se puder I'esti tuil· ú fórma 
<o1nterior. 

6111 
Wrt. 617. Si toda a materia fôr alhei·a, e não se puder 

r.eduz:iT á fórma procedente, será do especificador de bôa fé 
o, especie nova. 

§ 1. o Mws•, sendo pr.aticavel a reducção, ou, cruarrdo im-
praticavel, si a espec.i'e nova se obteYe ele má fé, pertencerá ao 
dono da ma teria prima . 

§ 2. o Em qualquer caso, porém, si. o preço da mão de obra 
exceder consideravelmente o v1a.tol' da materia l)rima, a es-
r:~ecie nova se'rá do especificador. 

615 
Art. 618. Aos prejudicados nas hypotheses dos d·ous .arti-

gos precedentes, menos a ultima do ad. 617, li 1", concerne:nte 
ú e:specif'icação irreductivel obtida em má fé, se resarcirá o 
damno que soí'fr er·em. 

616 
Art. 619 . A especificação obtida por alguma das maneiras 

do art. 65 attribue a propried1ade ao ·especificador, mas• não o. 
exime á indemni'zação. 

617 
DA CONFUSÃO, COMMIS'I'ÃO E ADJUNCÇÃO 

618 

:Art . 620. . .. a pertencer-lhes, sendo possível separa l- as 
sem deterioração . 

:§ 1 . • Não o sendo, ou exigindo a separação clispendio i'X-
ccssi'Vo, subsiste indiviso o todo, cabeuclo, na sua possc a cada 
um dos donos quinhão proporcional ao valor da cousa, com 
que entrou }Jara a mistuJ:a ou aggregaclo . 



- 500,.:...__ 

Projecto da Camara, n. 1, de 1902 

mos donos ficam possuindo o todo indiviso, na propor-
ção do valor elas co usas, no momento ela união. 

Se urna elas cousas, porérn, puder ser considerada 
principal, o seLL pl'oprietario adquirirá a propriedade do 
tdtlb , e indeí11i1izará os btit.ros. 

Art. 621 . Se a mistma, confusão ou adjuncção foi 
feita de má fé, caberá á outra parte escolher entre guar-
dtti' d tbclti ; jJ&gaiitlb a jjdr~ão que nãb fôJ:o suá, b.u aban-
cloriiíi' a que lhe J) t:í i'teilcer, i11ediantê iíidenihização doli1-
pleta. 

Art. 622. Se da mistura de matefias de natureza d1~ 
vei'sa se fôrrí1àr n trva esp~Cie, a confdsão tei·á a natureza 
de especifiéaçãb pahl ti effeito de atti'il:Juir d domin:lo ao 
respectivo autor. 

SECÇÃO IVi 

USUCAPIÃO 

Art~ 823. Adquirirá a domínio da cousa movei o que 
a possuir como .tH·opria., seni intei;tupção e sem opposição, 
dur-ante tres annos. 

A posse que não Ee fundar em justo titulo, ou tôr 
inquinada da má fé inicial ou superveniente, não proclu-
'l;irá o usucàj:iiãó. 

Art. 624. Se a posse da cousa movel se prolongar tpor 
dez a1mos, produzirá o usucapião, independente ele titulo 
ou de boa fé. 

§ unico. As disposições elos arts. 557 e 558 são appli-
caveis ao usucapião das cousas inoveis. 
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§ 2. • Si, porém, uma das éousas puder considerar- se prin-
cipa.], o dono sel- o-ha do todo, inde'mnizando os outros. 

619. 

Art. 621 . Si a confusãq, f1çlj)_mcc4o, ou mjstupa S!3 pp.orq11 
de má fé, á outra parte caberá escolher entre guardar o todo, 
pagando a porção que não fôr sua, ou r enunciar as que lhe 
pertenc:erem, mediante indcmnizacão co:rnpletQ. · 

620 

A.rt.: 623. .. . , o que a, p,ossJ.lir cqr:qo ~ua, sem interrupção,nem 
opposrçao, durante . .. 

_ P.aragrapll?· uni c?. 1~úp gep~ lfSOcapmo a posse, que se 
nao frrme em .Justo trtulo, bem como rt. inqumacla, original ou 
supervenientemente!, de má f' é . 

621 
Art, P,24 . p.rw~uzirá usocap,ião il1d.Bpeppem!3nte çj~ titulo 

·ou bôa Ié. " 
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SEOÇAO V 

TRADIÇãO 

Art. 625. O dominio das causas não se transfere por 
declaração da vontade senão acompanhada de tradição; 
esta, porém, se subentende quando o transmittente :fica 
possuindo pelo constituto possessorio. 

Art. 626. Se a cousa alienada estiver na posse de ter-
ceiro, obterá o adquirente a posse indirecta pela cessão 
que lhe fizer o alienante de seu direito á restituição da 
c ousa. 

§ unico. Nos casos deste artigo e do antecedente, a 
acquisição da posse indirecta equivale á tradição. 

Art. 627. Feita ~Jor qur.m não é proprietario, a tra-
dição não opéra transferenc.ia de dominio; mas se o adqui-
rente estiver de boa fé e o alienante adquirir depois a 
propriedade da cousa, revalida-se a transferencia, que 
retrotrahe ao momento da tradição. 

Não opéra tambem a transferencia de dominio a tra· 
dição quando é nullo o acto que lhe serve de titulo. 

CAPITULO IV 

DO CONDOMINIO 

SECÇAO I 

DIREITOS E DEVEHE6 DOS CONDOMINOS 

Art. 628. Na propriedade em commum é licito a cada 
condomino: 

I. Usar livremente da cousa, segundo o destino della~ 
e sobre a mesma exercer todos os direitos compativeis com 
o estado de indivisão. 
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622 

DA 'l'R.ADIÇÃO 

623 
Art. 625. O dominio das cousas não se tna.nsfere pelos con-

tractos antes da. tracli ção. !VIas esta 8e subentende, qU'ando o 
tmnsmittente continúa a possuir pelo constituto possessori'o. 
(Art. Ci80. ) 

Para.grapho uni c.o. No~ casos deste artigo e elo .antecedente, 
parte final, ta. acquisição el a posse indi'I'ecta ~quiv·a l e á tra-
dição . 

624 
Art. 6Z7. Feita por quem não seja proprietario, a tradiryão 

não alheia á propriedade. Mas, si o adquirente .estiver 
de boa fé, e o alienante adquirir depois o CLominil01, considera-
se rev:alidada a transferencia e operado o effeito da tradição 
desde o momento· do &eu acto . 

Par.agrapho uni co. Tambem não transfere o do mini o a 
tr,adição quando tiver por titulo um acto nullo., 

625 
DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONDOMI NOS 

626 
Art. 628 . .Na propried·ade em commum, com propriedade, 

ou condomini.o, cada condomino ou consorte pó de: 
I. Usar livremente da cousa conforme seu destino, e 

sobre ella exercer todos os direitos compatíveis •COm a indi-
visão. · 
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II. Reivindicai-a de terceiro. 
III. Alheiar a r espectiva parte indivisa ou gravai-a. 

Art. 629. O conclomino é obrigado a concorrer, na pro-
porção de sua parte, para as clespezas de !50nservação ou 
~iv~são d~ co-q.sa ~ su:pportar :qa mes:r:qa razão o~ onus a 
que ~~tiver plla sujeita. 

Se •algum dos condominos não se conformar com isso, 
dividir-se-á a cousa, respondendo o quinhão de cada um 
por sua 'Parte nas c1espezas da divisão 

Art. 630. As dividas contrahidas por um dos condo· 
minos em pr9veito da communhão, e durante eJ.la. obrigam 
o co:qtr~he:qtl:l, ma,~ cÇLpe a este ~cção re~ressiva ·cop_trtJ: os 
outros. 

Se algum dos condominos não annuir a isso, proce-
qepe-á na co:pfo:qnic1ac1e q~ 2" pf;l,rte elo art. 629. 

Ar-t. 6::q. . Qlup.lqfl a 4ivtda tiY~F ('liclq pontrf1-1*1a pqr 
todos os condominos, sem dete~min::J,ção da Parte de ça.cl;:t 
um na. obrigação, e sem estipulação de solidariedade, en· 
tep,d!Hi~ que ÇllÇ1fl: tnlt ~e qbrjg!t Itfl. p,ropqrçP,o çll:l seu 
quinhão. · " - ·· · · ' 

Art. 632. Cada condomino responde, para com os ou-
tros, pelos fructos que tiver percebido da cousa commum 
e pelo damno que lhe houver causado. 

Art. 633. Nenhum dos ç,ondominos póde fazer modi-
ficação na cousa commum, sem consentimento dos outros. 

Art. q34: IQ' licltO. a;q crm~1m~i:r:g~ :peqjr a todo t cnn:w 
divis~o Çla cousa co:pmmm; é valido, eritretapto, o acpôrdo 
d ~ IItfJ-nt~F q· jn q~yj S.ÃP, ppr. tl"llfpo f:\P~ n~p, ~~;ceda ~ il-WP 
annos, sendo permittido ·prorogal-o. · 
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627 
Art. .629. . .. :a.s üll1.1S, a que estiver sujeita . 

Paragrap·Il)a uni co. Si C1om isso não s•e cm1formar alg·um 
elos cond'O.minos, será dividida a cousa, respondendo o quinhão 
de cada UJlf 'pela sua parte nas despezas da divis·ão. 

628 
Art. 630. . ..... . ; mas asseguram-lhe acção regressiva 

contra os demais. · 

Paragraphto uni0o. Si algum delles não annuir, proceder-
se-ba conforme a se-gunda parte do artigo anterior. 

629 
Art. 631. Quando a diviqa bouver sido contrahida por 

todo·s os oondominos, -sem se discriminar .a parte de cada um 
na obrigaçã:o ·coneotiva, nem se estipular so!'idariedade, e·n...: 
tende-se que cada qual se ol~rigon prmporcionalme:ate ao seu 
.Quinhão, ou sorte, na cousa commúm . 

. 630 

Art. . 632. Cada consorte r esponde aos outros pel:os 
fru!}tp~ que perceheu qq. co~1sa commum1 e pelo O;ftmnq, que 
lhe causou. · 

631 
Art. 6~q. Nenqmn R.P.S Cl()iiiJI-I)l'.Oprietq.rio~ póde alterqr a 

CIQUS<.J. commljm, sew o consenso dos outros, 

632 

Art. 634. A todo o tempo será licit-o ao condomino exigir 
a divisão da cousa commum. · 

Pctragrq.pho uni co. Podem, p1orém, os constoTtes accordar 
que fique indivisa por termo não · maior ele cinco annos, sus-
eeptivel de i;>rorogaÇão ulterior. · · · · 
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Art. 635. Se a divisã.o fôr condição estabelecida pelo 
doador ou testador, entende-se que o foi sómente por cin-
co annos. 

Art. 636. A divisão entre condominos é simplesmente 
clcclaratoria e nã.o attr ibutiva da propriedade. 

Art. 637. Quando a cousa fôr indivisível ou se tornar 
impropria para seu destino pela divisão, e os condominos 
não concordarem na adjudicação a um só, mediante inde-
mnisação aos outros, será vendida, e partilhado o preço, 
preferindo-se na venda o condomino ao estranho em egua.l-
dade de condições de offerta, e entre os condominos o 
que tiver na cousa bemfeitorias de mais .valor e, na falta 
de bemfeitorias; o de quinhão maior . 

.Art. 638. E' vedado a qualquer condomino, sem pre-
vi o consentimento dos demais, dar posse, uso e gozo da 
propriedade a estranhos. 

Art. 639. O condomino póde fazer valer a sua posse 
contra os outros, como qualquer outro possuidor. 

SECÇÃO II 

ADMINISTRAÇÃO DO CON:DOMITNIO 

Art. MO. Quando por circumstancias de facto ou por, 
desaccordo, não fôr possível o uso e gozo em commum1 
resolverão os condominos se a cousa deve ser administrada, 
vendida ou alugada. Se todos concordarem em que não · 
seja vendida, competirá á maioria resolver sobre a admi-
nistração ou locação da cousa commum. 

§ unico. Prommciando-se a maioria pela administra-
ção, escolherá tambem o administ r ador. 

Art. 641. No caso de ser alugada a cousa commum, 
o condomino será preferido . á pessoa estranha, em egual-
dade de condições. 
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633 
Art. -637 . Quando a eousa fôr indivisível, ou se tornar, 

pela indivisão, impropria no seu destino, e os consortes não 
qui·zerem adjudicai-a. a um :Só, indemnizando os outroiS; será 
vendida e repartido o preco, preferindo-se, na v1enda, en1 
condioões ig·uaes de offerta, o conctomino ao estranho, entre 
os CJI)ndominos o que tiver na causa bemf.eitorias mais valio-
sas, e, não as havendo, o de quinhão maior. 

634 
Art. 638. Nenhum condomino póde, sem prévio cimsen-

so dtos ,outros, dar posSJe, uso ·ou goso da propriedade a es-
tranhos. 

635 
Art. 639. O condomino, como qualquer .outro possuidor,: 

poderá defender a sua posse contra -outrem. 

636 
DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO 

637 
Ao art . Mó: 

§ 1.• Se; to.d-os cone>ordarem que se nã-o venda, á maioria 
(mt. 642 ) competirá deliberar sobre ·a administração ou lo-. 
caoãJo da causa oommum . 

2.• Pronunciando-se a maioria .... 

638 

Art. 641. Resolvendo-se alugar a cousa commum 
(art. 642 ), preferir-se-h a, em condições iguaes, o condomino 
ao esLr•anho. 



- o--" 508 _ . 

-Projecto da Camara, n. 1, de 1902 

Art. 642. A maioria será calculada não pelo numero, 
senão pelo valor dos quinhões. 

As delib erações não tlâm força de obrigar, se não forem 
t omadas por maioria absoluta, isto é, excedente ú metade 
do valor total. 

Havendo empate, decidirá o juiz, a r equerimento ele 
qualqlfer condomino, ouvidos os Ol~tros . 

Art. 643. Os fructos da cousa commum, não hav13n do 
em contrario estipillEJ-çáq o~~ cÜspos i ~. iio ' çle l'fltip:j.a yo+J.tilde, 
serão partilhados na proporção dos quinhões. 

Art. 644. Nos casos ele duvida, estes presumem-se 
eguaes. 

Art. 645. O condoJilino que administrar sem opposi-
. rão será reputado mandatario dos outros. 

Art. 6,46. Nqs çasos omissos serão applicadas á divisão 
·as r egras de partilha !11J. her ij,nça. · 

SECÇÃO III 

CONDO:IIIN I O DE PARJ~DES) CERCAS, :.\!UflQS Ti' VAU.AS 

Art. 647. O conclomino por meiação de p3redes, cêr-
, cas, murqs e vallos regula-se pelos principias geraes da 
Seéção I deste Capitulo e pela Secção · V, Capitulo II cleste 
Titulo. · · · 

Art. 648. Todo o proprietario que tiver direito de con. 
struir parede, cêrca, muro. ou vallo na extremidade de 
u~ immovel, t el-o-á para adquirir meiação na parede, cêrca, 

' niuro ou vallo elo vizinho, pagando-lhe metade elo 'i~ alor 
actual da obra e do terreno. 
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Ao art. 61!2 : 

§ V ~\s deliberações não obl'igarão, não sendo tomadas 
pai' maioria abso lutà, isto é, por votos que representem mais 
do meio elo valor total . 

. § 2 .• Havendo eínpate .,. 

639 
Art . 64.5 . O condomino, que administl'ar sem opposição 

dos outr.os, presume- se mandatario commwn . 

640 
Art. 640 . ApplJCam-se, nos casos omissos, á divisão do 

condômirtio as regras de partilha da herença . (Arts . 1. 780 e 
seg . ). 

641 

Dô CCINIMOM!Nlü- EM PAREDES, CERCAS, M UROS E VALLAS 

642 
Art. 647 . . . . re.gula.- se pelo disposto neste Cocligo 

arts. 55U a 593 e 628 a 639 . 

643 

Art. 61.8 . O proprietario que tiver direito a extremar 
um immovel com paredes, cercas, muros, valias, ()U vallad0s, 
tel- o-ha igualmente a adquirir me>ação na parede, muro, valia, 
vallado, ou cercà elo vizinho, embo lsando-lhe metade do que 
actualmente valer a obra e -o terreno por ellra occupado., 
(Art. 732 . ) 

_ _, .. ·'· ... 
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Art. 649. Não havendo accôrdo sobre o 'Preço · da obra, 
será este fixado por peritos a expensas de ambos. 

Art. 650. Qualquer que seja o preço ela meiação, em-
quanto o que pretender a divisão nã.o o pagar ou depo-
sitar, nenhum uso poderá fazer da parede, muro ou outra 

SECÇÃO IV 

COMPASCUO 

Art. 651. No compascuo em predios pa,r t iculares, não 
estabelecido por servidão, caso em que será regulado por 
preceitos desta, observar-se-ão, no que forem applicaveis, 
as disposições deste Ca,pitulo, se não houver outras decla-
rações constantes do titulo ela sua constituição. 

§ unico. O compascuo nos terrenos baldios e publicas 
será regulado pelo que clispuzer a legislação municipal. 

CAPITULO V 

DA PROPRIEDADE RESOLUVEL 

Art. 652. Resolvido o domínio pelo implemento ele 
condição, entendem-se tambem resolvidos os direitos reaes 
concedidos na pendencia da mesma, e o proprietario em 
favor de quem se opera a r esolução póde reivindicar a 
cousa do poder de quem a detenha. 

Art. 653. Se, porém, se resolver pelo advento ele termo 
ou por outra causa superveniente, será o possuidor consi-
derado proprietario perfeito, até o dia da resolução, sub-
Rtituinclo as aliclHt<}Ões c os onus rcaes por rll e consti-
tuídos. 
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644 
Art . 649. Não convindo os dous no preoo da obra, ar-

bitrar- se-ha mediante peritos, a expensas de ambos os con-
fi ll'antes ., , 

G45 
DO COMPASCUO 

MO 
Art. 05 1 . Se o compascuo em predios par ticulares fôr 

estabelecido po.r •servidão, r:eger- se- ha pelas normas desta . Se-
não, observar- se- ha, no que lhe for applicav.el, o disposto 
neste capitulo, 0aso ·outra causa não estipu le o t itulo de onde 
resulto a communhão do pastos . 

Paragrapho uni co . O compascuo crn tcnenos baldios c 
publicas 1·egular- se- ha . pelo disposto na lcg·islação municipal . 

04';7 
Art. 052 . «H.eso lvid'O o domínio pelo impedimento da con-

dição ,o u pe~o1 adven to do termo, entendem- s.e· tambem r esol-
·vid!os os direitos reaes concedidos na sua pendencia, ·c o pro-
J)L'ietario, em cujo favor se opera a r esoill1ção, pódc reivlill-
uicar a co usa do poder de quem a detenha .» 

048 

Art . 653. Si, porém, o domínio se reoo•lver p.or 'Oilitra causa 
superveniente, o possuidor, que o tiver adqu irido por titulo 
anteriJO·r á res.oJuçãiJ, será considerado propriel.ario per feito, 
restando á pessoa em cujo benefic io houve a vesoluç'ão acção 
contra aquell e cujo domínio· se resolveu para haver a pl'l1iJl ria 
co usa ou seu valor . 

§ '1." . .. a eouLar do dia tlo ::uu failec it11enLo .. , 
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CAPITULO VI 
DA PROPRIE[)ADÍD LIT'EÍDRARIA, SCIENTIFICÁ E ARTISTÍCA 

Art. 654.. Ao autor de obra litteraria, scientifica bu 
artística pertence o direito exclusivo de reproduzil-a. 

§ 1 o. Os herdeiros e successorefi do autor gozarão des-
se direito pelo tempo de sessenta annos, a contar do dia 
do fallecimento do mesmo. 

§ 2. • Morrendo o autor sem herdeiros ou snccessores, 
a obra cahe no domínio commum. 

Art. 655. Goza dos direitos de autor, para os effeitos 
economicos garantidos por este Codigo, o editor de obra 
composta de artigos ou trechos de autores diversos, for-
mando um todo, como jornaes, revistas, diccionarios, ency-
clopedias e selectas. · 

§ unico. Cada autor conserva, neste caso, o direito 
autoral sobre a sua producção e poderá reproduzil-a em 
separado. 

Art. 656. O editor exerce tambem os direitos a que 
se refere o artigo antecedente, quando a obra fôr ano-
nyrb.a 0u pseudonyma. 

§ unico. Quando o autot se fizer conhecido, assumira 
o exercício de seus direitos, sem prejuízo dos direitos adqui-
ridos do editor. 

_ Art. 657. O direito autoral é extensivo á traducção de obra já cahidà no dorhinio cbrt:miuíii e á que houver 
sido permittida pelo autor da obra original ou, :hâ falta 
deste, pelos seus herdeiros ou successores; mas o tradu-
étor não póde impedir outra traducção, que não seja mera 
reproducção da sua, salvo se o autor lhe ti:ver concedido 
este direito. 
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649 
Art. 655. Gosa dos direitos de au.tor, para os .effeitos eco-

nomioos por e·st e .codigo assegurados, o •editor de frUblicação 
composta de artigos ou trechos, de autores d1versos, reumdos 
em um todo, ou distribuídos em séries, taes como jmnaes . . . 

. Paragrapho uni co. Cada autor conserv-a, nes·te caso, o seu 
direito sobre a sua proclucção, e . . . 

650 

651i 
Ao art. 656 : 
Paragrapho. unico. Mas, neste ·caso, qu:a.ndo o autor s~ 

de·r ,a conl11ecer, ass·u.mirá o exercício de seus direitos, ·sem. 
pr.ejui.zo elos adquiridos pelo editor, 

Art. 657. ·Tem o mesmo direito de autor .o tl;acluctor ele 
obra já e111tregue ao dominio commum e o escriptor de versões 
permittidas pelo autor da obra original, ou, em sua falta, 
pelos seus 'herdeiros e successores . .Mas o traductor não se 
póde oppôr a nova traducção, salvo si fôr 1simples repro-
clucçãa: da sua, 'OU si taL direito lhe deu •o autor . 

Cocligo Civil - fl. 33 . 
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Art. 658. Quando uma obra feita por collaboração não 
fôr susceptível de di v.isão nem estiver comprehendiela na 
disposição elo art. 655, os collaboradores gozarão, não ha-
vendo convenção em contrario, de dire:itos eguaes, não 
podendo qualquer delles, sem o consentimento dos outros, 
sob pena de inclemnisação por perdas e damnos, reprodu-
zil-a, nem autorizar a sua rcprodncção, salvo quando feita 
na collecção de suas obras completas. · 

§ unico. Fallecendo uni elos collaboradores sem her-
deiros ou successores, o seu direito accres~e aos sobrevi-
.ventes. 

Art. 659. l~o caso do artigo antei'ior, havendo des-
accôrclo entre os collaboradores, decidirá a maioria nume-
rica, e, em falta desta, o juiz, a requerimento de qualquer 
delles. 

§ 1. o O collaboraclor <h<>sidente póde recusar contri-
buir •para as despezas da répfoclucção, abandonando suas 
partes nos lucros. Póde egualmente prohibir que seu nome 
figure na obra. 

§ 2. o Cada collaborador póde, entretanto, individual-
mente e sem assentimento dos outros, fazer valer seüs di-
feitos ctnitra terceiros que nao sejam 1egitlmos represen~ 
Íantes dos outros. 

. --1 ... ! --

Art. 660. · O autor de composição musical, feita sobre 
texto poetico, pócle executai-a, publicai-a ou transmittir o 
seu direito, independente de autorização elo escriptor ; 
este, porém, eleve ser indemnisado e conserva o direito á 
reproducção do texto sem musica. 

Ai"t. 661. .A.quelle que, legalmente autorizado, r eprd" 
duzir uma obra de arte, po1• processo attistico differente 
ou pelo mesmo processo, havendo novic1ade na composiÇão, 
será considerado autor em relação á cópia. 

Goza, egualmente, dos direitos de autor, sem depen-
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652 
Art. 658. Quando um à bbr.à, feít.â êni éôllâbt:ldli)Ko; nã(l 

fôr divisível; nem couber na disposição do art. 656, os col-
laiborac!Qr.es, não havendo oonvenção em -contrario·, ter~o entre 
si ,tfil'eito.s i!tliaêi$, hà.o pddehdo, iSbb pena tlé .rêspónder' por 
pe~' tlas e tlamtítJs, rieiÜÍUlli Uelles; Sein cbíiséhtiinehttJ dos 
outros, rr.eproduzil- à, nem lhe :aut.ori:!iar a, reproducÇão; 
excepto quà.ndiJ feita na boUecçã·o de suas obras oomplebas , 

653 

Art. 659. No caso do artigo iuH.eri tJ r, divél'gindo os 
collabora.dores, .. 

~ 1.0 Ao collabobâdol' dissidente, poréin, fica o direitb 
de não contribuir para :a.s: despezas de reproclucção, renun-
caindo a süa parte nos lucros, bem como o de vedar que o 
seu nome se insci'eva na obra. 

§ 2.d óa.cia co llaboratiot" 1Jóde, enti'etarttd, ihd ividu:áÍmeri.Le, 
sem :acctuiescencià tios outros, cl efel1der os i"irobl'ids direi f;ljs 
contra t erceii,os, que daquelles h'ão sejam legítimos rel)re-
scntantes. 

654 
'Att. 660. . .. tJ.d r'scr lotor, Í11démniianclo, j)tJi'erl<1 , ti 

este, que coiisrlrvará direito á reprdclucl)ãô do texto sen1 a mu-
sica . 

655 

AH, 66'1. Aqilell e que, legali11·ente autorizado, repr odu-
zir obr.a de arte mediante processo artístico differente, ou p.elo 
mesmd proces.so; havendo na composição novidade, setá Quanto 
á' cópia considerado autor. 

Paragr.apho unico . Goza, ig-ualmente, dos dire.itos de . . au-



- 5'16-

Projecto da Camara, n . 1, de 1902 

dencia de autorização, o que assim reproduzir obra que 
tenha cahido no domínio publico. 

Art. 662. Quando uma obra theatr al ou musi.eal é 
publicada e exposta á venda, entende-se que o autor con-
sente na sua representação ou execução em qualquer logar 
onde não se exigir retribuição pela sua audição. 

Art. 663 . O direito . autoral sobr e composições musi-
caes comprehencle a faculdade de fazer combinações e va-
riações sobre motivos ela obra original, as quaes passarão 
a pertencer a seu autor, com as mesmas garantias do di-
reito do autor ela obra original, quando feitas com o con-
sentimento do autor dos motivos. 

§ unico. A cessão ele artigos jornalísticos não produz 
efleito, salvo convenção em contrario, além elo prazo de 
vinte dias, a contar da sua publicação. Findo esse prazo, 
o autor recobra a plenitude elo seu direito. 

Art. 664. A cessão, ou a herança, quer dos direitos 
ele autor, quer ela obra ele arte, litteratura ou sciencia, 
não transmitte o direito de modificai-a. Este direito po-
der[L, entretanto, ser exercido pelo autor, em cada nova 
edição, respeitados os do editor. 

Art. 665. A União e os Estados poderão deswpropriar 
por utilidade publica, mediante indemnisação prévia,qual-
quer obra publicada, cuj o dono não quizer reedital-a. 

Art. 666. Pertencem á União, aos Estados e aos Muni-
cípios: 

I. Os manu scriptos de seus archivos, bibliothecas e 
repartições. 

II. As o bras encommencladas pelos respectivos gover-
nos, e publicadas á custa dos cofres publicas. 

§ unico. Não· se comprehenclem na propriedade elo Es-
tado as obras simplesmente subvencionadas pela União, 
Estados ou Municípios. 
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tor, sem dependencia. de autoriza.ção, o que assim ne.produzir 
cbra já -entregue ao dominio commum. 

656 
Art. 662. Publicada e .exposta á venda uma obra thea-

tra1!- ou musir.al, .entende-se: annuir ,o autor .a que se represente 
üU execute, -onde quer que a. sua audição não fôr retribuída . 

657 
Art. 663. Aquelol.e que, com autorização elo compos.itor el e 

uma obra. mus-ical, sobne, os seus moti.v-os. escrever combina-
coes· ou variações, tem, .a respeito destas, os mesmos di reitos 
l! com as mesmas garant.ia,s, que. ·Sobre aquella o seu autor . 

Pa.ragrapho uni co. . . . public.aoão. F,indo elle, re.whra o 
autor em toda a plenitud() o seu direito. 

658 
Art. 664 ••.. de modif,ical-a. Ma.s, este poderá ser exer-

cido pelo autor, em ca.da ediçã.o successiva, respeitados o·s do 
editor: 

659 
Art. 665 .... cujo dono a não quiz,e.r r0!clitar. 
P,aragrapho unico, Não :cahem, po·rém, no domínio da 

União, do Esta.do ou do murricipio, as obras simplesmente por 
elles subvencionadas. 
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Art. 667. As obras publicadas pelo Governo Federal, 
Estadoal ou Municipal cahem no domínio commum quinze 
annos depois da publicação, excepto os actos publicos e os 
documentos officiaes. 

~ . . 

Art. 668. Ninguem póde reproduzir qualquer obra 
que ainda não tenha cahido no do mini o commum, sob pre-
texto ele annotal-a, cOI11ment;:tr ou melhorar, sem :germis-
s;'íq do autm:· 0~1 de seu reprjõsenta:p.te. As annotações Qll 
CP:p.1l:p.ei1tÇf:rios poden1, §l:p.tretanto, ~Se:r- publicado::; em sepa-
rado, formando ob~'a independente. 

§ unico. A permissão confere ao autor da reproduc0ão 
os di.reitos de que goza o autor da obra original. 

Art. 669. A perm1ssao do autor é tambem necessana 
para se fazer resumo ou com'Pendio de sua _obra e dá, a 
quem os fizer, o direito conferido áquelle relativamente á 
Qbl'a Orl~'~nal. 

Art. 670. E' egualmente necessaria, e produz os mes-
mos .effeitos da permissão de que trata o artigo antece-
dente, a licença do autor ç1~ obra primitiva para alguem 
tirar do seu :r;Qmance uma peça t4eatral ou: pqr em verso 
a sua obra escripta em prosa, e vice-versa, ou extrahir da 
1ma ob11a o aSS\-lmpto, o pla:p.o geral e o dese:gvo~v:ilnento 
dos episo di os. y • • 

São livres as parodias que não forem uma verdadeira 
reproducção da obra original. 

Art. 671. Não se considera offensa ao direito autoral: 
I. A reproducção de passagens ou trechos de obras 

Ja publicadas e a inserção, mesmo integral, de pequenas 
composições no corpo de obra maior, comtanto que esta 
t enha caracter scientifico ou seja compilação composta para 
fim litterario, religioso ou diclactico. Deverá ser indicada 
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660 
Art. 667. As obNl.S pubhcaclas pe·lo Governo l<'edera>J, es-

tadual ou municipal, não sendo actos publioos e documenbo& 
off'i.ciaes, ç,ahem quinze annos depo~s da publicação no clominiü 
cvmmum. 

q61 
Art. 668. Ninguem póde repr·oduzir obra, que ain(ja não 

t enha cahido no dominio commum, a pretexto de annotal -a, 
comrnenlal-a ou me.Ihoral - a, sem permissão do autor ou seu 
1 r.pre·sentante , 

§ 1.• Pódem, porém, publicar·- se· em separado, formanâo 
ohra sobre si, ps c-or~mentarios· ou annotações . 

§ 21• A per:rnis-são ç,onfe.re ao reproductor os direitos do 
autor da obr.a original. 

662 
Art . 669. A p.ermis.são do autor, necessaria tambem para 

H0 lhe reçluzir f1 :obra a compend io ou re,sumo, attr·ibue, quanto 
a es.te.s, ao resumidor ou comp•encliador os mesmos dircit.os 
ctrrquell!3 ·sob1·e o trqpa:lho origina:! , 

6G3 
Ad. 670 . . . . primitiva a outrem, para qe um romance 

c::x;trahir peç(\ theatrql, recluZ'ir a _ver?o obra em prosa e vice-
Yersa, ou cle1la clesenv·ohner os epn:;ocl1m', o assumpto e o ul:mo 
geral. 

Paragrapho uni co, São livres as p.arapbrases que não fo-
rem ver.çlaclf3írí.J. repr.odt1ção da obra orig~nal. 

664 
Art. 67·1. Não se considera offensa aos direitos de autor: 
I. . .. e a inserção, ainda in tegra l, de pequenas composi-

r;ões alheias no ç,orpo de pl~ra maior, con1t::mto que esta apre-
f:H~+l~e carl!rter scientifico, ou soja compilação destinaoa a í'irp 
litterario, cliclnctico, ou religioso, inclioanclo-se, porém, a ori-
gem, de -onde se tomarem os excerptos, bem como o nome dos 
UlÜQrG~. 



-520-

Projecto da f!amara , 12. i , de 1902 

a obra de onde é extrahida, a passagem e o nome do 
autor. 

II. A r eproducc;ão, em diarios ou periodicos, de noti-
cias e artigos sem caracter litterario ou scientifico, que 
tenham sido publicados em outros diarios "ou periodicos, 
devendo ser indicado o nome do autor e o do jornal ou 
periodi co de onde f oi f eita a transcripção. 

III. A r eproducção, em diarios e periodicos, de dis-
cursos pronunciados em reuniões publicas, qualquer que 
seja a sua natureza. 

IV. A reproducção de t odos os actos publicos e do-
cumentos officiaes da União, dos Estados e dos Mlmicipios. 

V. A citação em livros, jornaes ou revistas, de passa-
gens de qualquer obra com intuito de critica ou 'Polemica. 

VI. A cópia, feita a mão, de uma obra qualquer, com-
tanto que não se destine á venda. 

VII. A reproducção, no corpo de um escripto,de obras 
de artes figurat ivas, comtanto que o escripto seja o prin-
cipal e as figuras sirvam simplesmente para explicação 
do texto, sendo obrigatoria a indicação do nome do autor 
ou da fonte que foi utilisada. 

VIII. A utilisação de um trabalho cl.e arte figurativa, 
para obter-se alguma obra nova. 

IX. A reproducção da obra de arte existente nas ruas 
e praças. 

X. A reproducção de retratos ou bustos de encom-
menda particular, quando feita pelo proprietario dos obje-
ctos encommenc1ados. A pessoa representada e seus suc-
cessores immec1iatos podem oppôr-se á reproc1ucção ou pu-
blica exposição do retrato ou busto. 

Art. 672. E' passível de cessão o direito do autor de 
ligar o seu nome a qualquer producto de sua intelligencia. 

§ uni:co. Dará logar á indemnisação por perdas e 
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II. . .. ou scientifico, public•aclos em outros cliarios, ou 
periodicos, mencionando-se os nomes dos autores e os dos pe-
rioclicos, ou jornaes, de onde forem transcriptos. 

III. ... publicas, de qualquer natureza . 

. VIL ... e as figuras sirvam, sómente para explicar o 
texto, não se podendo, porém, deixar el e indicar os nomes 
dos autores, ou •as fontes utilizadas . 

VIII. . .. figurativa, para se obter obra nova. 

IX. A r.eproclucção de obra de ar te ... 

Art. 672. E' susceptível de cessão -o di·reito, que assi<>te 
ao autor, de ligar o nome a. todos .os seus procluctos intelle-
ctuaes . 

§ 1. o Dará logar á . .. 
. ·~ ·-~ / ~-. 
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damnos a usurpação do nome do autor ou a sua substi~ 
tuição por outro, não havendo convenção que a legitime. 

O autor da usurpação ou substituição é, demais, obri-
gado a inserir )la obi·a o nome do verdadeiro autor. 

Art. 673. Não constituem direito autoral, para goza-
rem de garantia, os escriptos prohibidos por lei e que por 
sentença forem mandados retirar da circulação. 

Art.674. Quem rpublicar obra inedita ou reproduzi!' 
obra em via de publicação ou já publicada, pertencente a 
outrem, sem autorização ou consentimento deste, perderá, 
em beneficio do autor ou proprietario, todos os exemplares 
da reproducção fraudulenta que forem apprehendidos, e 
pagará, além disso, o valor de toda a edicção, menos os 
ditos exemplares, pelo preço por que os legaes estiverem 
á venda, ou em que forem avaliados. 

§ unico, Não sendo conhecido o nulll.ero de exempla-
res fraudulentamente impressos e qistribuidos, pagará o 
transgressor o valor ele Ínil exemplares, além dos : a'j)pre-
hendidos. 

Art. 67fí. Quem ve11der 01-1 expn4er á yencla 011 á lei-
tura publica e remunerada qualqner obra impressa com 
fraude será solidariamente responsavel com o editor, nos 
termos declarados no artigo precedente; e, se a obra fôr 
impressa no estrangeiro, será o vendedor ou expositor res-
ponsavel como se fôra editor. 

Art. 676. Quem publicar qualquer manuscripto, sem 
permissão do autor ou de seus herdeiros ou representantes 
será responsavel por perdas e damnos. 

§ unico. As cartas-mis~ivas não podem ser publicadas 
sem permissão dos seus autores ou de quem os represente, 
mas poçlr:nn ser jl111tas co:rq.o qocume:pto em autos jlldiciaes. 

Art. 677. O aut0r ou proprietario, cuja obra fôr frau-
dulentamente r eproduzida, poderá, logo qnc tephg. conhe-
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§ 2. 0 O 'autor ela usurpação, ou substituição; será, vutrosim,. 
obrigado a ... 

666 
Art. 673. l'{ão firmam direito ele aqtor, para desfructar 

a garantia da lei: os .escriptos por esta defesos, que forem por 
sentenç!l mandados retirar da circulação. 

667 
Art. 67!1. . .. a outrem, sem outorga ou acqu iesoenoia 

deste, 'l) lém ele perc!er. em ]Jenefioio do autor-, ou pr-oprietaPio, 
os exemplares da reproducção fraudulenta, que se apprehen-
derem, p•agar~lhe~ha o valor de toda a edioão, menos esses 
exemplares, ao preço por que ílst~varl'Jm ;í venda os genuinos, 
ou em que forem avali·ados . 

Paragrapho unico . N&o se conhecendo o numero ..• 

Ei68 
Art. 6í75 .... e remunerada, uma obra impressa com frau-

de, serú solidari•amonte responsavel, com o edital\ nos t{:lrmos 
do artigo antecedente; e, se ::1. obra fõr e~ta,mp~elq no estran-
geiro, responderá como editor o vendedor, op o expositor .. 

~Q~ 

Art . fi77 . O autor, ou propriotario, cuja obva se repro-
duzir f!'audu lentamente, poderá1 tanto que ·o saiba, r.equever 
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cimento do facto, pedir a apprehensão elos exemplares 
l'eproduziclos, sem prejuizo elo direito de indemnisação por 
perdas e clamnos, ainda que nenhum exemplar seja en-
contrado. 

Art. 678. Para gozar do direito autoral, o autor ou 
proprietario ele qualquer obra reproduzida pela typogra~ 
phia, lithographia, gravura, molclagem ou por qualquer 
outro modo, deverá depositar, para o respectivo registro, 
clous exemplares na Bibliotheca Nacional, no Instituto Na-
cional de Musica ou na Escola Nacional de Bellas-Artes 
da Capital Federal, conforme a natureza ela proclucção. 

As certidões ele registro induzem á propriedade ela 
obrao salvo prova em contrario. 

TITULO III 

Direitos reaes sobre cousas alheias 

CAPITULO I 

DISPOSIÇõES GERAES 

:Art. 679. São direitos reaes, além da propriedade : 

I. A Emphyteuse. 
II. As Serviàões. 
III. O Usufructo. 
IV. O Uso. 
V. A Habitação. 
VI. As Rendas constituídas expre~samente sobre os 

immoveis. 
VIL O Penkor. 
VIII. A Antichrese. 
IX. A Hypotheca. 

~t\.rt. 680. Os direitos reaes sobre causas move·is, quan· 
do constituídos ou transmitticlos por actos entre vivos, ad-
quirem-se sómente r-om a tradição. 
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a apprehensão dos exemplares reproduzidos, subsistindo-lhe 
o direito á 'indemnizacão de perdas e damnos, ainda que nt}-
nhum exemplar se encontre . 

670 

Art. 678 . J)ara seguranc,;a de seu direito o proprietario 
da obra divulgada por typographia, lithographia, gravura,mol-
dagem, ou qualquer outro systema de reproduccão, depositará, 
com destino ao registro ... 

Paragrapl10 uni co . As certidões do registro induzem ·CJ; 
propriedade ... 

671 

Dos direitos reaes sobre as cousas alheias 

6'72 
Al't. (i79. 

VI. A.s rendas expressamente constituídas sobre im-
moveis. 

673 
Art. 680. . . . só se adquirem com a tradição (::~.rt. 625). 
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Art. 681. Os direitos reaes t;blH'é immoveis Mhstitui-
dos ou transmittidos por actos entre vivos, adquirem-se 
unicamente depois da inscripção, no registro predial , dos 
respectivos títulos, salvo os casos exgressos neste Oodigo. 

'J. ... -~tJ ·8.t!tJJ;~j~~~~i{!ZLUf~.- - ·~· - - ;~ : .. :~-- ;'t:· __ r_: \ ~ : __ ·, __ : :.~:·:: · .. ~ ::_-:; __ :- < i i _., _!:( _.: t ; 

Art. 682. Os direitos r eaes passam com ·o immovei 
para o domínio do comprador ou successor ; os demais se 
haverão como obrigações pessoaes. 

§ unico. Os :lmpostos que 
mittem-se aos adquirentes . 

recáem sobre predios trans-

. 37-~~- ~ 
~ ' . 

CAPITULO li 

DA E.lVIPI-IYTEUSE 

Art. 683. A emphyteuse ou aforamento r esulta de 
acto entre vivos ou de ultima vontade, pelo qual o pro-
prietario attribue a outrem o domínio ntil do immovel, 
pagando o emphyteuta ao senhorio dírecto uma pensão 
annual certa. e invariavel. 

Art. 684. O contrato de emphyteuse é perpetuo. A em-
phyteuse por tempo limitado considera-se arrendamento é 
como t al é regulada. 

Art. 685. Só podem ser objecto de emphyteuse terras 
não cultivadas ou terrenos que se destinem á edificação. 

Art. 686. E; tla substância do contrato de emphyteuse 
a escriptura publica. 
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.()74 

A,rt. 68t :. . ... :entre yivios só se adqujrem depois d~ trans-
çripção, .ou da inscripção, no. registro d>e· immoveis, dos re-
fei'idlors titulas (arts. 53/i ri . I, e 857), salvà os casos neste 
Codigd expressos. 

675 
Ao art. 682, supprima-se do adigo as palavras - «OS 

demais até final h, 

·676 
Paràgrapho urtico. -Redija-se assim: 
Paragraphd urtico . Os impostos que recahem sorbr«:l pre-

dios trarismittem~se aos adquirentes, salvo constando da es-
criptura as certidões do rec.elbimento pelo fisco di:Js irripoõtos 
devidos e em caso de venda em praça até o equivalente do 
preço da arrematação. 

H77 
Art. 683. Da-se a efuphyteuse, aforamento, ou empmzu-

menta, quando, por acto entre vivos, ou de ultima vontade, o 
proprietario attribue a outrem o dominio util do immovel, 
pagando a pessoa que o adquire; e' assim se constitue ernphy-
teuta, ao senhori o; directo uma pensão, ou fôro annuaL .certo 
e invariayel. · · 

o678 
:Art. 684. . .. e como tal se rege. 
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Art. 687. Os bens emphyteuticos transmittem-se por 
herança na mesma ordem estabelecida para os bens allo-
diaes no Livro IV, Titulo II, Capitulo I ; mas, não podem 
ser divididos em glebas sem consentimento do senhorio. · 

Art. 688. E' obrigado o emphyteuta a satisfazer os 
impostos e os onus reaes que gravarem o immovel. 

Art. 689. O emphyteuta não póde vender nem dar em 
pagamento seu dominio util, sem previo aviso ao senhorio 
directo, para que este exerça o direito de opção ; e o se-
nhorio directo tem trinta dias para declarar, por escripto, 
datado e assignado, que quer a preferencia na alienação, 
pelo mesmo preço e nas mesmas condições. 

Se dentro do prazo indicado não responder ou nrw 
offerecer o preço da alienação, poderá o foreiro e.ffe-
ctual-a com quem entender. 

Art. 690. O direito de preferencia compete egualmen-
te ao foreiro, no caso de querer o senhorio vender o do-
mínio direto ou dal-o em pagamento. Para este effeito, 
:fica.rá o dito senhorio sujeito á mesma obrigação que é 
imposta ao foreiro, em analogas circumstancias. 

Art. 691. Se o emphyteuta não cumprir o preceito im-
posto pelo art. 689, poderá o senhorio clirP-cto usar, não 
obstante, de seu direito de preferencia, havendo o predio 
do poder do adquirente, pelo preço da acquisição. 

Art. 692. Sempre que se realiza.r a transferencia do 
dominio util, por venda ou doa.ção em pagamento,o senho-
rio directo, que não usar da opção, terá direito de receber 
do alienante o lauclemio, que será de dons e meio por cen-
to sobre o preço da alienação, se outro não tiver sido fi-
xado no titulo de aforamento. 

Art. 693. O foreiro não tem direito á remissão do fôro, 
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679 

Art. 687. . .. ordem .astabelecida a respeita dos allodiaes 
nestE\ Codigo, arts. 1.607 a 1.62L . . 

680 ' ·; 
Art. 689. O emphyteuta, ou foreiro, não póde vender nem 

dar em pagamel!l.to o dominio util . . . 

681 
Art. 690 . Compete igualmente ao foreir()l o direito de pre-

ferencia, no caso de . .. á mesma obrigação imp;osta, em se-
melhantes cir,cumstancias, ao foreiro. 

682 
Art. G91. Si o empl1Jyteuta não cumprir o disposto no 

art. 689. . . havend.o do adquirente o pr.edio pelo preço da 
acquisiçào. 

683 
Art. 692. . .. si outro Hão se tiver fixado no titula de afo-

ramento. 

684 
Art. 693. . .. ~ póde, em taes casos, porém, abandonai-o 
Co digo· Civil - fi. 3 4 .. 
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por esterilidade ou destruição parcial do predio emphyteu-
tico, nem pela perda total de seus fructos ; póde, porém, 
em taes casos, abandonai-o ao senhorio directo e fazer in-
screver o acto de renuncia, ii1dependente de seu assenti-
mento. 

Art. 694. O emphyteuta póde doar, trocar ou dar em 
dote o predio aforado por c.Qusa não fungível, avisando o 
senhorio directo, dentro de sessenta dias, contados do acto 
da transmissão, sob pena de ficar responsavel pelo pa.ga-
mento do fôro. · 

Art. 695. No caso de ser penhorado o predio empra-
zado, por dividas do emphyteuta, o senhorio directo deve 
ser citado para assi,:;tir á praça, e terá preferencia, quer 
no caso de arrematação, sobre os outros lançadores, em 
egualdade de condições, quer no caso de adjudicação, por 
falta de lançadores. 

Art. 696. Quando o predio emprazado vier a pert(lncer 
a varias pessoas, devem estas, dentro de seis mezes, eleger 
um cabecel, sob pena ele se devolver ao senhorio o direito 
de escolha. 

Feita a escolha, todas as acções elo senhorio contra os 
fqreii'os serão propostas contra o cabecel, salvo a este o 
direito regressivo contra os outros pelas respectivas Cjt\O-
tas. 

§ unico. Se, porém, o senhorio elirecto convier na divi-
são do prazo, cada 1.nna. ç1as glebas elll que fôr dividid(j; 
constituirá prazo distincto. 

Art. 697. Se o emphyteuta pretender abandonar gra-
tuitamente ao senhorio o predio aforado, poderão oppor-
se os credores prejudicados com o abandono, prestando 
caução pelas pensões futuras, até que sejam pagos de suas 
(i],ividas. 
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ao senhorio directo, e, inde1pendentemente do1 seu consenso, 
fazer inscrever o acto de renuncia (art. 697) . 

685 
Art. 694. E' licüo ao cmphyteuta doar, dar em Uote, uu 

trocar por cousa não fuhgivel o predio afonJ,c)o ... sob pena de 
continuar Pesponsavel pelo pagamento do. foro. 

686 

Aet . 695. FazendQ-Se penhora por dividas de emphyteuta, 
.Sobre o preclio empmzt~clo, S('lrá citado o senhorio direoto, para. 
assistir á :praça, e terá preferencia, quer I).O caso çje arrema-
tação, sobre os demais lançadores, em condições eguaes, quer, 
em falta clelles, no caso de adjudicação. 

687 
Art. 696. Quandb o predio emprazado vier a pertencer a 

var ias pessoas, est;:ts dentro de seis mezes, elegerão um cabe-
cel, sob pena de ... 

§ 1.° Feita a est:olha .. . 

§ 2.0 Si, porém, o scnhorto directo ... 



- 532- . 

Projecto da Camara, n. 1, de 1902 

Art. 698. A emphyteuse extingue-se : 
I . Pela natlllral deterioração do predio aforado, de 

modo que o seu valor não equivalha ao capital correspon-
dente ao fôro e mais um quinto deste. 

II. Por commisso, deixando o foreiro de paga.r as pen-
sões de.,;idas, por tres annos consecutivos, sendo neste caso 
o senhorio obrigado a indemnisar as bemfeitorias neces• 
sarias. 

III. Fallecendo o emphyteuta, sem herdeiros, salvo o 
direito dos credores. 

Art. 699. Todos os aforamentos, sa.lvo accordo entre 
as partes, são resgataveis trinta annos depois de constitui-
dos, mediante pagamento de vinte pensões annuaes pelo 
foreiro , que não poderá no seu contrato renunciar o· direi-
to ao resgate,nem contrariar as disposições imper::ttivas 
deste capitulo. 

Art. 700. A sub-emphyteuse está sujeita ás mesmas 
disposições que a emphyteuse. A dos terrenos de marinha 
e accrescidof: será regulada em lei especial. 

CAPITULO III 

DAS SERVIDõffiS PHEDIAES 

SECÇÃO I 
CONS'l'ITUI(:ÃO DAS SERVIDõES 

Art. 701. A servidão predial é estabelecida; sobre um 
predio em favor de outro, pertencente a diverso dono. Em 
razão clella, o proprietar io do predio serviente é impedido 
de exercer alguns ele seus direitos dominiaes, ou tem de 
tolerar que o proprietario do pr edio dominante se utilise 
do scrvicute para certo fim. 
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688 
Art. 698. 
I. Pela natural deter ioração do predio aforado, quando 

chegue a não valer o capi tal c-orrespond ente ao ... . . . . . ... . 

II. . .. consecu ~ivos , caso em que o senhorio o indemni-
za.rá das bemfeitorias 11 ecessarias . 

689 
Art . 700 . 
Pàragrapho uni co . A dos terrenos el e marinha e accresci-

dos regular-se-ha por lei especial. 
690 

Ao art. 700: 
«Paragrapho uni c-o . A dos terrenos de marinha c a.ccn~sci

dos regular-se-ha por lei especial.» 

691 
«DA CONSTITUIÇXO DAS SERVIDOES » 

692 
Ao art. 701.: 
«Impõe-se a servidão predial a um predio em favor de 

outro, pertencente a diverso dono. Por ella perde o proprieta-
rio do predio serviente o exercício de alguns de seus direitos 
dominiaes, ou fica obrigado a tol,erar que c!e lle se utiliz,e, para 
certo fim, o dono do predio domiNante.» 
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Art. 702. A servidão não se presume ; na duvida ' 
predio é teputado livre. 

4rt. 703. As servidões não a,pparentes s·ó podem ser 
estabelecidas por meio de inscripção no registro predial. 

Art. 704. A posse continua e não contestada da ser-
vidã.o, por espaço de dez ou vinte annos, nos termos do 
art. 556, autoriza o possuidor a inscrevel-a em seu nome 
no registro predial, servindo de titulo a sentença que jul-
gar consummado o usucapião. 

§ unico. Se o possuidor não tiver titulo, o prazo do 
usucapião será de trinta annos. 

Art. 705. O dono de 1,1ma servidão tem direito de fazer 
todas as obras necessarias para o uso e conservação della. 
Se a servidão pertencer a va_.rios predios, setão as despe-
z:as l'ateadas ehtre os l;espectn'os donos. 

Art. 706. As obras a que se refere o artigo anteceden-
te devem ser feitas pelo dono do predio dominante, salvo 
disposição expressa no titulo. 

§ unico. Quando a obi·ígaç.ão ihcühibir a.o dono do 
predio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando a 
propriedade ao dono d~ Çlominante. 

Art. 707. Ao dono do predio serviente não é licito 
embaraçar ou difficultar, por qualquer modo, o legitimo 
exercício da servidão. 

Art. 108. Póde o dono do precÜo sel·viente mudar a 
servidão de tm1 local para outro, comtanto que o faça á 
sua custa, e em nada di11iínua as vnnti:\gei:ls elo ptedio do-
minante. 
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593 

Ao art. 702: 
«A servidão não se presume: reputa-se, na duvida, não 

existir.» 

694 
Ao art. 704: 
«1\. posse incontestada e continua de uma scrviclã.o por dez 

ou . .. , servindo- lhe de t itu lo a. sen tença . . ·" 

695 

Ao art. 705: 
«O dono de uma servidão tem direito a fazer todas as obras 

necessarias á sua conservaoão e uso. Si a servidão pertencer 
a mais el e Uírt p1'edio .. . " 

696 
Ao art.706: 

« . . . do predio dominante) si o contrario não disrmzer o 
titulo expressainente.» 

697 

Aio art . 707: 
« O dono do prediõ se'rvi-êí:ite não poderá ·embaraçar 'de 

modo algum o uso legitimo da servidãlo. » 

698 

'Ao :l.rt. 708 : 
« Póde o dono do nrecJi,o serviente í'emorver ele üm local 

para -outr,o a servidão, c.omtauto que o faca á sua cust:J c iífío 
diminua em nada as vantagens do preclio dominante .» 



- 536 

Projecto da Camara, n. :1., de :1.902 

Art. 709 . O exerc1c10 da servidão deve restringir-se 
ás necessidades do predio dominante, e evitar, quanto pos-
sivel, maior encargo ao predio serviente. 

§ unico. Constituída para determinado :fim, não pócle 
ser ampliada a outros, salvo o disposto no artigo seguinte. 

Art. 710. Nas servidões ele transito, a ma.is onerosa 
inclue a menos onerosa, e a menos onerosa exclue a mais 
onerosa. 

Art. 711. Se as necessidades da cultura elo preclio do-
minante exigirem maior extensão á servidão, eleve o dono 
do serviente supportal-a. ; mas, tem direito de ser indemni-
saclo, na r azão do excesso. 

§ unico. Se, porém, a maior extensão fôr devida á mu-
dança do modo de exercer a servidão, por exemplo, se se 
pretender construir um edi:ficio em terreno anteriormente 
destinado á cultura, póde o dono do predio serviente op-
por-se á extensão da mesma servidão. 

Art. 712. As servidões prediaes são indivisíveis. Sub-
sistem, no caso de partilha, em beneficio de cada um do·s 
quinhões elo predio dominante, e continuam a gravar cada 
tun dos do predio serviente, salvo se, por sua natureza 
ou por seu destino, só se applicarem a uma part~ deter-
minada dos predios. 

SECÇÃO II 

EXTINCÇÃO DAS SERVIDõES 

Art. 713. A servidão, uma vez inscripta, só se extin-
gue, -em relação a terceiros nelo cancellamento, salvo o. 
caso de desapro'priaÇão . 
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699 
Ao art. 709 : 

« Restringir-se- ha o u~'o' da servidão ás nec·essidades do 
predio dominante, evitando, Quanto possível, aggravar o en-
ca rgo ao predio servi.ente. 

Paragrapho uniw. Constitu:ida para certo fim , a servidã o 
não se póde ampliar .a ·outro, sa lvo . .. » 

700 
Ao art. 710: 

«Nas sePvidões de transito a ele ma.1or inclue a de menor 
onus, e a menos exclue a mais onerosa .» 

701 
Ao art. 711 : 

«Si a.s nece.ssidacles da •cultura do predio dominante im-
puzerem ú servidão mai.or largueza, o· dono do serviente é 
obrigado a soffrel-a; mas tem direito a ser indemniztado pelo 
excesso . 

Puragrapho unico. Si, .porém, esse accrescimo de encargo 
fôr devido a mudança na maneira el e exercer a servidão, como 
s i, por exempJ,o, se pretender edificar em terreno até então 
destinado a cultura, poderá obstal-ü 10 dono do predio ser-
viente .» 

702 
Ao art . 712 : 

« . .. salvo si, por natureza, ou: destiil!o, só se applicarem 
a certa parte ele um, ou de ;o,n:tro. >> 

Ao ·a.r t. '/'13: 

703 
DA EXTINCÇÃO DAS SERVIDÕE 

70/f 

« Balvo nas clesapr.opriações, a ser1vidão, uma ver, trans-
cripta., só se extingue, com respeito a terceiros, Quando -cancel-
lacla .. » 
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Art. 714. O dono do predio serviente póde obrigar o 
do dominante a consentir no cancellamento, e proniovel-o, 
apezar da opposigão deste : 

I. Quando o titular tiver renunciado a sua servidão. 
II. Quando a servidão fôr de :r;>assagem, que tenha 

cessado pela abertura de estrada publica., accessivel ao 
predio dominante. 

IIL Quando o dono do preclio se·rviente resgatar a 
servidão . 

Art. 715. As seDvidões prediaes extinguem-se : 
I. Pela reunião dos dous predios no domínio da mes-

ma pessoa. 
II. Pela suppressão elas respectivas obras por effeito 

de contrato ou de outro titulo expresso. 
iiL Pelo não uso, durante dez annos contínuos. 

Art. 716. Q-uando as referidas servidões se acharem 
inscriptas a perfeição elo contrato ou a consummagão da 
prescripgão, que as extinguir, conferirá apenas ao dono do 
predio serviente o direito de as fazer cancellar. 

Art. 717. Se o predio dominante estiver hypothecaclo 
e a servidão fôr mencionada no titulo hypothecario, serâ 
tambem preciso o consentimento elo credor para o cancel-
lamento da. servidão. 

CAPITULO IV. 
Do usufructo 

SECÇÃO l 
DISPOSIÇõ E S GERAES 

Art. 718. O direito real ele auferir ele uma cousa os 
proveitos e ut ilidade a que eila se presta póde estar tem-
por ariamente separaclo da propriedade, e constitue wm-
fructo. 
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705 
'Ao art. 714 : 

« O dono do predio serviente tem direiLo, pelos meilo•s jw--
diciaes, ao cancejlamento da inscr·ipção, embora o dlono do 
predio dominante lh'o impugne: 

I. Quando o titular houver ... » 

706 
A•o art. 716 : 

« Extincta, por alguma das causas do artigo anteeior, a 
servidãJo -predia.l transcripta, fica a.o dono do predio serviente 
o direito a faz'e l- fl, cancella~' mediante a pr,ova da ex.tincção. » 

707 
Ao art. 717: 

« Si o predio domip_ante estiver hypothecado, e a servidãJo 
se mencionar no titulo hypio·thecario, será tamhem peeciso para 
a cancellar o consentimento do credor.» 

708 
Ao art . 718: 

«Constitue usofructa o direito real de fruir as uti'lidades 
e f·ru:ctos de urtlâ cousà, eh1quãnto temporariamente, desbrwa.do 
ela pr.opri ed a de .» 
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Art. 719. O usufructo póde recahir em um ou mais 
bens, moveis ou immoveis, em um patrimonio inteiro ou 
em parte deste. Póde tambem limitar-se a certos proveitos 
e utilidades. 

Art. 720. O usufructo de immoveis, quando não resul-
ta do direito de família., depende de inscripção no ·registro 
predial. 

Art. 721. O usufructo estende-se aos accessorios e ac--
crescimos da cousa, salvo disposição em contrario. 

Art. 722. O usufructo é inalienavel, salvo se a aliena-
ção fôr feita. ao nu' proprietario ;o seu exercício, porém, 
póde ser cedido por titulo gratuito ou oneroso. 

SECÇÃO li 

DIREITOS DO USUFRUCTUARIO 

Art. 723. O usufructuario tem o direito de posse, uso, 
administração e percepção dos fructos. 

Art. 724. Quando o usufructo rec~e em títulos d.e cre-
dito, o usufructuario tem o direito não só de cobrar as 
respectivas dividas, mas tambem o de empregar a impor-
tancia. dellas. Todavia, o emprego corre por sua conta e 
risco, e, cessando o usufructo, tem o proprietario o direito 
de exigir o dinheiro em especie, em logar de novos títulos. 

Art. 725. Quando o usufructo recáe em apolices da di-
vida publica ou títulos semelhantes, de cotação variavel, 
a alienação delles só póde effectuar-se mediante accordo 
prévio entre o usufructuario e o proprietario. 
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709 

Ao art. 719 : 
«. . . em um patrimonio inteiro, ou parte deste, abran-

gendo-lhe, no todo ou em parte, os Jructos. e utilidades.». 

710 
Ao at't . 720 : 

« . .. quando• não resulte do direito de família, dependerá 
'ic transcripção no r egistro predial.>>. 

7H 
Ao art. 721: 

«Salvo disposição em contrario, o usofructo estende ... se aos 
accessor-ii()S da causa e seus acc-rescidos.>> .. 

712 
J\O art. 722: 

«0 usofructo só se pó® transferir, por alienação, ao pro ~· 
prietario da causa ; mas o seu exercício póde ceder-se por ti-
'tulo gratuito' ou oneroso. ». 

713 

DOS DIREITOS DO USOFRUC'l'ARIO 

Ao al'l . 723 : 
«0 usofructuario tem direito á posse, usq, . .. ». 

715 

i\ o art . 724: 
« . . . o usoJructuario tem direito, não só a cobrar as resp.e-

divas dividas, mas ainda a empregar-lhes a importanc,ia r ece-
bida. Essa applicação, porém, corre por sua conta e risco; e, 
eessando o usofructo, o proprietari•o• póde r ecusar os novoe 
títulos, exigindo em especic o dinheiro .». 

716 
Ao art. 725: 

«Quando o usofructo rr'ecae sobre apolices. . . a alienação 
delles só se effectuará mediante prévio accôrdo entre o us.OI-
fr·uctum·io c o dono.». 
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Art. 726. O usufruetuario faz seus os fructos natu-
raes, pendentes ao tempo 1'll1 que começa o usufructo,sem 
obrigação de pagar despezas de producção, salvo direito 
adquirido de terceiro. 

§ unico. Os fructos naturaes, porém, pendentes ao 
tempo em que cessa o usufructo, pertencem ao proprieta-
rio, egualmente sem compensações de clespezas. 

Art. 727. As crias dos animaes pertencem ao usntru-
ctuario, deduzido o nlmlere necessario para completar o 
que tinha o gado, quando começou o usufructo. 

Art. 728. Os :Eructos civis vencidos na data em que 
começa o usufructo pertencem ao proprietario, e os venci-
dos na data em que cessa o usufructo são do usufructua-
rio. 

Art. 729. O usufructuario póde desfructar por si, ou 
mediante arrendamento, o predio usufruído, mas não mu-
dar o genero ele cultura, sem licença do proprietario ou 
autorização expi·essa no titulo ; salvo se por algum outro 
titulo, como d~ pae ou de marido, tiver direito de fazel-o. 

Art. 730. Se o usufructo recáe em florestas ou minas, 
podem o proprietario e o usu:Eructuario prefixar a ampli-
tude do gozo e o modo de exploração. 

Art. 731. As cousas que se consomem pelo uso cáem 
immediatamente no dominio do usufructuario, mas fica 
este obrigado a restituir, findo o usufructo, quantidade 
egual do mesmo genero e qualidade, ou, na falta, o seu 
.valor, pelo preço corrente ao tempo da restituição. 

§ unico . Se, porém, as r eferidas cousas foram avalia-
das no titulo constitutivo do usufructo, salvo clausula ex-
pressa em contrario, d usufructuario é obrigado a pagaL-as 
pelo preço ela ava1iaçã.o. 
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717 
A10 art. 726 : 

<iSalv() dire ito adquirido por 'outrem, o usofructuario faz 
seus os fructos naturaes, pendentes ao começar o usofructo, 
sem encargo de pagai' as despezas de producção . 

Paragrapho uni co . . .. pertencem ao dono, tambem sem 
compensação das despezas ». 

718 

A<J' art. 727 : 
«. . . ao usofructuario, ded11zidas quantas bastem, para 

inteirar as cabeças de gado exi·s.tentes ao começar o usofructo.». 
719 

:Ao art. 728: 
«Üs fructos civis vencidos na data inicial do usofructo 

pedencem ao proprietario, .e ao usofructuario os vencidos na 
d&ta 1em que cessa o usofructo,.». 

720 

Ao art. 729: 
«0 usofructuario pó de uso fruir em pessoa . . . mas não 

mudar-lhe o genero de cultura .. . ... ; salvo se, por algum ou-
tro, c-omo os de pae, ou marido, lhe couber tal direito ». 

721 
Ao art. 730 : 

«Si o usoíructo f()lr de florestas, ou minas, póde o dono e 
o nsofructuario prefixar-lhe a ·extensão do goso e a maneil'a 
da exploração». 

722 
'Ao art. 73'1 : 

«As cousas que se consümem pel.o uso caem para Iogo· no 
dominio do usofructuario, ficando, porém, 'e.ste obrigado a r e-
stituir, findo o usofructo, o equh~alente em gene-To, qualidade 
e quantidade, ou, não sendo püssivel o seu valor, pelo preço 
corrente ao tempo da, res-tituição. >> 
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Art. 732. O usufructuario não tem direito á parte do 
thesouro achado por 1 outrem, nem ao prego pago pelo vi-
sinho do predio usufruído, para obter meação de pare.Je, 
cerca, muro ou valia .. 

Art. 733. O disposto na segunda parte do artigo ante-
csdente não terá applicação, quando o usufructo fôr de 
universalidaee on de quota parte de bens. 

SECÇÃO UI 
OBRIGAÇõES DO USUI<'RUCTUARIO 

Art. 734. O usufructuario deve, a.ntes de entrar na 
posse do usufructo, fazer á sua custa inventario dos bens 
que r ecebe, determinando o estado em que se acham e dar 
caução, fidejussoria ou real, se lhe fôr exigida, de velar 
pela sua conservação e entrega, findo o ust\fructo. 

Art. 735. O usufructuario, que não quizer ou não pu-
der dar caução sufficiente, perderá o direito de adminis-
trar o usufructo ; e, neste caso, os bens serão administra-
dos pelo proprietario, que ficará obrigado, mediante cau-
ção, a entregar a.o usufructuario o rendimento delles, de-
duzidas as despezas da administração, entre as quaes se in-
cluirá a. quantia marcada pelo juiz para pagamento do 
traball10 do administrador. 

Art. 736. Não é obrigado á caução 

I. O doador que reserva para si o usufructo da, cousa 
doada. 

II. O pae e .a mãe usufructua.rios dos bens de seus 
filhos menores. 

Art. 737. O usufructuario não é obrigado a pagar as 
deteriorações r ef'.nltantes do exercício regulflr do usu-
i'l'uctu. 
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'i23 
Ao art. 732~ 

« .••.•...••.. meaoãio 1em pa.repe, ce,rca, muro, .ou 'vallo -
(arb. 648) .» 

Ao art. 733: 
«Não procede. o disposto na segund [tl parte do artigo ante-

cedente, quando ... » 

:Ao art. 734: 

725 

<<DAS OBRIGAÇÕES' D.O USUPRUCTUARIO~ 

726 

«0 u sofructuario, antes de :assumir o usoi'r'ucto, inventa-
r iará, lá ~srua custa, os bens, que recebter ............ ou real si 
lh'a exigir o dono ,de velar-lhe pela cónservaç&o, e entregai- os 
f' ind10 o usofructo.» 

727 
Ao art. 735: 

« . .... .. ;entr{> ra,s quae.s se inclue a quantia .taxada pelo 
juiz em remuner açã!o do administrador.». 

728 
!Ao art. 736: 

«I. O doador, que se r.es m'var o us.ofructo ela cousa 
doada. 

II. Os paes, usofructuari<os dos bens :dias filhos meno-
res ... ». 

Co digo Civil - fl. 35 . 
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Art. 738. Incumbem ao usufructuario : 
Í. As despezas orclinarias para conservação dos bens 

no estado em que os recebeu. 
II. Os fóros, as pensões e os impostos reaes dl. vi dos 

pela posse ou rendimento da cousa usufruída. 

Art. 739. Incumbem a.o proprietario as reparações ex-
teaordinarias e as que não forem mo dicas; mas o usu-
l'ructuario deve pagar-lhe os juros elo capital despen-
dido , quando forem' necessarias á conservação; ou 
augmentarem o rendimento da co usa usufruída. 

II. O pae e a mãe usufructuarios dos bens de seus 
filhos menores. 

§ unico. Não se consideram modicas as despezas que 
excederem dons terços dos rendimentos liquidos de um 
anno. 

Art. 740. Se a cousa estiver segura, cabe ao usufru-
ctuario a obrigação de sa.tisfazer as contribuições do se-
guro, durante o usufructo. 

Se o seguro fôr feito pelo usufructuario, deve sel-o 
de modo que o direito contra o segm·ador pertença ao 
proprietario. 

Em qualquer hyothese, o direito do usufrnctuario fica 
subrogado no valor da indemnisação do seguro. 

Art. 741. Se o usufructo fôr de cousa, singular ou de 
parte della,o usufructuario só será obrigado aos juros das 
dividas que a cousa garante, quando isso fôr expresso no 
titulo respectivo. 

Se fôr de um patrimonio ou parte deste, o usufructuario 
será obrigado pelos juros ela divida, que gravar o usu-
fructo. 

Art. 742. Se um edificio sujeito a usufructo fôr des-
truido sem culpa do proprietario, não será este obrigado a 
reconstruil-o, nem o usufr11cto se restabelecerá com a re-
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729 

~o rart. 738: 
«L As. despezas ot·dinaritas de conservação ... » 

730 
Ao ar L '739: 
«IJ1cumbem. a{J> dono as Pepal·.a.çõe.s. ex trctOl1dlinarias e· us 

que não forem de custo modico; mas o usofrueluario llle pa-
gará Q,S j UI' OS ••• » 

P.aragrapho unico. Não se conside·ram modicas as· diespeza.s 
superio!'les a clous terços do liquido rendimento de um anno.» 

731 
Ao art. 740 : 

<<Si ;a; causa cstive.r· segura, incumbe ao uso.fructuario pa-
gar, durante o us.ofructo, as contribuições do segur.Q. 

§ 1. 0 Si o usofructuario fizer o segur·o, ao propi'ietario 
caberá o direito dieUe, resultJante oontnu o iSiegurador. 

§ 2.0 Em qualque!r hypothese . .. :~ 

732 
Ao art. 7111: 

« . .. , ou de parte de !la, só r esponderá o usofructuari o 
pelo juro das dividas, cru:e· ella garantir, quando es.&e onus fôr 
expresso no titulo respectivo.·, 

Si fôr de um p.atrimonio, .ou pant.e< deste, s.erá o usofru-
cluario. obrigado .a:os juros de divida que onerar o p-atrimo-
nio ou á paJrte delle sobre que recairé\J o usofructo .. . 

733 
Ao art. 742: 

« .... nem o us<Dfruclo se restabelecerá, si .o propr1etario 
reconstruir á sua custa o preldtio; mas, 1si elle estava •seguro .· .. » 
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construcção, á sua custa ; mas, se o predio estava segu-
ro. a indemnisação paga. fica sujeita ao onus do usuiructo. 

Se a indemnisação do seguro fôr applicada á recon-
strucção do predio, restabelecer-se-á o usufructo. 

Art. 743. Tambem fica subrogada no onus do usufru-
cto, em logar do predio, a indemnisação paga., em virtude 
de desapropriação, ou por terceiro, em consequencia de 
perda ou de deterioração devida a culpa ou dólo. 

SECÇÃO IV 

EXTINC'ÇÃO DO USUFRUCTO 

Art. 7 4( O usuiructo extingue-se : 
I. Pela morte do usuiructuario. 
II. Pelo termo de sua duração. 
III. Pela cessa.ção da causa de que se origina. 

IV. Pela destruição da cousa, se não fôr fungivel, 
guardadas as disposiçõe·s dos arts. 740, 742, 2" parte, e 
743. 

V. Pela consolidacão. 
VI. Pela prescripç.ão. 
VII. Pelo abuso do usurructuario, alienando, deterio-

rando, ou deixando arruinar os bens, por falta de repara-
ções ordinarias. 

Art. 745. Constituido usufructo em favor de duas ou 
mais pessoas, extinguir-se-á, parcialmente, pelo fallecimen-
to de cada uma, salvo o direito de accrescer, quando ex-
pressamente conferido. 

Art. 746. O usuirueto constituiclo em favor de pessoa 
juridica extingue-se com esta, ou no fim de cem annos, da 
data em que c-omeçou a ser exercido. 
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734 
:\O· :H' t. 7 !13 : 

« ......... a indemnização 'Paga, -se -elle fôr d1esapropriado, 
ou . a importancia do damno, r esarcido pelo terceiro respon-
savel, no caso de damnificação, ou perda.» 

735 

«DA IDXTINCÇÃO DO USOFRUCTO » 

736 
Ao art. 744: 

(IV. . . . da .coisa:, não sendo fungível ... 

. VII. Por culpa do uSIO[ructua,rio, quando aliena, deteriora, 
ou deixa arruinar os bens, não· lhes accudinclo ·com os reparo<> 
de conservação.» 

737 
Ao art. 745: 

« Constituído o usK>'fructo em favor de dous ou ma,is incli-
vicluos, extinguir- se-ha pa:rte a parte em relação a cada um 
elos que fall ecerem, salvo si, p0rr estipulação expressa, o qui-
nhão desses ·couber aos sobreviventes.» 

738 
'Ao art. 746: 

« .. . ex.tingue-se com esta ou~ si •ella perdurar, aos cem 
annos ela data em que se começou a exercer.» 
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CAPITULO V 
DO USO 

Art. 747. O usuario tem direito de fruir a utilidade 
da causa dada em uso, qúanto baste para satisfação de 
suas necessidades pe.ssoaes e de sua família. 

Art. 748. As necessidades pessoaes do usuario serão 
julgadas em relação a sua condição social e ao lagar onde 
viver. 

Art. 749. As necessidades da família do usuario com-
prehendem: 

I. As de seu conjuge. 
II. As de seus filhos não casados, ainda que illegiti-

mos. 
III. As das pessoas de seu serviço domestico. 

Art. 750. São applicaveis ao uso as disposições r elati-
vas ao usufructo não contrarias á natureza deste Çtireito. 

CAPITULO VI 
DA HABITAÇÃO 

Art. 751. Quanda o uso consistir no direito de habitar 
gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a 
póde alugar, nem emprestar , mas simplesmente occupal-a 
com sua família. 

Art. 752. Se o direito r eal ele habitação fôr constitui-
elo em favor ele duas ou mais pessoas, qualquer dellas que 
habitar só a casa não terá obrigação de pagar aluguel á 
outra ou ás outras, mas não lhes póde impedir que exer-
çam o dir eito que lhes compete, quando o queiram fazer. 

Art. 753. São applicaveis á habitação as disposições 
relativas ao ustü:ructo nã.o contraria·s á natureza deste di-
r eito. 
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739 
Ao art. 7 4 7'. 

« O usuario fruirá a utliidade da cousa dadai ·em uSio·, 
quando o exigi,rem as n:eces's,idacles ptessoaes sua:s e ele sua fa-
milia.» 

740 
Ao art. 748: 

«Avaliar-se-hão as necessidades pesso.a.es do usuario, com-
forme a sua condição social e o J.ogar onde viver. 

741 
:No art . 7 49: 

II , «As dos filho.s solteiros ainda que illegitimos. » 

742 
A.o art. 750: 

«São app licaveis ao uso, no que não for contrari1o· á suq 
natureza, as dispo·sições relativas ao usofructo. · 

743 
Ao art. 752 : 

« Si o c!irewo II'ea! de habitaç.ão for conferido 'a. mais de 
uma pessoa, qualquer dellas, que habite, sósinha, a -casa não 
torú ele pagar aluguel á outra, ou ás outras, ma'S não a.s póde 
inhibir de exercerem, quei'endo, o direito, que tambem lhes 
compete, ele habitai-a .» 

744 
Ao art. 753 : 

«São a.pplica.veis á habitaçã101 no em que ]1he não contra-
riarem a natureza, as clisposlições concernentes ao usofnwto. »-
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CAPITULO VII 

DAS REJ\T])AS CONSTITUIDAS SOBRE IMMOVEIS 

Art. 754. No caso de desapropriação por necessidade 
ou utilidade publica de predio sujeito á constituição de 
renda, o preço do immovel gra.vado será applicado a con-
stituir nova. O mesmo occorrerá quanto á indemnisação 
do seguro. 

Art. 755. O pagamento da renda constituída sobre um 
immovel incumbe, de pleno direito, ao adquirente do pre-
dio gravado. Esta obriga.ção estende-se ás rendas vencidas 
antes da alienação, salvo o direito regressivo do adquiren-
te contra o alienante. 

Art. 756. O immovel sujeito a prestações de renda•, 
póde ser resgatado, paganclo o devedor um capital em es-
pe,cie, cujo rendimento, calculado pela taxa legal dos ju-
ros, garanta ao credor uma renda equivalente. 

Art. 757. No caso de fa.Uencia, insolvencia ou ex-
ecução do predio gravado, o credor da renda tem prefe-
rencia aos outros credores para haver o capital indicado 
no artigo antecedente. 

Art. 758. A renda constituída por disposição de ulti-
ma• vontade, começa a ter effeito desde a morte do consti-
tuinte, mas não valerá contra terceiros adquirentes, em-
quanto não fôr inscripta no competente registro. 

Art. 759. No caso de transmissão do predio gravado 
a muitos successores, o onus real da renda continua a pe~ 
sar sobre todas as suas partes. 
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715 
Ao ar.L. 754: 

« ... , ele preclio sujei lo a constituição de renda (arti-
gos 1. '12 4 a 1. 431 ) , applicar - se-ha em construir outra o· preco 
do immov·el obrigado. O mesmo destino terá, em caso analogo, 
a indemnizacão do segum.» 

746 
Ao art. 756: 

« ... assegur·e ao credor renda eqmvalente. » 

747 
Ao art. 758 : 

« . . . emquanto não inscripta no competente registro.~' 

748 
Ao art. 759: 

« .. . ela renda continúa a graval-10 em todas as suas 
pa;rtes. >> 
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CAPITULO VIII 

DOS DIREITOS REAES DE GARANTIA 

Art. 760. Nas dividas garantida.s por penhor, anti-
chrese ou hypotheca, a cousa dada em garantia :fica su-
jeita, por vinculo real, ao cumprimento da obrigação. 

Art. 761. Sómente póde empenhar, dar em antichrese 
ou hypothecar quem póde alienar, e só podem ser dadas 
em penhor, antichrese ou hypotheca as cousas que podem 
ser alienadas. 

§ unico. O domínio superveniente revalida, desde a 
inscripção, as garantias rea.es estabelecidas por quem pos-
suía a cousa a titulo de proprietario. 

Art. 762. A cousa commum a diversos proprietarios 
não póde ser dada em garantia real na sua totalidade sem 
o consentimento de todos ; mas cada um póde individual-
mente dar em garantia real a parte que tiver, se fôr divi-
sível a cousa., e só a respeito dessa parte vigorará a indi-
visibilidade da hypotheca. 

Art. 763. O pagamento de uma ou mais prestações da 
divida não importa desoneração correspondente da garan-
tia, ainda que comprehenda diversos bens, salvo disposição 
expressa do titulo ou da quitação. 

Art. 764. O credor pignoratício ou líypothecario tem 
direito de executar a cousa empenhada ou hypothecada e 
fazer-se pagar de prefer encia aos outros credores, guarda-
da a prioridade da inscripção, quanto á hypotheca. 
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749 
Ao ra:rt. 761 : 

«Só aque:]]e que póde alienar, poderá hypothecar, dar em 
anticlmes.e·, ou •empenhar. Só 1as causas que se podem ali enar, 
poderão ser dadas em penhor, anUchrese, ou hypotheca.» 

750 

Ao art. 763 : 
« . •. não imporfiru exoneração correspondente ela g.al'antia, 

ainda que -eis,ta comprehen!dla; vario.s. bens·, salvo clispas,ição ex-
pressa no titulo, ou na quitação.» 

751 
Ao art. 764: 

«0 credo·r hypothecario ,e; o pignor:aticio teem o direito -de 
excutir a causa hypothecada, ou lffiilp~enhada, preferir, no• pa-
gamento, a outros credores, ohs;ervada, quanto á hypotheca, a 
prioriadade na inscripçã'O.» 

752 
'Ao art. 76!1: 

«Ac:crescente-rse : «Execeptua- se desta regra la, idiivida pr.a;-
v:eniente de s.ala.J'ios do tra.balh ada.r agrico.Ja, afim de• 1S1er pa.go 
pelo producf:Jo da, colheita para 1a qual houver concorrido com 
o &eu trabalho·, precipuamente a quaesquer outros cred•ito.s•.» 
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Art. 765. O credor antichretico tem direito de reter a 
cousa em seu poder, emquanto a divida não fôr paga,, Ex-
tingue-se, porém, esse direito, decorridos trinta annos, da 
data da inscripção. 

Art. 766. Os contratos de penhor, antichrese e, hypo-
theca devem declarar, sob pena de não va1erem contra ter-
ceiros : 

L O total da divida ou sua estimacão. 
II. O prazo fixado para pagamento., 
III. A taxa, dos juros, se houver. 
IV. A c-ousa dada em garantia com as suas especifica-

ções. 

Art_ 767. A divida considera-se vencida : 
I. Se a cousa, que fôr objecto da garantia, soffrer de-

terioração ou depreciação, que torne insufficiente a mes-
ma garantia e se o devedor, intimado, não a reforçar. 

II. Pela insolvencia ou fallencia' do devedor. 
III. Pela impontualidade no pagamento das presta-

ções, sempre que a divida fór estipulada por este modo. 
Neste caso o recebimento posterior da presta,ção atra-

zada importa renuncia do credor ao seu direito de exe-
cucão immediata. 

, IV. Pelo perecimento do objecto da garantia que es-
tiver seguro, ou pelo qual responder terceiro, pela inde-
mnisação, ficando esta e a do sinistro subrogadas em be-
neficio do credor, que sobre ella terá preferencia até o seu 
integral pagamento. 

V. Pela desapropriação da cousa dada em garantia, 
depositando-se a parte do preço, que fôr necessaria para o 
pagamento integral do cre~or. 

§ unico. Nos casos dos ns. IV e V, ü vencimento da 
hypotheca, antes do prazo estipulado, só terá logar se a 
desapropriação ou o sinistro se verificar no objecto da ga-
rantia, que fôr singular e unica, subsistindo a divida, redu-
zida com a respectiva garantia sobre os demais bens, não 
desapropriados ou destruidos ou damnificados. 
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753 
Ao ar t. 765 : 

«0 ,<medo-r ant i•chretiCJo tem diJ:'Ie iw a reter em seu IJOder ,a 
cousa.. . . decorridos trinta annos do dita da transcripçãlo.» 

Ao ar t. 766: 
«Os contr:a-ctos de penhor, ant.ichrese e hypotheca decla-

rarão ... » 

755 
:Ao ar-t. 767: 

«L Si, deter iorando- se, ou >dlepreciando-.s.e a cousa dada 
em s-e:gurança, desfalcar a garantia, e o cr.~do-r, intimado, a não 
refor çar. 

II. Si -o de;v.edor cahir na insolY.encia., ou fallir . 
rrr. Si a,s. prestaçõ-es não forem pon tua lmen~e- pagaiS•, toda 

vez que de.ste modo 's'e achar est ipulado o pagamento. 

IV. Si perecer o obj'e.cbo dado :e:m garantia, hypothes•e: na 
qual a indemnização, e;s•ua:ndo •e lle E1eguro, ou havendo quem a 
tenha afiançado, se subrogará na cousa destru ída, em beneficio 
do credor, a quem assist irá sobre -elha· p-rtelferencia até- o. seu 
completo r eembol.s:a . 

V. Si se deG!3.ppropriar a cousa daidla em garanUa., deposi-
tando-se, a. .. . 

Paragrapho unico. Nos casos doSJ ns. IV e V, ;só .se vencerá 
a hypotheca antes do prazo estipulado, ;e o ;&1nistro, ou a delS'-
apmpriação recahir sobr-e o obj ecto dado em gaTantia, e estia 
não Dbranger outros; subsistindo, no caso contrario, a dividia 
reduzida, com a r e.spectiva garlan tila >s•o bre os demais. bem>·. não 
desap ropriados, damnificados, ou destruidos.>> 
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Art. 768. O vencimento antecipado da divida nos ca-
sos referidos não importa o dos juros corr espondentes ao 
prazo estipulado ainda não decorrido. 

Art. 769 . Salvo clausula expressa, o terceiro que pres-
ta garantia real por divida alheia, não fica obrigado a sub-
stituil-a ou reforçai-a, no caso de perecimento, deteriora-
ção ou depreciação, sem culpa sua. 

Art. 770. E' mula a clausula que autoriza o credor pi-
gnoratício, antichretico ou hypothecario a ficar com o ob-
jecto da garantia, se a divida não fôr paga no vencimento. 

Art. 771. Os successores do devedor não podem remir 
parcialmente o penhor ou a hypotheca na propor ção dos 
seus quinhões ; qualquer delles, porém, póde fazel-o no 
todo. 

§ unico. O herdeiro ou successor que fizer a r emissão 
tica subrogado nos direitos do credor pelas quotas que hou-
.ver satisfeito. 

Art. 772. Quando,executado o penhor ou a hypotheca, 
o producto não bastar para pa.gamento da divida e des-
pezas judiciaes, continuará o devedor obrigado pessoal-
mente pelo restante. 

CAPITULO IX 

Do penhor 

SECÇÃO I 
DISPOSIÇõES GERAES 

Art. 773. O penhor é constituído pela tradição effecti-
va. de cousa movel alienavel, feita pelo devedor ou por 
terceiro ao credor ou a quem o represente, para garantia 
da divida. 

Art. 774. O pelli10r se constitue sobre uma cousa mo-
vei, cuja posse compete ao credor, salvo no caso de pe-
nhor agrícola ou pecuario, em que os objectos continuam 
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756 
'Ao art. 768 : 

«0 antecipado vencimento da divida nas hypotheses do 
adigo anterior, paragrapho unico, nãJo importa o do& juros 
cor!le1spondentes. ao pra<7o convencional por deoo•r rer.» 

757 
tA.o a1't 769: 

« ... , 10u l'eforçal-a, quando, por culpa alh!e.ila, se ·perca, 
detcri•ore, ou desvalire.» 

758 
~o art. 773 :· 

«Constitue- se o penhor pela tradição effectiva, que, em 
garantia do debitü, a.o credor, ou quem o r epresente, faz o .de-
vedor, .ou alguem por elle, de um 10bject-o move!, susceptível de 
nlienação.» 

759 
'Ao art. 77 4 : 

«Só si póde constituir .o penhor com a posse da cousa mo-
:vel pelo cr edor, .salvo ... » 
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em poder do devedor, por effeito da clausula "consti-
tuti". 

Art. 775. O instrumento do penhor convencional deve 
declarar a importancia da divida e indicar precisamente 
o objecto empenhado, de modo a distinguil-o de outros 
da mesma, especie. 

Quando o objecto do penhor fôr cousa fungivel, bas-
tará declarar a sua qualidade e quantidade. 

Art. 776. Se o contrato fôr feito por instrumento par-
ticular, deverá ser assignado pelas partes e passado e;rn: 
duplicata, afim de ficar um exemplar em poder de cada 
um dos contratantes e ser devidamente inscripto. 

Art. 777. O credor pignoraticio não pôde, paga a divi-
da, recusa.r a entrega da cousa a quem a empenhou. 

Póde, porém, retel-a, até ser indemnisado das despe-
zas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo 
occasionadas por culpa sua. 

Art. 778. Pôde egualmente o credor exigir do deve-
dor a. satisfação do prejuizo que houver soffrido por vi-
cio da cousa empenhada. 

Art. 779. O credor pignoraticio é obrigado, como de-
positaria : 

I. A empregar na guarda do penhor a diligencia e·xi-
gida pela na.tureza da cousa. 

II. A entregai-o com os respectivos frnctos e acces-
sões, uma vez paga a divida, observadas as disposições 
dos artigos antecedentes. 

III. A entregar o excesso do preço sobre a divida 
paga, quer por excussão judicial, quer por venda amiga-
vel, quando esta lhe fôr permittida, por clausula expres-
sa do contrato ou procuração especial do de'Veclor. 
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760 
Ao art. 775: 

«0 instrumento do penhor oon'rencional determinará pre-
cisamente o valor do débito e o obj·e'Cto empenhado, em ter-
mos que o discriminem dos seus congeneres. . . bastará de~ 
clarar-lhe a quRlid'ade e quantidade.» 

76i 

Ao art. 776 : 
<~Si ü contmcto se fizer mediante instrumento particular, 

será firmado P') las partes e lavrado em duplicava:, ficando um 
exemplar com cada um elos contra.hentes, qualquer dos quaes 
póde l·eval- o á transcri!Jção . » 

762 

Ao art. 777: 

«Póde retel - a, porém, até qne lhe indemnizem as despe-
:oas, de'viclamente justificm·das ... >> 

76~ 
Ao :irt'. 779: 

«III. A entrega.r o que sol:Jej e elo preço, quando a cU vida 
f.ôr pagJa., seja por excussão judicial, ou por venda amig·a:vel, 
S\~ lh'a permittir expressamente o. contracto, ou lh'a autorizar 
o devedor mediante· procuração ê·special. 

Codigo: .Civil - fl. 36. 
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IV. A indemnisar o dono pela perda ou deterioração 
occasionada por culpa sua. 

Art. 780. No caso do n. IV do artigo antecedente, a, 
importancia da responsabilidade do credor, póde ser com-
pensada na divida até a concurrente quantia.. 

SECÇÃO II 

PENHOR LEGAL 

Art. 781. São credores pignoratícios, sem rlependen-
cia de convenção : 

I. Os hospedeiros , estalajadeiros ou fornecedores de 
pousada ou alimento, sobre as bagagens, moveis, joias ou 
dinheiro que os seus consumidores ou freguezes tiverem 
comsigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas 
despezas ou consumo que ahi tiverem feito. 

II. O dono do predio rustico ou urbano, sobre os bens 
moveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o 
mesmo predio, pelos alugueis ou rendas. 

Art. 782. A conta das dividas comprehendidas no nu-
mero I do artigo antecedente deve ser organizada sobre 
tabella impressa e exposta ostensivamente dos preços da 
hospedagem, da pensão ou elos generos fornecidos, sob 
pena de nulliclacle elo penhor. 

Art. 783. O credor, em cada um dos casos elo mesmo 
artigo, cleverú tomar em garantia um ou mais objectos 
até ao valor da divida. 

Art. 784. Os eredores eomprehendiclos no referido ar-
tigo podem fazer effectivo o penhor, antes de recorrrerem 
á autoridade jucliciaria, sempre que haja perigo na de-
mora. 

Art. 785. Tomado o penhor, o credor cleverá,acto con-
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IV. A r esarcir ao dono a perda ou deterioração de que 
fôr culpado .» 

764 
Ao art. 780 : 

«No caso do artigo ;antecedente\ 11'. IV, 1Jóde compensar-
se na divida, até á c.oncurrente quantia, a importancia ela 
responsabi lida'cle do credor .» 

705 
«DO PENHOR LEGAL:. 

766 
Ao art. 781 : 

«São· credores pignoratícios, independentemente ele con-
venção:» 

767 
Ao art. 782 : 

«A conta das dividas enumeradas no artigo antecedente, 
n. I, ser{t extrahida conforme a tabella impressa, prévia e 
ostensivamente exposta na: casa, dos preços .. . . » · 

768 
Ao art. '783: 

«Em cada um dos casos elo art . 781 o. credor nodei•á tomar 
em garant ia .• . J> 

769 
!Ao art . 785 : 

. <~:Tomado o penhor, r equererá. o credor., acto continuo, a 
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tinuo, pedir a sua homologação, offereeendo com a conta 
circumstanciada das despezas do devedor a tabella dos 
preços e a relação dos objectos tomados, e pedindo a ci-
tação do obrigado, afim de pagar dentro de vinte e quatro 
horas ou allegar a defesa que tiver. 

SECÇÃO III 

PENHOR AGRICOLA 

Art. 786. Podem ser objecto do penhor agrícola : 
L Machinas e .instrmnentos aratorios e de locomoção. 
II. Colheitas pendentes ou em via de formação no 

anno corrente. 

III. Fructos' armazenados, em ser, ou beneficiados e 
acondicionados para a venda. 

IV. Lenha cortada ou madeira elas mattas preparada 
para o córte. 

V. Animaes ele serviço orclinario ele estabelecimento 
agrícola. 

Art. 787. O penhor a.gricola só poderá ser estipulado 
pelo prazo ele. uni anno, podendo ainda ser prorogaclo por 
seis mezes. 

Art. 788. Se o predio estiver hypothecado, p.ão se po-
derá sobre elle constituir penhor agrícola sem · annuencia 
do credor hypothecario, daela no 1jroprio instrumento ele 
constituição do penhor, sob pena de nullidade. 

Art. 789 . O penhor ele a-nimaes deve desigual-os com 
a maior precisão, assim como declarar o logar em que se 
acham e o seu destino, sob pena da nullidacle. 

Art. 790. O devedor só póde vender o gado emp-e;uh~.to 
rlo, precedendo consentimento por escripto do erédor. 



-565-

Emendas do Senado ao projecto da Camara, n. 1, de 1902 

homologação, apresentando, com .a conta por menor das des-
pezas do devedor, a tabella dos preços, junta á relação dos 
objectos retidos, e pedindo a cita.ção delle para, ·em vinte e 
quatro horas, pag>ar, ou allegar def,els,a . » 

770 

« DO PENHOR AGRICOLA » 

77'1 

«L ... aratorios, ou de locomoção . 
II. . .. , ou em vi'a de formação no anno do• contracto . 
Accr.escente- se, depoi.s da palavra «corrente:~, o seguinte : 

«quer resultem de prévi•a cultura, quer de producção espon-
úanea do só lo .» 

V. An imaes do serviço orclilwM'.io ... » 

772 

Ao art. 787: 
«0 penhor agrícola só se póde convencionar p·elo prazo de 

um armo, ulteriormemte prorogavel por seis mezes . » 
773 

Ao art. 788: 
Se o predio estiver hypothec.ado, não se poderá, pena de 

nu'l·lidade, sobre elle constituir penhor agrícola, sem annuencia 
co credor hypotheüario, por es&e, dada no propri.o instrumento 
c! c constituição de penhor .» 

774 
Ao art. 789: 

«No penhor ele anima·e.s, sob pena ele nullidade, o inls•trn-
rnento designai - os-ha com a maior peeCJsao, particularizando 
o Jogar onde ::e a~ hem, e o de.stino que tiverem.» 

775 
Ão art . 790: 
· <<O dev.edor não poderá vende-r o gado em11enhndo, sem 

prévio oonsetltimentD escripto do credor.» 
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Art. 791. Se o devedor pretender vender o gado em-
penhado ou, por negligente, ameaçar prejudicar o credor, 
poderá este pedir que sejam os animaes depositado~> em 
poder de terceiro, ou exigir o pagamento immecliato da 
divida. 

Art. 792. Os animaes da mesma especie, comprados 
para substituir os mortos, ficam subrogados no penhor. 

§ nnico. Esta substituição presume-se, mas não vale 
contra terceiro, se não constar de declaração addicional 
ao respectivo titulo. 

Art. 793. O penhor de animaes não admitte prazo 
maior de dons annos, mas póde ser prorogado por egnal 
período, do que se fará a averbar,ão no respectivo titulo. 

Vencida a prorogação, deve ser esse penhor executa-
do ou reconstituído. 

SECÇÃO IV 

CAUÇÃO DE TITULOS DE CREDITO 

Art. 794. A caucão ele titulos de credito inalienaveis 
equipara-se ao penh~r e vale contra terceiros, desde que 
tiver sido inscripta, ainda que os mesmos títulos não te-
nham sido entregues ao credor. 

Art. 795. A caução ele titu,los em garantia de outro 
é tambem equiparada ao penhor, com as modificações con-
stantes dos artigos seguintes, 

Art. 796. Esta especie de caução só começa a ter cf-
feito depois da tradição elo titulo ao credor, e deve ser 
provada por escripto nos termos dos arts. 775 e 776. 



- :J(ji-

Emendas do Senado ao projecto da Camara, n. i, de 1902 

775 

Ao a:rt. 79'1 . 
«Quando o devedor pretenda. v·ender o gado empenhado, 

ou por negligente .ameace projucli cnr o erodor, poderú Psle 
re.querer se: depositem os .animae~; sob a guaeda de, Lerceil'o, 
ou ·exigir que se lhe pague a cliv.icla ·in-corzl'inenti. » 

777 
Ao art. 792: 

·«P.ar.agrapho unico . . . . mas não val0rá contra terceiros, 
se não oonstar de menção .acldicional ao resrfe.ctivo contracto. » 

778 
Ao art. 793: 

« . o o por igual ·period·O, .averbando- se a prorogação no 
titulo respectivo o 

Paragrapho unico o Vencida a pr.orog.ação, o penhor será 
~xecutado, quando não sej a reconstituído .» 

'Ao art . 794: 

779 

<<DA CAUÇÃO DE TITULOS DE CREDITO>> 

780 

«o o. desde que fô1· tr.a.nscripta, ainda que esses títulos 
não ha.j.am ·sido entregues a,o ,credor.» 

781 

Ao .art. 795: 
«'Dambem se equipara ao penhor, mas com as modifica-

.;;ões dos· artigos seguintes, .a caução de, uns em ga·ranti.a de 
outros títulos.>> 

782 
~o art. 796: 

«Esta c.aução principia a ter e'ffeito com a tradição do 
titulo :ao credor, e provar-'s:e-ha por ·escripto, nos termos dos 
.arts· •. 775 ~ 776.» 
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Art. 797. Ao credor por esta caução compete : 

t O .direito d{l conservar e recuperar a posse dos tí-
tulos caucionados, por todos os meios cíveis ou crimes, 
contra qualquer detentor, inclusive o proprio dono. 

II. O direito de fazer intimar o devedor dos mesrp.os 
títulos, para que não pague ao credor que os deu em 
caução, emquanto esta durar. 

III. A.s acções, os reçn.1rsos ou as e.xcepções nec.essa-
rias para assegurar o proprio direito e o do cr edor elos tí-
tulos, como se fosse seu procurador especial. 

IV. O direito de receber a importancia dos títulos · 
caucionados e restituil-os ao devedor que tiver s.olyido a 
obr igação que elles garantem. · 

Art. 798. No caso do n. IV elo artigo antecedente, o 
credor da caução fica respou~!lJvel para com ·o credor do 
titulo caucionado, como depositaria, pelo que rece.ber além 
da importancia do &eu credito. · 

.. 
Art. 799. O clevl:ldor do t itulo caucionado, desde que 

receber a intimação elo n. II do mesmo artigo, ou se con-
f essar sciente ela caução, não poderá receber quitação do 
seu credor. 

Ar t. 800. O credo1• que, duvois de caucionar seu titulo · 
de cr edito, dá quitação ao devedor, fica, pelo mesmo fa~ 
cto, obrigado a pagar immediatamente sua obrigação ; e 
o devedor que, sciente de haver sido caucionada sna obrj- . 
gaç iio, aççeita quitação elo credor cau cionante, fic'a solida-' . 
riaiP(lpte l'eSpOnl)fi,V(ll por pe.rdas e dalllllOS ao . caucio. 
naàl.o. , · 
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783 
Ao art. 797: 

<<A,o ,c;redor por •e,sta cauçã,o compete o direito de : 

I. Cons-ervar e recup erar ... 

II. F.azer intimar ao devedor elos titulo.s caucionados, que 
não paguem .ao seu m-eclor, emquant<O- durar a caução (:art._ 
799 ) . 

III. Usar elas acções, recursos e exoe.pções convenientes, 
r.ara rus1segurar os se-us direitos, bem como os elo credor· cau-
cionante, •oomo ·se deste fôr.a, procurador especiaiJ . 

IV. Hec,eber a imp.ortancia elos titulas caucionados, ,a 
r esti.tuil-os· .ao devedor, quando este solvee a obrigaçfuo· p·oi' 
e lle.s garantida .» 

784 

Ao art. 798: 
«No caso elo artigo ante0edente, n . IV, a. credor caucionado 

ficará, como clepos itario, rBisponsavel ao credor caucwnari'o 
pelo que rooeber além do que este lhe devia .» 

785 

~·o art. 799 : 
«0 devedor do tHmo •C:auci,onado, tanto que -I'ec:eba. a in-

timação do a;r~. 797, n. II, 10u se dê ,por sei,ente da cauçã!o, não 
poderá rece-ber qUiit'a;ção ,do seu •cre'cl'oT.». 

786 

Ao ar•t. 800 : 
. «Aquelle C[U!e, sendo cr-edor num tiltulo de medito; depois 

de o t.e:r cauciop.ado·, quitar o cliwecl!or, fi,cmá, por ~ess.BJ :fiacto, 
obrr' Jgrudo a saJ.cl'aT immedia1Jam ente a divida, em ICUj.a garantia 
prestou ~a; ~ca.uç•ão; ·e o devedor que, se-i ente de esifJar c:a,ucio-
n_ac1o o seu Li tulo ·de debito, a:CJceitar quiltação dio cr.edor cau-
CI,onanúe, re~Sponderá so lidariameiliVe, c,om ,est•e, por pe.rdas e 
d'a.mnos ao cauc-ionado.». · ... .. ... 
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SECÇÃO V 

INSCRIPÇÃO DO PENHOR 

Art. 801. O penhor agrícola eleve ser inscripto no re-
gistro predial do município onde fôr situado o estabeleci-
mento. 

§ unico. Emquanto não fôr cancellada, a inscrip!,;ão 
continuará a produzir e.ffeitos contra terceiros. 

Art. 802. O penhor dos títulos de bolsa deve ser aver-
bado nas repartições competentes ou na sédc da compa-
nhia. 

Art. 803. O credor que acceitar em caução títulos ain-
da não integrados poderá, quando sobrevier qualquer das 
restantes chamadas, executar logo o devedor que não fi. 
zer a sua entra.da ou effectual-o sob protesto. 

Art. 804. No segundo caso elo artigo antecedente,será 
incluída na divida a importancia ela entrada feita pelo 
credor, sem prejuizo do direito de executar immecliat:.-
mente o devedor. 

Art. 805. O credor ou devedor póde fazer inscrever 
o penhor na ausencia ela outra parte, mediante a exhibi-
ção do respectivo titulo, com as firmas reconhecidas, se 
fôr instrumento particular. 

Art. 806. O devedor tambem póde fazer cancellar a 
inscripção, exhibinclo a quitação do credor com a firma 
reconhecida, se constar de instrumento particular. O mes-
mo direito compete ao adquirente elo penhor por acljucli-
ca<;ão, compra, successão ou remissão, exhibinclo seu ti-
tulo. 
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787 
«DA INSCRIPÇÃO DO PENHOR» 

788 
Alo a1~t. 80'1 : 

«0 p.enhm' ag·ri<cola será tra.nscr i;plto no Registro de im-
moveis. 

Parélig·rapho unico . Emquanto nãJo •C&ncell.a.da, conrtinúa. .a 
tr.ans-c.ripção a valer contra 'terceiros.». 

789 
Alo ar:t. 802 : 

«0 pffil.hor d!e btuLos de bolsa averbar- se-ha nas ;r.epall't-i-. 
ções competentes, ou na séde da associaç,ão emissora.». · 

790 
Ao ant:. 803: 

«0 •cve,dor que 'arcrceitar em cauç11o: 1bifuws ainda não in-
tlegrado.s, poderá, sobrevind!o qualquer dias ch:amad:ts ult.eriores,-
ex;ecultaJ' J.ogo o devedor quo nã-o realize a entr.ada•, ou effe-
C'tual- a .sob protes•Lo.». · 

791' 
AO .art.. 80-4 : 

«Si, nos termos do ar.tig1o- -antooede,nte, se effectua.r, sob 
p·r-o-tes·to, a ent,ra:da, .a.o d'~bito se ad'dicionará ·O v:a[,orr desta, 
resa:hraido ao enedor o s~eu dil,e.i'Lo, de exe,cutar- in- continenti o 
d'eveclior.». 

792 
Ao aiit. 805 : 

«0 m~edor, ou o devedor, um na, ausencâru do ouwo s on-
trahente, póde if:a~er 1tlransc-r:eve.r o pooho-r, ap-resentando o 
r,esp!eCJtivo instrumenlúo n,a f6rma• dio ·a-rt. '140, se fôr pa.rti~ 
cul•a'r.». 

793 
Ao art. 806: 

«Pioderrá 0 c.redor fazer ·canc.e.Uar a: •trans"C:ripçoã.o do in-
sbrumerrto p.ignor;mti-cio, •a.prresentlando, com a firma reconhe~ 
cida, se ü dlocumen.to fôr parücular, a qui:t:aição do cr-edor. 

Par-agralpho un ico. O mesmo direibo compete ..• ». 
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SEÇÃO VI 

EXTINCÇÃO DO PENHOR 

Art. 807. Resolve-se o penhor : 
I. Pela extincção da obrigação. 
II. P elo perecimento da causa. 
III. Pela renuncia do credor. 
IV. - P ela r esolução do dominio da pessoa que o 

constituiu. 
V. P ela confusão das qualidades de credor e de dono 

da. cousa na mesma pessoa. 
VI. Pela adjudicação judicial. remissão ou venda do 

penhnr, autorizada pelo credor. 

Art. 808. A renuncia do credor, presume-se, quando 
consentir na venda particular do penhor, sem reserva do 
preço, quando restituir a posse delle ao devedor ou quan-
çlo annuir á substituição por outra garantia. 

Art. 809. Operando-se a confusão sómente a r espeito 
de uma parte da divida pignoraticia, o penhor subsiste 
integralmente quanto ao r esto. 
r 

CAPITULO X 

Da an.tichrese 

Art. 810. O devedor ou terceiro póde, entregando ao 
credor um immovel, ceder-lhe o direito de perceber os 
fructos e r endimentos em compensação da divida. 

§ 1 o. E' permittido estipular que os fructos e r endi-
J;)lentos c1o immovel, na sua totalidade, sejam percebidos 
pelo crcc~or , sómente á conta de juros. 

§ ~o. O immovel hypothecado póde ser dado em an-
tichrese pelo devedor ao credor hypothecario, assim como 
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794 
«DA EXTI NCÇAO DO PENHOR» 

795 
Ao al"tJ. 807: 

«L Extinguindo-se a <eJihrigiação. 
II. Perecendo a causa. 
III. Renunciando o .c.r,eoor. 
IV. Resolvendo-se a pi'Iopriedade da pessoa que o con-

stituiu. 
V. Confundindo-se na mesma• pessoa as qu:a.Iidades de 

cr,edor e do'l1J da •Ciousa. 
VI. DandG-:se a ;adjudicação judicial, .a remiss•ão, o-u a 

;venda ... ». 
796 

Alo art. 808 : 
«Presume- se a renuncia do credor, quando consentir 

na venda parUcular do penhor sem reserva de pr.eço, quando 
restituir a sua posse ao devedor, ou quando annuir á sua 
substituiçãJo por outra garantia.:) . 

797 
Ao art. 809: 

«Operando-se a confusão tão sómente quanto á parte da 
divida pignoratícia, subsistirá inteiro o penhor quanto ao 
resto.». 

798 
A.o art . 810: 

«Póde o devedor, ou outrem por elle, entregando ao credor 
um immovel, ceder- lhe o direito de perceber, em compensação 
c:a divida, •O·S fructos e rendimentos.». 
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o immovel sujeito á antichrese póde ser hypothecado pelo 
devedor ao credor antichretico. 

Art. 811. O credor antichretico póde f ruir directa-
mente o immovel ou arr endai-o a terceiro, salvo pacto em 
contrario, mantendo no ultimo caso, o direito de retenção 
do immovel até ser pago. 

Art. 812. O credor antichretico responde pelas dete-
riorações que o immovel soffrer, devidas [t culpa sua e pe-
los fructos que por negligencia deixou de pe'eceber. 

ATt. 813. O credor antichretico póde fazer valer seus 
direitos contra o adquirente do immovel, os credore·s chi-
rographarios e os hypothecarios posteriores á inscripção 
da antichrese. 

§ 1°. Se, porém, executar o immovel por falta de pa-
gamento da divida. ou permittir que outro credor realize 
a execução sem oppor ao exequente seu direito de reten-
ção, não terá preferencia sobre o preço. 

§ 2°. Não a terá egualmente sobre a indemnisação 
do seguro, no caso de destruição do predio, nem sobre o 
preço da desapropriação por necessidade ou utilidade pu-
blica. 

CAPITULO XI 

Da hyp9theca 

SECÇÃO I 
DISPOSIÇõES GER.<\.ES 

Art. 814. A hypotheca rege-se pela lei civil, ainda. que 
a o lJrig<l.l~ u.o :;cja commer cial e commerciantes as pessoas 
que nPlla intervenham. A jurisclil;r;ão é :;empre civil. 

Art. 815 . Podem ser objecto de hypotheca : 
I . Os immoveis. 
II. Os acce sorios dos immoveis conjunctamente com 

elles. 
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799 

Ao art. 811 : 
« .. . mantendo no ultimo caso, até ser pago, o direito de 

retenção do immovel.». 

800 

Ao art. 8'12: 
« . . . pelas deteriorações, que, por culpa sua, o immovel 

soffr.er, e pelos fructos que, por sua negligencia, de ixar de 
perceber.». 

801 
Ao ar t. 8'13: 

«0 credor antichretico póde vindic.ar os seus direitos 
contra ... posteriores á transcripção. da antichrese : 

§ 1. " Si, porém, executar o immovel por não pagamento 
da divida, ou pcrmittir que outro credor •O• execute, sem oppôr 
o seu direito de r etenção ao exequenLc, não terá pr.e.ferencia 
sobre o preço . 

§ 2 . o Tambem não •o terá sobre a indemnização do seguro, 
quando o predio seja destru ido, nem, si fôr desapropriado, 
sobre a da desapropriação.~. 

802 
Ao art. 814: 

«A lei da nypotheca é a civil, e civil a sua jurisdicção, 
aiuda que a divida seja oommercial e commerciantes as partes . ~ 
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III. O dominio directo. 
IV. O do mini o util. 
V. As estradas de ferro. 
VI. As minas e pedreiras, independentemente do sólo 

onde se acham. 
Art. 816. A hypothe·ca abrange todas as accessões. 

melhoramentos ou construccões do immovel. 
Subsistem os onus reaes constituídos e inscriptos, an· 

teriormente á hypotheca, sobre o mesmo immovel. 

Art. 817. O dono do immovel póde constituir sobre 
elle outra hypotheca., em favor do mesmo ou de outro cre-
dor mediante novo titulo. 

Art. 818. Vencida a hypotheca posterior, reputa-se 
vencida a ante.rior, e o segundo cr edor não poderá exe-
cutar a hypotheca sem notificar judicialmente o primeiro. 

Art. 819. A hypotheca anterior póde ser remida, pelo 
credor hypothecario posterior, quando se vence·r, desde 
que o devedor não se offereça para r emil-a. 

§ 1°. Para a remissão, neste caso, deve o credor pos-
terior consignar a importancia da. divida e das despezas 
judiciaes, caso se esteja promovendo a execução, intiman-
do o credor anterior para levantai-a e o devedor para. re-
mil-a, se quizer. 

§ 2°. O credor posterior que remir a hypotheca ante-
rior ficará, pelo mesmo facto, subrogado nos direitos do 
cr~dor . qüe lhe antecede·r, sem prejuízo dos que lhe · com-
petirem contra o devedor commmn. 

Art. 820. E' garantido egualmente ao adquirente elo 
immovel hypothecado o direito de remil-o. 
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803 
Ao art . 817 : 

O dono do immovel hypothecado póde constituir sobre 
elle, mediante novo titul•o', outra hypotheca, em favor do mesmo, 
on de outro credor.>>. 

804 
Ao art . 818 : 

«Salvo o caso de insolvencia do devedor, o credor da se-
gunda hypotheca, embora vencida, não poderá executar o im-
movei antes de vencida a primeira . 

. Paragrapho uni co. Nã;o constitue fundamento para a in-
solvencia a falta de pagamento das obrigações garantidas por 
hypothecas posteriores á primeira.». 

805 
Ao art. 819: 

«A hypotheca anteri•or póde ser .. remida, em se vencen-
uo pelo credor da segunda, si o devedor não se offerecer a 
remil- a. 

§ i. o Para .a. rremissão, neste caso, consignará ,o, segundo 
credor a importancia do debito . . . 

§ 2 . o O segundo credor, que remir a hypotlleca anLerior, 
i'icar{t ·ipso facto subrogado nos direitos desta, sem prejuízo .. . ». 

80() 
.ÉI.() art. 820 : 

«Ao adquiren te do immovel hypothe.cari-o calJe igualmente 
0 dir,eito de remil-o.». 

Co digo Civil - fi. 37. 
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§ 1°. Se o adquirente quizer forrar-se ao effeito da 
execução da hypotheca, deverá notificar judicialmente, 
dentro de trinta dias, aos credores hypothecarios o seu 
contrato, cleclara.ndo o preço ela acquisição ou outro 
maior, para ter logar a r emissão. 

A notificação será feita no domicilio, inscripta ou por 
editaes, caso ahi se não ache o credor. 

§ 2°. O credor notificado pó de requerer, no pra.zo as-
signaclo para opposição, que o immovel. seja licitado. 

Art. 821. São aclmitticlos a licita;t· f'' 
I. Os credores hypothecarios. 
II. Os fiadores. 
III. O mesmo adquirente. 
§ 1°. Não sendo requerida a licitação, o preço ela, ac-

quisição ou aquelle que o adquirente propuze.r, será havi-
do por definitivamente fixado para a remissão do immo-
vel, que ficará livre ele hypothecas, pago ou depositado o 
dito preço. 

§ 2°. Não notificando o adquirente, nos trinta dias, 
aos credores hypothecarios para a remissão da hypotheca, 
fica obrigado : 

I. A perdas e damnos para com os credores hypothe-
carios. 

II. A 's custas e despezas jucliciaes. 
III. A' clifferença ela avaliação e adjudicação, se esta 

se fizer. 
§ 3°. O immovel será penhorado e vendido por conta 

elo adquirente, ainda que queira elle pagar ou depositar 
o preço da venda ou avaliação, salvo se o credor consen-
tir ou o preço ela venda ou a avaliação bastar para paga-
mento da, hypotheca ou se o adquirente pagar a mesma 
hypotheca. 

A avaliação nunca será menor que o preço da venda. 

§ 4°. O adquirente que soffrer a desapropriação do 
immo:vel ou pela penhora ou pela licitação, que pagar a 
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§ 1." Se o adquirente quher forrar-se aos cffcitos da 
execução da hypotheca, noti:l'ieará jucli'cialmcnte, dentro em 30 
dias, o seu contracto aos credores hypothecm·ios, propondo, 
para a r ernissã:o, no mínimo, preço por que adqui·riu o im-
move! . 

A notificação executar- se-ha no domicilio inscripto. 
(ArL . 850, paragrapho unico ), ou por eclitaes, se alli não es-
tiver o crect.or. 

§ 2.0 0 credor noti.ficado póclc, no prazo assignado para a 
opposição, requerer que ... » 

807 
Ao art. 82'1: 

<< § 1.0 
••• fJl'Opuzer, lmver-se-ha por del'initivamcnte fi-

xado para a remissão do immovel, que, pago ou depositado 
o dito preço, Jicará livre de hypothecas . 

§ 2." Não notificando o adquüentc nos trinta di·a·s do 
art . 820, § 1 ", os credores hypothecarios, fica obrigado: 

III . A' differ.enQa entre a avaliação e a· adjudicação caso 
cstJa, se effectue . 

§ 3." . .. ainda que elle queira pagar, ou depositar o 
preço da venda, ou da avaliaçã:o, excepto se o credor consen -
tir, se o preço da venda .ou da •av·aliação bastar para a solução 
da hypotheca, ou se o adquirente a resgatar. 

A avaliação não será nunca em preço inferior ao da 
venda·. 

§ 4. 0 Disporá de •acção regressiva contra o vendedor e 
adquirente, Que soffrer expropriação do immovel mediante 
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hypotheca, que a pagar por maior preço que o ela aliena-
ção, por causa da adjudicação ou licitação, que suppor-
tar custas e despezas judiciaes, terá accão regressiva con-
tra o vendedor. 

§ 5° . A licita ção não pócle ultrapassar o quinto da 
avaliação. 

§ 6° . A hypotheca legal é remível na fórma por que 
o são as hypothecas especiaes, figurando pelas pessoas a 
que ella pertencer , aquellas que pela legislação em v igor 
forem competentes. 

Art. 822. Até trinta annos, contados da data do c·:m-
trato a hypotheca de menor duração póde ser proroga(la 
por simples averbação requerida. por ambas as partes. 
Passado aquelle prazo, a hypotheca convencional só pode-
rá valer sendo reconstituída por novo titulo e nova iu-
scripção, sem prejuízo ela prececlencia qu e então lhr. com-
petir. 

Art. 823. O credor da hyotheca legal, ou quem de di-
reito o represente, pócle tambem pedir que seja reforçada 
com immoYcis que posterior1p.cnte o responsavel adquirir, 
sempre que justificar insufficiencia elos especialisaclos. 

Art. 824. A hypotheca legal póde ser substituída por 
caução de titulas da divida publica federal ou estadoal. 
recebidos pelo valor de sua cotação mínima no anno cor-
r ente. 

Art. 820. Nus caso:; de insolvencia ou falJ encia do 
devedor hypothecario, o direito de r emissão devolve-sP. á 
massa, contra a qual não poderá o cr edor impedir o pa-
gamento do pre'}:J p or que fo i avaliado o immovel. O 
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licitação, -ou penhora, -o que pagar a hypotheca, o que por 
causa da· adjudicação, ou licitação, desembolsar com o paga-
mento da hypotheca importancia exce-dente á da compra, c o 
que supportar custas e despezas judiciaes. 

Supprima-se o § 5°. 

§ 6." ... , figm•ando pelas pessoas, •a· que pertencer as com-
petentes segundo a legis lação em vigor.» 

808 
Ao art . 822 : 
«Mediante simples averbação, requerida l)Or ambas as 

partes, poderá prorogar- se a hypotheca, até perfazer 30 annos, 
dia data do contracto. De-sde que perfaça 30 annos, só poderá 
subsistir -o contracto da hypotheca, reconstituindo- se por novo 
titulo e nova inscripção; e, nesse caso, lhe será mantida a 
pr,ecedencia, que então lhe competir.» 

809 
Para co !locar onde convier: 
«Art. ~ novo - E' licito aos interessados fazer constar 

das escriptul'as o valor entre si ajustado dos immoveis hypo-
thec·ados, o qual será a base ·para as arrematações, judicações, 
e remissões, dispensada a avaliação. 

As remissões não serãü permittidas antes de' realizada a 
primeira praça e até ;a, assignatura do auto de1 arremata--
çãü.» 

'010 

Ao art . 823: 
«0 credor da hypotheca legal, ou quem o represente, po-

derá, mostrando a insufficiencia dos immoveis especializados, 
exigir que seja reforç<ada com outros, posteriormente 'adqui-
ridos pelo responsavel. » 
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restante da divida hypothecaria entrará em concurso com 
as chirographarias. 

Art. 826. Póde o credor hypothecario, no caso de 
insolvencia ou fallencia do devedor, para pagamento de 
sua divida, requerer a adjudicação do immovel. 

Art. 827. São nullas, em beneficio da massa, 
thecas em garantia de dividas anteriores, nos 
dias que precederem a época legal da declaração 
vencia ou :f'allencia. 

as hypo-
quarenta 
da insol-

Art. 828. Não se considera derogado o direito, que ao 
exequente compete) de proseguir na excução da sentença, 
contra os adquirentes dos bens do condemnado; mas, para 
sei· opposto a terceü•os, conforme valer e sem importar 
preferencia, depende de inscripção e especialisação. 

Art. 829. Os navios, mesmo em construcção, são sus-
ceptiveis de hypotheca convencional. 

As hypothecas sobre navios se regularão pelas dispo-
nições dest\3 Codigo, salvo as individuações de medidas 
proprias, que constarão de regulamentos especiaes .. 

Art. 830. A execução do immovel . hypothecado far-
se-á por acção executiva. Não será valida a venda judi· 
cial de immoveis gravados por hypothecas, devidamente 
inscriptas, sem que tenham sido notificados judicialmente 
os respectivos credores hypothecarios que não forem de 
qualquer modo partes na execu~ão . 

SECÇÃO I! 
HYPOTHECA LEGAL 

Art. 831. A lei confere hypotheca : 
I. A' mulher casada sobre os immoveis elo marido 

para g'arantia do dote o dos outros bens proprios sujeitos 
ú administraGão delle. 

II. Aos descendentes, sobre os immoveis do ascenden-
te que administra seus bens. 



-583 ~ 

Emendas do Seriado ao projecto da Calhara, n. 1., de 1.902 

811 
Av art . 827: · 

«São nullas, em beneficio da niassa, as hypothecas cele-
bradas, em garantia de debitas anteriores, nos 40 dtas prece-
dentes á declaração legal de insolvencia, ou quebra.» 

812 
Ao art. 828 : 

Em ve·z de «não se considera derogado• •O dil'eito», digá-se :' 
«Compete ao exequente o direito.» . 

813 
Ào ~art . 829: 

«São susceptiveis do contracto de hypotheca üs navios, 
posto que ainda .em construcção. 

As hypothecas de navios reger-se-hão pelo disposto• neste 
Codigo e nos regulamentos especiaes que sobre o assumpto 
se expedirem . » 

814 
«DA HYPOTHEOA LEGAL» 

815 
Ao art. 831: 
«L ... e dos outros bens particulares della, <Sujeitos á 

administra:ção marital. 

II. . . . sobre os immoveis do ascendente, que lhes ai:imi~ 
nistra os bens ... 
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III. Aos filhos, sobre os immoveis do pae ou da. mãe 
que passar a outras nupcias, antes de fazer inventario do 
casal anterior. 

IV. A 's pessoas naturaes ou jurídicas que não têm 
administração de seus bens, sobre os immoveis dos rer;pe-
ctivos tutores,· curadores ou administradores. 

V. A' 'b.,azenda Publica, Federal, Estadoal o.n 1\íunici-
pal sobre os immoveis dos thesoureiros, collectores, admi-
nistraaores, exactores, prepostos, rendeiros e contratado-
r es ele rendas e fiadores. 

VI. Ao of.fendido ou aos seus herdeiros, sobre os do 
cl elinquente, autor ou cumplice, para satisfação do clamr:.o 
cansado pelo crime e pagamento elas custas jucliciaes. 

VII. A' Fazenda Publica Federal, Estadoal ou Munici-
pal sobre os dos delinquentes para o pagamento elas pe-
nas pecuniarias e custas. 

VIII. Ao co-herdeiro para garantia do seu quinhão 
ou torna ela partilha, sobre o immovel adjudicado ao her-
cl eiro reponente. 

Art. 832. As hypothecas legaes de qualquer especi e 
em nenhum caso valerão contra terceiros, sem a indispen-
savel formalidade da inscripção e especialisação. 

Art. 833. Quando os bens do clelinquente não basta-
r em para. pagamento integral elas obrigações mencionadas 
nos ns. VI e VII do art. 831, a satisfação do offendido e 
seus herdeiros preferirá ás penas pecuniarias e custas ju-
cliciaes. 

Art. 834. A inscripção da hypotheca perdura emqua.n-
to subsiste a obrigação, mas sua e,c;;pecialisação eleve ser 
renovada no fim ele trinta annos. 
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III .... do casal anterior. (Art.. 187, n. XIII.) 

IV. . . . que não tenham a administração de seus. bens, 
&obre .os immovei•s de Sle,us tutores, curadores ·OU administra-
dores ., 

VI. Ao üffendido, ou aos· seus herdeiros, sobre .o•:> im-
moveis do delinquente, para satisfação do damno causado pelo 
delicto e pagamento das custas. (Art. 81c6, n. L ) 

VII. . .. ,sobre os immoveis dos delinquente>&, para o cum-
primento das penas pecuniarias e o pagamento das ,cu.stas.» 

8"16 
Ao a rt. 832 : 

«As hypothecas legaes, de qualquer nat~reza, não vale-
ri1o em caso nenhum contra terceiros, não estando inscriptas 
e •esp:ecializadas.» 

817 
Ao art. 833: 

«Quando os bens do crimmo1SD não bastarem para a so-
lução integrar das .obrigações enumeradas no :art., 831, ns., VI 
e VII, .•. » . . . 

818 

Ao art. 834: 
«Vale a inseripção da hypotheca, emquanoo a obriga1;ão 

perdurar ; mas a especialização, em completando trinta annos 
deve ser :rep.ova.dR.» .· 
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SECÇÃO III 

INSCRIPÇÃO DA HYPOTHECA 

Art. 835. Todas as hypothecas deverão ser inscriptãs 
no registro predial do logar da situação do immovel, e, 
sempre que o titulo se re.ferir a mais de um, situados em 
lagares differentes, a inscripção deverá ser feita, em cada 
um dos registros. 

Art. 836, Para a inscripção das hypothecas haverá 
em cada cartorio do registro predial os livros necessarios. 

Art. 837. As inscripções e a.verbações dos livros das 
hypothecas serão feitas na ordem em que forem requeri-
das, e esta é determinada pela sua numeração successiva 
no protocollo. O numero de ordem determina a priorida.-
cl e, e esta a preferencia ela hypotheca. 

Art. 838. Quando o official tiver duvida sobre a lega-
lidade da. inscripção requerida, deverá declaral-o por es-
cripto á parte interessada depois de mencionar o pedido 
no r espectivo livro, em fórmâ de prenotação. 

Art. 839. Se as duvidas forem, dentro de trinta dias, 
julgadas improcedentes, far-se-á a inscripção Mm o mes-
mo numero que teria na data da prenotação ; no caso 
contrario, t er á o numero correspondente á data em que 
fôr de novo pedida, fica.ndo sem valor a prenotação. 

Art. 840. E' prohibido inscrever em um mesmo dia 
duas hypothecas ou uma hypotheca e outro direito real 
sobre nm mesmo immovel, em favor de pessoas diversas, 
sàlvo se fôl' lJl'éci~âl:l:JenM détermil1acla· 11. hora em que foi 
lavtnrla a t espectiva escriptura. 
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819 
«DA INSCRIPÇÃO DA HYPOTHECA» 

820 
Ao art. 835: 

Todas as hypo.thecas serão inscriptas no registro pr,edial 
do l1ogar do immovel, -ou no. de ·C'ada um delles', si ü titulo se 
referir a div•ersos.>> 

821 
Ao a.rt. 837 : 

«Ai& inscripc6es e averbacões, nos livros de hypotheca.s·, 
seguirão a ordem, 1em que forem r.equeridas, verificando-se 
e lia pela da sua numeT<lJCão succéssiva no protocollo. 

Paragrapho uni co. O numero de ·ordem determina a prio-
ridade, e .esta preferencia entre as hypathecas.» 

822 
Ao art. 838: 

«Quando o ·official tiver duvida sobre a legalidade da in~ 
scripcão requerida, declaral- a-ha por escript.o ao requerente, 
dep-ois de mencionar, ·em fórma de pretencão, o pedido no re -
spectivo livno.» 

823 
Ao art. 839: 

«Si a duvida fôr dentr-o em trinta dias julgada impr.oce-
denbe a inscripcão far-.se-ha com o m·eosmo numero Ciue teria 
na data da prenotacão. No caso contrario, dfl!spr eiad:a ec;ta, 
r eceberá a inscripcão o numerü co•rrespondente á dá.ta, ·em que 
se tornar a r equerer.» 

Ao art . 840: 
«Não se inS.créverão no mesmo dia du'as hyp~othecas, ou 

uma hypotheca e outro direito :real, sobre •o mesmo immo-
v·el, em faV'or de pes•soas diversas, salvo dêtermina.ndo~se pre~ 
cisafüente a hora, em que se lavrou eada uma das escripturas·.» 
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Art. 841. Quando o official do registro receber segun-
da hypotheca para inscrever, antes da primeira, deverá 
sobreestar na inscripção, depois de prenotal-a, até que c, 
interessado faga inscrever a primeira dentro ele trinta 
dias. 

Art. 842. Compete aos interessados, mediante a exhi-
bigão do respectivo titulo, requerer a inscripção da hypo-
theca ; incumbe, demais disso, promover a ela legal ús pes-
soas mencionadas nos artigos seguintes. 

Art. 843. 1'1.. inscripção e especialisação ela hypotheca 
legal da mulher casada devem ser requeridas pelo marido 
ou pelo pae. 

§ 1°. O official publico que lavrar a escriptura do 
dote, ou lançar em nota a relação dos bem: proprios da 
mulher, deverá, de officio, avisar disso ao official do re-
gistro predial.' 

§ 2°. Consideram-se interessados em requerer a in-
scrip<}ão desta hypotheca, no caso ele não o fazer o pae ou 
o marido, o dotador, a. propria mulher e qualquer elos 
seus parentes successiveis. 

Art. 844. A inscripção e especialisação da hypotheca 
legal dos incapazes devem ser requeridas : 

I. Pelo pae, mãe·, tutor ou curador, antes de assumir 
a administração dos r espectivos bens, e na falta clelles, 
pelo :Ministerio Publico. 

II. Pelo inventariante ou testamenteiro, antes de en-
tregar o legado ou herança. 

Art. 845. O escr1vao do inventario logo que seja assi-
gnado o termo de tutela, deve remetter, de officio, . e com 
a possível brevidade uma cópia delle ao official do regis-
tro predial. 
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825 
/l..o art. 8'11: 

«Quando antes do inscripta a primeira se apresentar 
ao ort'icin.l do r egistro, para mscrever, segunda hypotheca, 
sobr.estará ell e na inscripç'ãu desta, depois de a prenotar 
até trinta dias, aguardando que .o interessado inscreva pri-
meiro a precedente.» 

826 
Ao nrL. 812 : 

«Compete aos interessados, exhibindo o traslado da es-
cl'iptura, requerer a inscripoão da hypotheca; incumbindo es-
pecialmente promover a da legal ás pess·o•as determinadas 
nos aet.1gos seguintes. ,, 

827 
Ao art. 843: 

«Incumbe ao marido, ou ao pae, r equer er a inscripção e 
esp.ecializaçfw da hypotheca legal da mulher casada. 

§ 1." O off'icia l publico que lavrar a escriptura de d·Ote, 
ou lançar em nota a relação dos bens particulares da mulher, 
communical-o-ha <<ex-offi cic~." ao official do registro• predial." 

828 
Ao art. 8-14 : 

«Incumbe r equerer a inscripçào e especialização da hy-
potheca legal dos incapazes: 

I. Ao pae, mãe, tutor, ou curador, antes de assumir a 
administraoão dos respectivos bens, e, em falta daquell es, ao 
l\Iinisterio Publico. 

n . Ao inventariante, ou tK> testamenteiro, antes de en-
IJ.·egar o legado, ou a herança .» 

.' \.U ar t. 8-!G: 
«O escrivão do inventario, ;em 8e a.ssign.ando termo de 

tutela, r emetterá, de .afficio ... 
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§ unico. Considera-se inter essado na inscripção desta 
hypotheca qualquer parente successivel do incapaz. 

Art. 846. A inscripção da hypotheca do offendido 
compete : 

I. Ao tutor ou curador respectivo, se fôr incapaz, 
quanto á satisfa.ção do damno causado pelo crime. 

II. Ao Ministerio Publico, quanto ás multas e custas. 

Art. 847. Os interessados na inscripção das referidas 
hypothecas podem promovei-a por si ou dirigir-se aos 
curadores ger a.es ou ao Ministerio Publico para a promo-
verem, de officio, segundo lhes competir. 

Art. 848. A inscripção da hypotheca dos bens dos res-
ponsaveis para com a Fazenda Publica deve ser requeri-
da por elles mesmos, e incumbe aos procuradores ou re-
presentantes da mesma FazendêL. 

Art. 849. As pessoas a quem incumbir a inscripção 
e a especialisação das hypothecas legaes ficar ão sujeitas 
a perdas e damnos pela omissão. 

Art. 850. A inscripção da hypotheca legal e da con-
vencional deve declarar : 

I. O nome, o domicilio e a profissão do credor e elo 
devedor. 

II. A data, natureza. elo titulo, valor do credito e o 
da cousa ou sua estimação, fixada por accordo enúe as 
partes, o prazo e juros estipulados. 

III. A situação, denominação e os característicos da 
cousa hypothecada. 

§ unico . O credor, além elo domicilio proprio, poderá 
designar outro onde seja citado. 
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Paragrapho uni co . Na inscripção desta hypotheca se con-
siderará interessado qualquer parente successivel do in-
capaz .» 

830 
Ao art. 846: 

<<A inscripção da hypotheca legal do offendido compete, 
além deste : 

I. Si elle fôr incapaz, a.o seu tutor, ou curador, para a 
satisfação do estatuído no art . 831, n. VI. 

li. Ao Ministerio ·Pubhco, par,a 10 disposto no arL. 831, 
n. VII." .. -

831 
Ao art. 847: 

" .. . hypothecas podem pess•oalmente promovei-a ou soli-
citar a sua promoção official aos curadores geraes, ou ao Mi-
nisterio Publico, segundo oompetir . » 

832 
Ao art. 848: 

« .•. será requerida por elles mesmos·, incumbindo, em sua 
falta, aos procuradores e representantes fiscaes . » 

833 
Ao art. 850: 

«A inscripção da hypotheca, legal ou conv1enci•onal, de-
clarará: 

II. A data, a natureza do titulo, o valor do credito ... , o 
prazo e os jur.os estipl1lados. 

III. A situação, a denominação ... 

Paragrapho unico. O credor, além do seu domicilio real, 
~ode r á designar outr.o, onde possa tambem ser citado. 

VII. Quando se der al'iena,ção de bens• clausulados, por 
qualquer causa que Hão seja a satisfação de encargos da pro-
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SECÇÃO IV 

EXTINCÇÃO DA HYPOTHECA 

Art. 851. A hypotheca extingue-se : 
I. Pelo cl esapparecimento da obrigação principal. 
II. Pela destruição da cousa ou resolução Q.o clominio. 
III. P ela. renuncia do credor. 

IV. Pela remissão. 
V. Pela sentença passada em j_ulgado. 
VI. Pela prescripção. · ~ 
YII. P ela arrematação ou adjudicação . 

.Art. 852. A extinc1~ ã.o ela hypotheca só começa a ter 
effeito contra. terceiros depois de averbada no respectivo 
registro . 

. AJ.'t. 853. O cancellamento da inscripr,ão póde ser fei-
to em cada um dos casos ele extincção de hypotheca, á 
vista da resp ectiva prova ou, independente desta, a reque-
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pria herança, o producto da alienação se converterá em outros 
.óens que ficarão subrogados nas obrigaçõ-e-s dos primetros., 

Emendem-se ou suppeimam-se na redacção do projecw 
todos os dispositivos que estiverem em desaccôrdo com 
este. · 

831, 
«Art. Onde convier: 
Os credores clürographarios e os por hypothega não 

in:::cripta -em primeiro Jogar e sem concurrenci.a, só po-r via de 
aeção ordinaria de nullidade ou rescisão poderão invalidar os 
t'l'feitos de primeira hypotheca, a que compete a prioridade 
pelo respectivo registro.». 

835 
«Art. Onde convier: 
As hypothecas sómente valem contra terceiros desde a data 

da inscripção . 
Emquanto não inscriptas, as hypothecas só subsistem en-

tre os contrahentes.». 

836 
«DA EXTINCÇ.~O DA HYPOTHECA » 

837 
ciV,._ Pela r~emissão.». 

838 
Au art. 853: 

«A inscripção cancellar- se- ha, em cada um dos casos de ... 
e conhecidas ao official do registro.». 

Godigo Civil - fl. 38. 
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rimento ele ambas as partes, se forem capazes e conheci-
das do official elo r egistro. 

SECÇÃO V 

HYP01'I-IECA DE ESTRADAS DE FERRO 

Art. 854. As hypothecas sobre as estradas ele ferro 
serão inscriptas no município ela estação inicial da respe-
ctiva linha. 

Art. 855. Os credores hypothecarios não têm o direito 
de embaraçar a e.xploração ela linha, nem ele oppor-se ás 
modificações que a administração julgar conveniente fa-
zer no leito ela éstra.da, nas suas clepenclencias, ou no ma-
terial ela exploração. 

§ unico~ A hypotheca se r estringirá á linha ou linhas 
comprehenclidas no titulo e ao respectivo material ele ex-
ploração, no estado em que se acha.rem ao tempo da exe-
cução. Isto não obstante, poderão os credores hypotheca-
rios oppor-se á venda da estrada ou de .algumas de suas 
linhas ou ramaes. ou de uma parte consideravel elo mate-
rial ele explor ação, assim como á fusão com outra compa-
nhia, sempre que julgar em diminuicla a garantia da1 di-
vida. 

Art. 856. Nas execuções jucliciaes dessas hypothecas 
não se passará carta ao dono de maior lanço, nem ao cre-
dor acljudicatario, sem ser intimado o r epresentante da 
Fazenda Nacional ou do Estado, a que competir a. respe-
ctiva preferencia, para, dentro de quinze dias, fazel-a va.-
ler, pagando o preço da arrematação ou a-djudicação. 

TITULO IV 
REGIST'RO PREDIAL 

Art. 857. O registro predial comprehencle : 

I. A inscripção elos títulos de transmissão da proprie-
d ade sobre :immoveis e dós de que trata o art. 537. 
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839 
«DA HYPOTHECA DE VIAS FERREAS » 

840 
Ao art . 855: 

«ÜS credores hypo~hecarios não l}Jdem embarac.ar a ex-
ploração da linha, nem contral'iar as modificacões, que a admi-
rlistracão deliberar, no leito da es~rada, em suas dependencias, 
ou no seu material. 

Paragrapho unico. A hypotheca será circumscrip~a á li -
nha ou linhas especificadas na escriptura e ao respectivo ma-
terial de exploracão, no es ~ado em que ao tempo da execucão 
estiverem . Não obstante, Ds credores hypothecarios poderão 
Ol1pôr-se á venda ela estrada, á de suas linhas, de seus ramaes, 
ou de parte consicler.avel do material d_e exploracão; hem como 
á fusão com outra companbia, sempre que a garantia do debito 
l11 es parecer com isso enfraquecida.». 

8td 
Ao art. 856: 

«Nas execucões dessas hypothecas não se passará car~a ao 
n'aior licitante, nem ao credor acljudicatorio, antes de se in-
tm1ar ü representante da Fazenda Naeional, ou do Estado, a 
que tocar a preferencia, para, den~ro em 15 dias, uLilizal-a 
se quizer, pagando o preco da arrematacão, ou ela acljucl icacão 
fixada.» . 

842 
Em vez de «Registro predial», diga-se : «Do Registro de 

immoveis.». 
843 

i\ o art. 857 : 
«0 registro ele immoveis comprehende: 

I. A transcripção dos títulos de transmissão da proprie-
aade. 
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II. A inscripção dos títulos constitutivos dos direitos 
reaes sobre immoveis alheios. 

III. A inscripção das hypothecas, do penhor e da an-
tichrese. 

Art. 858. Se o titulo de transmissão fôr gratuito, po-
derá ser promovida .a inscripção : 

I. P elo proprio adquirente. 
II. Por quem ele dire.ito o represente. 
III. Pelo proprio transfer ente, com prova da acceita-

çã.o do beneficiado. 
Art. 859. A inscripção do titulo de transmissão do do-

mínio directo aproveita ao titular do domínio util e vice-
versa. 

A.rt. 860. A inscripção de clireoito real em fa.vor de 
uma pessoa faz presumir que esse direito lhe pertence. 

Art. 861 Se o teôr do registt•o :predial não exprimir 
a verdade, poderá o prejudicado reclamar sua rectifica-
ção. 

§ unico. Até a inscripção do titulo de transmissão, o 
alienante é considerado dono do immoveL e r esponde pe-
los respectivos encargos. 

ATt. 862. As inscripções deverão ser f eitas no registro 
da circumscripção onde estiver situado o immoveL 

Art. 863. Salvo convenção ew contrario, incwnbem 
ao aL1quirente as despezas ela inscripção dos títulos de 
transmissão ela propriedade e ao devedor as da inscripção 
d{)s onus rea-es. 
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II. A transcripção dos titul.os enumerados no art. 536 . 

TU. A transcripção dos li Lulas constitutivos de onus reaes 
sobr.e· causas alheias . 

l V. A inscripção das hypo·thecas e transcripção,)) . 

844 

Ao art . 860: 
«Presume-se pertencer o direito r eal á pessoa, em cujo 

ncme se inscreveu.». 

845 

'Ao art. 861: 
« ••. poderá o prejudicado reclamar que se rectifique. 

Paragrapho uni co. Em quanto si não transcrever o titulo 
de transmissão, o alienante continua a ser havido como dono 
do immovel, e resp"Onde pelos ·seus encargos.» . 

846 
Ao art. 862: 

«Serão feitas as inscripcões no reg·istro correspondente 
ao logar, onde restiver o immo:vel . 
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LIVRO TERCEIRO 

DIREITO DAS OBRIGAÇõES 

'l'ITULO I 

.Modalidades das obrigações 

CAPITULO I 
DAS OBRIGAÇõES 

SECÇÃO I 
OBRIGAÇõES DE DAR COUS:A CER'l'A 

Art. 864. O credor de cousa certa não póde ser obri-
gado a receber cousa diversa da. divida ainda que. seja 
mais valiosa. 

Art. 865. A obrigação de dar cousa certa comprehen-
de os accessorios desta., posto que não mencionados, a não 
ser que o contrario resulte do titulo ou das circumstan-
cias. 

Art. 866. Se, no caso do artigo antecedente, a cousa 
se perder, sem culpa do devedor, a.ntes da, tradição, ou 
pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obriga-
ção para ambas as partes. 

Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá 
este pelo equivalente com perdas e damnos. 

Art. 867. Se houver deterioração sem culpa elo deve-
dor, poderá o credor ou resolver a obrigação ou acceita.r 
a co usa., abatido elo preço desta o valor da deteriora.ção. 

Art. 868. Havendo culpa do devedor, póde o credor 
exigir o equivalente ou acceitar a cousa no estado em que 
se achar, com direito ele reclamar, em qualquer dos casos; 
jndemnisação por perdas e damnos. 
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847 
«DO DIREITO DAS OBRIGAÇõES» 

848 
«Das modalidades das obrigações>> 

849 
~ DAS OBRIGAÇÕES DE DAR DOUSA CEIWA » 

850 
Ao ia.rt. 864 : 

« O ·credor de c-ousa certa não póde ser obrigado a receber 
ou;tra, ainda que mais valii(Jisa . » 

851 
Ao art. 865: 

«A obrigaç.ão de dar cousa certa abrange- lhe os accesso-
rios, posto não menci·onados, salv;o si o contrario resultar do 
titulo ou das circumstaooias do -cas-o.» 

852 
Ao art . 866: 

« ... pel·o equivalente, mais tas perdas e damnas . » 

853 
Ao art . 867 : 

«Deteriorada a oousa, não sendo -o dev·edor cuolpado, po-
derá o credor r esolver a olwigação, •OU acceitar a -cousa, abatid-o 
ao seu preço o v a.! o r que perdeu .» 

Aü art . 868 : 
854 

«Sendo -culpado o devediQ•r , poderá o c.redor exigir o equi-
valente, ou acceitar a cousa no estado em que se ache, -com di-
reito a r Hclamar, em um ou em outro caso, indemnizaçãio, das 
pürclas e damnos . » 
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Art. 869 . .Até a tradição, pertencem ao devedor os ac-
crescimos e melhoramentos da cousa., pelos quaes poderá 
exigir augmento do preço. Se o credor não annuir a esse 
augmento, poderá o devedor resolver a obrigação. 

§ unico. Os fructos percebidos pertencem egualmente 
ao devedor e os pendentes ao credor . 

.Art. 870. Se a obrigação fôr de restituir cousa eerta 
e esta se perder antes da tradição, sem culpa do devedor, 
soffrerá o credor a perda e resolver-se-á a obrigação; 
ficando-lhe, porém, salvos os direitos até o dia da perda. 

Art. 871. Se a cousa se perder por culpa do devedor, 
terá applicação o disposto no art. 866, 2" parte. 

Art. 872. Se a cousa se deteriorar, sem culpa do de-
vedor, recebei-a-á o credor no estado em que se achar, 
sem que tenha direito de exigir indemnisação ; se a dete-
rioração se der por culpa do devedor, observar-se-á o 
disposto no art. 868. 

Art. 873. Se no caso do art. 870 a cousa tiver melho· 
ramento ou augmento, sem despeza ou trabalho do deve-
dor, lucrará o credor o melhoramento ou augmento, sem 
pagar indemni.sação. 

Art. 874. Se para o melhoramento ou augmento tiver 
havido despeza ou trabalho do devedor, applicar-se-ão 
as disposições dos arts. 522 a 524. 

Em relação aos fructos percebidos, observar-se~á ~· 
disposto nos arts. 516 8, .519 .. .. 
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85 
Ao art. 869: 

«Até a tradição pertence ao devedor a eousa, eom os seus 
melho:ramentos e accrescido&, pelos quaes poderá exigir au-
gmento no preç.o . Si o credor a elle não annuir, poderá o de-
vedor resolver a obrigação . 

Paragr-apho uniCIO . Tambem -os frucws percebidos são do 
devedor, eabendo a:o credor os pendentes .» 

856 
Ao art. 870: 

« Si a übrigação for de restituir cousa certa, e esta sem 
culpa do devedor, se perder antes da tradiçãJo., soffr.erá o credor 
a perda, e a obrigação s.e resolverá, salvos, porém, a elle os 
seus direitos até o dia da p·erda . » 

857 
Ae art. 871: 

« ... vigorará o dispiOJSLO no art. 866, 2a parte, 

858 
Ao art. 872: 

«Si a cousa restituível se deteriorar sem culpa do deve-
dor, .recebel- a-ha tal qual se aehe o credor, sem direito a 
indemnizacão ; si por culpa do devedor, observar-se-ha o dis-
posto no a.rt . 868. » 

859 
A(! art. 874: 

«Si para o melhoramento·, ou augmento, empregou KJ, de-
vedor trabalho, m1 di.s<pendilo, vigo.r:a.rá o estatuído nos. arts. 522 
a 524 . 

Paragrapho unico. Quanto aos fructos percebidos ••• » 
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SECÇÃO li 1 

OBRIGAÇõES DE DAR COUSA INCERTA 

Art. 875. A cousa incerta deve ser determinada, ao 
menos, pelo genero e pela quantidade. 

Art. 876. Nas cousas determinadas pelo genero e 'Pela 
quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrario 
não resultar do tilulo da obrigação. Não poderá, entre~ 
tanto, pagar a peior, nem o credor exigir a melhor, quando 
lhe couber o direito de escolha. 

Art. 877. Feita a escolha, regerá o disposto na secção 
anterior. 

Art. 878. Antes da escolha não poderá o devedor 
allegar perda ou deterioração da cousa por força maior 
ou caso fortuito. 

CAPITULO li 

DAS OBRIGAÇõES DE FAZER 

Art. 879. Na obrigação de fazer, o credor não é obri-
gado a acceitar do terceiro a prestação, quando fôr con~ 
vencionado que o devedor a faça pessoalmente. 

Art. 880. Se a prestação se tornar impossível sem 
culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação ; se por culp31 
do devedor, responder á este 1por perdas c damnos. 

Art. 881. Haverá tambem indemnisação por perdas 
e damnos, se o devedor recusar a prestação que só por 
elle proprio possa ou deva ser satisfeita. 
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860 
«DAS •OBRIGAÇÕES DE DAR COUSA INCERTA» 

861 
Ao art. 875: 

«A cousa incerta será indicada, ao menos, pelo genero e 
quantidade.» 

862 
Ao art. 876 : 

« ... ·obrigação . Mas não poderá dar a causa peior, nem 
será .obrigado ·a· prestar a melhor.» 

863 
Ao art. 877 : 

«Feita a ·escolha, vigorará o disposto na secção anterior .» 
864 

Ao a.rt . 878 : 
«Antes de escolha, não será escusa ao devedor a perda ou 

deterioração ela causa, !ainda que por caso fo rtuito, ou força 
maior.» 

865 
Ao art. 879: 

« . .. a acceitar de terceiro a prestação ... » 

866 
Ao ·art. 880 : 

«Si a prestação do facto. se imposs ibilitar sem culpa do 
devedor, resolver- se-ha a obrigação ; si por culp•a do devedor, 
r esponderá este pelas perdas e damnos. » 

867 
Ao art . 88'1 : 
«Inwrre tambem na obrigação de indemnizar perdas e 

damnos ·o devedor, que r ecusar a pres t~ação 'a ell e só imposta, 
ou só por clle exequivel . » 
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Art. 882. Se o facto puder ser executado por ter-
ceiro, será livre ao credor manda.l-o executar á custa do 
drvedor, havendo r ecusa ou móra deste ou pedir incle-
mnisação por perdas e damnos. 

CAPITULO III 

DAS OBRIGAÇõE6 DE NÃO FAZER 

Art. 883. A obrigação de não fazer fica extincta, se 
se tornar impossível sem culpa do devedor. 

Art. 884. Realizado por culpa do devedor o facto, a 
cuja abstenção se obrigou, póde o credor exigir que elle 
o desfaça, sob pena de ser desfeito á sua custa, além da 
indemnisação de 'Perdas e damnos. 

CAPITULO IV 

DAS OBRIGAÇõES ALTERNATIVAS 

Art. 885. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe 
ao devedor, .se outra consa não foi estipulado. 

§ 1." Não póde, porém, o devedor obrigar o credor 
a receber parte em uma prestação e parte em outra. 

§ 2: Quando a obri\gação constar de prestações 
annuaes, ficará entendido que a opção deve ser feita 
cada anuo. 

Art. 886. Se de duas prestações, não puder uma ser 
objecto de obrigação, ou tornar-se impossível, subsistirá 
a divida em relação á outra. 
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868 
Ao art. 883 

«Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem 
culpa do devedor, se lhe torne impo.ssivel abster- se do facto, 
que se obrig-ou ·a não praticar. 

8G9 
Ao art. 884: 

«Praticado pe lo devedor o acto, a cuja abstenção se obri-
gara, póde o credor exigir-lhe que o desfaça, sob pena de se 
desfazer á sua custa, resarcindo .o culpado perdas e damnos. » 

870 
Ao ar t. 885 : 

« ... si outra co usa não se estipúlou. 

§ Lo Não poderá, porém, nrau grado ao credor, prestar 
parle em uma cousa, ·OU em um facto, parte no .outro facto ou 
L:Ol!Sa. 

§ 2-.0 Quando a obrigação fôr de prestações annuas, sub-
cntencler- sc-ha, para o devedor, o direito ele exercer cad'a :anno 
a opção.>> 

Ao a r t. 885: 
«Si uma das duas -pr.estaçõe.:; não püdet1 ser objecto de 

obrigação-, ou se tornar inexequivel, subsi.stir á o debito quanto 
á outra .» 
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Art. 887. Se nenhuma das prestações se puder cum-
prir por culpa do devedor, não competindo ao credor a 
escolha, ficará elle obrigado a pagar o valor da que se 
tornou impossível por ultimo e a:s perdas e damnos, que 
o caso determinar. 

Art. 888. Quando a escolha couber ao credor e uma 
das prestações se tornar impossível por culpa do deve-
dor, o credor terá direito de exigir ou a prestação sub-
sistente ou o valor da outra, com perdas e damnos. 

Se ambos se tornarem impossíveis por culpa. do deve-
dor, o credor poderá reclamar o valor de qualquer com 
indemnisação de perdas e damnos. 

Art. 889. Se todas as prestações se tornarem impos-
síveis, sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação. 

r CAPITULO V 
DAS OBRIGAÇõES DIVISIVE IS E INDIVISIVEIS 

Art. 890 Ainda que a obrigação tenha por objecto 
prestação divisivel, não póde o credor ser obrigado a reee-
ber, nem o devedor ter a faculdade de pagar, por partes, 
salvo se outra causa se houver ajustado. 

Art. 891. Havendo varias devedores ou varias cre-
dores em obrigação clivisivel, esta presume-se dividida 
em tantas obrigações, eguaes e clistinctas, quantos são os 
credores ou os devedores. 

Art. 892. Se a prestação não fôr divisível, será cada 
um elos devedores obrigado por toda a divida'. 

§ unico. O devedor, que a 'Paga, subroga-se no di-
reito do credor em relação aos outros co-obrigados. 

Art. 893. Se a pluralidade fôr· ela parte elos credores, 
poderá cada um destes exigir a totalidade ela divida; mas, 
o devedor ou devedores se desobrig;;i.rão pagando : 
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872 
'Ao art. 887: 

«Si por culpa• do devedor não se puder cumprir nenhu-
mru das prestações, não competindo ao credor a esc'Olha, ficará 
o devedor obrigado a pagar o valor da que por ultimo se im-
possibilitou, mais as perdas e damnos que o caso determinar. 

Si por culpa do devedor, ambas se tornarem inexequiveis, 
poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além 
da indemnização pelas perdas e damnos. >> 

87S 
'Ao art. 890 : 

«Ainda que a obrigação tenha por obj.ecto prestação divi-
s ivel, não póde o credor ser obrigado a r3ceber por parLes, 
si .assim não ajustou.» 

874 

IAo art. 891 : 
« ... quantos os credores, ou devedores.» 

875 

'Ao art. 892•: 
«Si, havendo varias devedores, a prestação não fôr divi-

sível, cada um será obr igado pe:la div ida toda.» 

876 
'Ao art. 893.: 

«Si· -a pluralidade fôr· do'S credores, poderá cada um des-
tes exigir a divida inteira. !Was ... l' 
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I. A toc\os conjunctamente. 
II. A um clelles, dando este caução ele ratificação dos 

outros credores. 

Art. 894. Se um dos credores receber a prestação, 
-os outros terão o direito de exigir-lhe indemnisação pe-
cuniaria. correspondente á parte, que a cada um delles 
deverá caber na prestação. 

Art. 895. Se um dos credores remittir a divida, não 
ficará a obrigação extincta para com os outros; mas, 
estes só poderão exigir a prestação, descontando a quota 
do credor r emittente. 

§ uni co. O mesmo se observará no caso ele trans-
acção, novação, compensação ou confusão. 

Art. 896. P erde a qualidade de indivisível a obri-
gação que se resolver em perdas e clamnos. 

§ 1. o Se para. esse effeito houver culpa de todos os 
devedores, responderão todos por partm~ eguaes. 

§ 2. o Se fôr de- um delles a culpa, frearão os outros 
desonerados, e sómente responderá este pelas perdas e 
damnos. 

· CAPITULO VI 

Das · obrigações solidarias 

SECÇÃO I 
D!SPOSIÇõES GERAES 

Art. 897. A solidariedade não se presume ; resulta 
da lei on da Yontade das partes. 

§ uni co. Dá-se solidariedade, quando em uma mesma 
obrigação coneorrem diversos credores ou diversos deve-
dores, cada um dell.es pela totalidade della. 
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877 
'Ao art. 894: 

«Si um só dos credores receber a pres tação por inteiro, 
a cada um dos outros assistirá o direito de exigir - lhe em di -
nheiro a parte, que lhe caiba no toval . » 

878 

fA.o art . 895.: 
~:Si um dos credoreS'- remittir a divida, a obrigaç.ão não 

fidarú ext:incfa para com os outros; mas es tes só a poderão 
exigir, descontada a quota elo credor remittente . 

§ 2 . • Sli fôr de um só a culpa, fioarão exoille:raclos os ou-
tros, respondendo só esse pe las perdas e damnos. » 

879 
'Ao art. 897 : 

Paragrapho uni co . H a solidariedade, quando n:a mesma 
obrigacão concorrem diversos credores; ou d.i.versos dev·edor.es, 
c·ada um com direito otr obrigação á divida toda .. » 

Co digo Civil - fl. 39. 
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SECÇÃO li 
SOLIDARIEDADE ACTlV A 

Art. 898. A obrigação solidaria pôde ser pura e sim-
ples para um dos co-credores ou co-devedores, e condicio-
nal ou a prazo para o outro. 

Art. 809. Cada um dos creGlores solidarios tem direito 
de exigü~ do devedor o cumprimento da prestàção, por in-
tl.iro. 

Art. 900. Emquanto alguns dos credores soii.darios 
não demandar o devedor commum, poderá este pagar a 
qualquer delles. 

Art. 901. O pagamento feito a um dos credores soli-
darios extingue inteiramente a divida. 

§ unico. O mesmo effeito resulta da novação, da com-
pensação e da remissão. 

Art. 902. Se fallecer um dos credores solidarios, dei-
xando he.rdeiros, cada mn destes só terá direito de exigir 
e receber a quota do credito que corresponder ao seu qui-
nhão hereditario, salvo se a obrigação fôr indivisivel. 

Art . 903. Não desapparece a, solidariedade por se con-
verter a prestação em perdas e damnos, e os juros da 
móra correm em proveito de todos os credores. 

Art. 904. O credor que tiver remittido a divida ou 
recebido o pagamento, ficará responsavel para com os ou-
tros pela parte que lhes possa caber . 

. SECÇÃO III 
r SOLIDARIJ:DDADE PASSIVA 

. . ) 

Art. 905. O credor tem direito de exigir e receber de 
um só ou de algmn dos devedores toda a, divida ou sómen-
te parte della. · 

Neste ·'Ultimo caso todos os demais dev.eclores conti-
nuam obrigados solidariamente pelo resto, 

·-. --- -- : _ __, . ) 

, ; 
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880 
« DA SOLIDARIEDADE AOTI VA » 

881 
Ao art . 900: 

«Ernquanto algum dos credores sülidál't (1S não demandar 
o devedor commnm, -a qualquer delles poderá elle pagar.~' 

882 
Ao art. 903: 

<<Conv.etrtendo- se a pl'esLação em perdas ·e damnos, subsiste 
a &O'lidar.iedade, o em proveito ele todos os c:·Prl:Ores correm os 
juros da móra .» 

883 
Ao art. 904 : 

« . . . responderá aos outros· p·ela parte, que lhes caiba .» 

. 884 
«DA SOLIDARIEDADE PASSIVA» 

885 
Ao art . 905 : 

«0 credor tem dil'eito a exigir e receber de: um ou alguns 
dos devedo~· es, parcial, ou totalmente, a divida commum. » 
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Art. 906. Se morrer um dos devedores solidarios dei-
xando herdeiros, cada um destes não será obrigado a pa-
gar senão a quota que corresponder ao seu quinhão he-
reditario, salvo se a obrigação fôr indivisível ; mas todos 
reunidos serão considerados como um devedor solidari<." 
em relação aos demais devedores. 

Art. 907. O pagamento parcial feito por um dos de-
vedores e a remissão por elle obtida não aproveitam aos 
outros devedores, senão até á concurrencia da porção ex· 
tincta·. 

Art. 908. Qualque·r clausula, condição ou accrescimo 
de obrigação, concordada entre um dos devedores solida-
rios e o credor, não poderá aggravar a posição dos outros, 
sem consentimento destes. 

Art. 909. A impossibilidade ela prestação por culpa 
de um elos devedores não eles o briga os outros de pagar o 
equivalente, mas sómente o culpado responde por perdas 
e clamnos. 

Art. 910. Todos os devedores respondem pelos juros 
ela móra, ainda que a. acção tenha sido proposta sómente 
contra um, mas o culpado responde para com os outros 
pelo accrescimo da obri~ção. · 

Art. 911. A acção proposta a um dos devedores não 
impede o credor de demandar os outros. 

Art. 912. O devedor demandado póde oppor ao cre-
dor as e:s:cepções que lhe forem pessoaes e as que forem 
pessoaes a qualquer outro dos co-devedores. 

Art. 913. O credor póde renunciar a solidariedade em 
favor de um ou de alguns ou de todos os devedores. 

§ uni eo . Se o credor renunciar a solidariedade em 
proveito de um ou de alguns dos devedores, só poderá 
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886 
Ao art. 907: 

« ... sinão até a concurrencia ela quantia paga., ou r ele-
vada.» 

887 
Ao art. 908: 

«Qualquer clausula, condição, ou obrigação aclclicioml. es-
tipulada entre um do'S devedores soliclarios .. , '' · 

888 
Ao art. 909: 

«Impossibilitando-se a prestaç.ão por culpa ele um elos de-
vedores ,g,oliclarios, subsiste p.ara todos o encargo ele pa.gar o 
equivrulente•; mas pelas perda.s. e damnos só responde o culpado.» 

889 
Ao art.; 910: 

« ... : ma.s o culpado responde aos outros pela obrigação 
DCCD8•SCi.da. ». 

890 
A.o art .. 911: 

«A acção proposta: .a um elos deveclorels' soliclarios pelo 
credor não I} inhihe, de acci.onar os1 outros.>>. 

891 
Ao art. 912: 

«. . . as pessoa;es a outro co-devedor.» . 

892 
Ao art. 913: 

«0 tcredor póde renunciar a solidariedade em favor de 
um, ·alguns, ou todo.s os deveclor.es. . 

Par.agrapho unico. Si o credor exoner.ar da solidariedade 
um ou mai,SJ devedores, aos outros só lhe .ficará o direito de 
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demandar os outros com deducção ela parte corresponden-
te aos remettidos da solidariedade. 

Art. 914. Depois ele haver pago . tem o deve:lar o di-
reito ele exigir de cada um elos co-devedores sua quotr. 
parte, repartindo-se egualmente pür todos a parte do in-
soJvavel que exista .. Presume-se egual ;J, parte ela divida 
que fica a cargo ele cada um dos devedores. 

Art. 915. No caso de rateio, entre os devedores da 
parte da obrigação, que competia ao insolvavel, estão su-
jeitos á contribuição, tambem, aquelles a quem o credor 
exonerou da solidariedade. 

Art. 916. Se a divida solidaria interessar exclusiva-
mente a um elos devedores, responderá este por toda ella 
para com aquelle que a pagar. 

CAPITULO VII 

DA CLAUSULA PENAL 

Art. 917. A clausula penal pó de ser estipulada con-
junctamente com a obrigação ou em acto posterior. 

Art. 918. A clausula penal pócle referir-se á inexe-
cução completa ela obrigação, á de alguma clausula espe-
cial ou simplesmente á móra. 

Art. 919. Quando a clausula penal fôr estipulada 
para o caso de inexecução completa ela obrigação, conver~ 
ter-se-á esta em alternativa para o credor. 

Art. 920. Quando a clausula penal fôr estipulada para 
o caso de móra, ou como segurança de alguma clausula 
especial, terá o credor a faculdade de pedil-a. conjuncta-
mente com a execução da obrigação principal. 
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acóonar, abatendo no debito a parte co·rrespondente a.os deve-
dures, cuja 'obrigação r emittiu (art. 915 ) .». · 

893 
Ao art. 914; 

«0 devedor que. ,g,atilsfaz a: divida por inteiro, teim dire,itlo 
a ·exigir de cada um dos 'co-devedores 'a: sua quota, dividindo-se 
igualmente por todos .a do insolvente, •Se o houver. Precsu-
mem - &e iguaes no debii.o, as part•es de todos os co-devedores.» .. 

894 
Ao ar[;. 915: 

«No .caso de r.al;eio, entre os co-devedores, pela parte que 
na obrigação incumbia ao insolvente (art. 914 ) , contribuirão 
tambem os exonerados da ·s,olidariedade .pelo cre:dor (.artigo 
~13) .». . 

89 
'Ao art. 919: 

·«Quando se e.stipular a .clausula penal para o mus.o ele tot.a.l 
inadimplemento da obrfgação, esta c.onverter-se-ha em alter-
nativa a beneficio do credor.» . 

896 

Ao art .. 920; 
(<Quando se estipular a tJausula pellc'l.l para o caso de 

rnóna, ou em segurança e8pecial de outra clausula de,termina-
oa, terá o credor ·o a.rbitrio• de exigir a satisfação da pena com-
minada, juntamente oom o cle•sempenho da obrigação prin-
cipal.». 
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Art. 921. A clausula penal não deve exceder o valor 
da o brigagão principal. 

Art. 922. Incorre o devedor, de pleno direito, na 
clausula penal, vencido o prazo dentro do qual deveria 
executar a o brigagão, ou, se não tiver havido prazo, desde 
que fôr constituído em móra. 

Art. 923. A nullidade da obrigação importa, a da 
dausnla penal. 

Art. 924. Resolvida a obrigação sem culpa do deve-
dor, resolve-se egua.lmente a clausula penal. 

Art. 925. Quando a obrigação tiver sido cumprida 
em parte, o juiz poderÍt reduzir, proporcionalmente, a 
pena estipulada, quer para a móra, quer para a inexe-
cução ela obrigação. 

Art. 926. Quando a obrigação fôr indivisivel, todos 
cs devedores ou herdeiros do devedor incorrerão na pena 
pela falta de um clelles, mas esta só pócle ser pedida inte-
gralmente ao culpado. Cada um dos outros responde ape-
nas por sua. quota. 

§ unico. Fica salvo a.os não culpados .a acção r egressi-
va contra aquelle que deu causa ao pagamento da pena. 

Art. 927. Quando a obrigação fôr divisível, so mcorre 
na pena o devedor ou o h erdeiro do devedor que a infrin-
gir e, proporcionalmente, á sua parte na obrigação. 

Art. 928. P ara exigir a pena convencional, não é ne-
cessario que o credor allegue prejuízo. 

O devedor não pócle eximir-se de cumpril-a, a pretex-
to de ser ella excessiva. 
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897 
Ao arL. 921: 

«0 valor el a comminação impost.a na clausula penal não 
rócle excc·cler o da obri ga.ção principa·l . ». 

898 
Ao arL 922: 

«.fncoJTe ele l)leno direito o devedor na clausula penal, 
clesde que se Yenca. o• prazo ela ohrigaoão, .ou, se o nã·o ha, cl esd'e 
que se constitua em mór.a .». 

899 
Ao art. 92!1: 

«Hes:olvicla a. obri-gação, não tendo culpa o devBdor, ~'esol
ve-se a clausula penaL». 

900 
Ao art. 925: 

«Quando se cumprir em .p.arte a obrigação, .poderá o JUIZ 
reduzir pno·porc.1onalmente a pena estipulada para o cas·o de 
mora, ou de inadimplemento.». 

901 
Ao art. 926: 

«Sendo indivisível a obrigaçl1o, todos os devBdores e seus 
hercleir·os, cahindo em fallta um deJ.les, inco·rrerão na pena; mas 
es ta só se poderá demandar integralmente do culpado. Cada um 
dos ·outros só r.esponde pela sua quo•ta. 

Paragra'])ho unico. Aos nl1o culpados fi.ca reservada a acçfto 
regressiva contm o que deu causa á applicação da pena. 

O devedor não póde eximir-se d& pena, a pretexto de ser 
excessiva. · · 
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TITULO II 

Effeitos das obrigações 

CAPITULO I 
DISPOSIÇõES GERAES 

Art. 929. A obrigação produz ef:Eeito entre as partes, 
e transmitte-se aos seus herdeiros, salvo se fôr personalís-
sima. 

Art. 930. Aquelle que tiver promettido facto de ter-
ceiro responde por perdas e damnos, quando este não exe-
cutar a prestação promettida .. 

CAPITULO II 
DO PAGAMENTO 

SECÇÃO I 

QUE'M DEVE FAZER O PAGAMENTO 

Art. 931. Qualquer interessado na extincção da divi-
da tem direito de pagal-a, e, em caso de recusa do credor, 
de usar dos meios conducentes á desoneração do devedor. 

Tem egual direito o terceiro não interessado, uma vez 
que o f aça em nome e por conta do devedor. 

Art. 932. O terceiro não interessado, que paga a di-
vida. em seu proprio nome, tem direito de ser reembolsa'-
do do que houver pago, mas não fica subrogado nos direi-
tos do credor. 

Se pagar antes do vencimento da divida, só t erá di-
r eito de ser reembolsado no dia do vencimento. 

Art. 933. Se o devedor com justa causa se oppuzer 
a que o terceiro faça o pagamento, e não obstante, fôr 
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902 
«DOS EFFEI'l10S DAS OBRIGAÇÕES» 

903 
Ao art. 9;29 : 

«A obrigação, não sendo persona,Iissima, opera, assim .en-
tre as partes, como entre os seus herdeiros.» 

904 
Ao art. 930: 

« ... re.c:;p onderá por perdas e danmo.s; quando este não o 
e:x;ecutar.». · 

Ao art. 931: 

905 
«DE QUEM DEVE; PAGAR» 

906 

«Qua l"quer inter.essado na extincç•ão dil! divida póde pa-
gai- a., usando, se o credor se oppuzer, dos meios conducentes 
á exoneraoão do devredo•r . 

Paragrapho unico. lguaq direito cabe ao terceiro não in-
teressado, se -o fizer em nome ·e por 0onta do devedoT.» 

907 
Ao art. 932: 

«. . . tem direito a ·r eembolsar-.se do que pagar; mas· não 
se subroga no.s direitos do credor. 

Paragrapho unico. Si pagar ante.s de vencida a divida, só 
terá direit o ao reembolso no venciment'o.» 

908 
Ao art. 933: 

«Oppondo-se o devedor, com justo motivo, ao pa,gam:ento 



·-· 6:.'0 - -

Proj ecto da C amara 11. 1, de 1.902 

paga a divida, não será obrigado a reembolsar senão a 
quantia até onde chegar o seu beneficio no pagamento . 

Art. 934. O pagamento que importar transf.erencia 
de domínio, só será valido quando feito por quem tiver 
a faeuldade de alienar o respectivo objecto. 

Se, porém, fôr dada em pagamento causa fungível, 
não poderá mais ser r eclamada. elo credor que, de boa 
fé, a r ecebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse 
direito de alienai-a. 

SECÇÃO II 

.1;._ QUEM: DEVE SER FEITO O PAGAi\1ENTO 

Art. 93G. O pagamento deve ser feito ao credor ou 
a quem de direito o r epresente, sob pena. de só valer de-
pois de por elle r atificado, ou t anto quanto verter em seu 
proveito. 

Art. 936. O pagamento feito de boa fé ao credor pu-
tativo é valido, ainda que depois se prove a illegitimidacle 
deste. 

Art. 937. Não vale, porém, o pagamento scientemente 
feifo ao credor incapaz de quitar, se o devedor não pro-
var que esse pagamento vert eu em beneficio do mesmo 
cr edor . 

Art. 938. Considera-se autorizado para receber o pa-
gamento o portador da. quitação, salvo se não justificarem 
as circumstancias essa presumpção. 

Art. 939. Se o devedor pagar ao credor, não obstante 
ter sido intima-do da penhora do credito ou notificado da 
opposição a elle f eita por terceiros, o pagamento não va-
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de sua divida, por ·outrem, si ell e, n&o obsta11te, se erffeeotuar, 
não será o devedor obrigado a reembolsal-o, sinãn até á im-
portancia em que lhe eJl.e .aproveite.» 

909 
Ao art. 934: 

«Só valerá o pagamento que· importar em tra11sm!issãn de 
propr iedade, quando feito por quem possa aliena·r o objectú, 
em que eHe Cúnsisüu. 

Paragrapho unico. Si, porém, se der em pagamento wusa. 
fungível, não· se poderú mais reclamar do credor, que, de boa 
fé, a r.e,cebeu, e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o 
direito de alheia,J-a.» 

Ao art. 935: 

910 
<"'DAQUELLES A QUEM SE DEVE PAGAR» 

911 

«. . . rwtificadn, ou ta;nto quanto reverter em seu pro-
veito.» 

912 
Ao art. 936 : 

« ... ainda provando-se depois que não era credor.» 

913 
Ao art. 937: 

« ... si o dev.edor n~.ü provar que em beneficio delle effe-
ctivamente reverteu.» 

914 
A·J al'l. 938 : 

«Considera-se aut·::>rizado a r ecel.Jor o pagamento o por-
bdor da quitação, excepto se as circumstancias contrariarem a 
presumpção dahi resultante.» 

915 
Ao art. 939: 

«Se o devedor pagar ao cred·::>r, apeza.r de intimado da 
prnhora. f Pi ta s·Jbre o rrrdito, onda impugnação a elie opposta 
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lerá contra esses terceiros, os quaes poderão obrigai-o a 
paga.r de novo, ficando-lhe, entretanto, salvo o regresso 
contra o credor. 

SECÇÃO IH 

OBJ·EC'l'O DE P AGAlWENTO E SUA PROVA 

Art. 940. O devedor, que paga, tem direito de exigir 
quitação em devida fórma, e póde demorar o pagamento 
até que lhe seja passada. 

Art. 941. A quitação deve conter a designação da di-
vida extincta, o nome do devedor , ou de quem paga por 
este, o tempo e logar do pagamento e a assignatura. do 
credor ou do mandatario seu. 

Art. 942. Recusando o credor dar quitação ou dal-a 
em devida. fórma, póde o devedor cital-o para esse fim e 
valerá como quitação a sentença que a isso o obrigar. 

. Art. 943. Nas dividas, cuja quitação deva fazer-se me-
diante r estituição do titulo, a perda. deste autoriza o de-
vedor a exigir, sob pena de r etenção ela divida, a declara-
ção do credor, na qual se tenha por inutilisado o mesmo 
titulo. 

Art. 944. Quando o pa.gamento se fizer por prestações 
periodicas, a quitação correspondente ao ultimo período 
faz presumir que foram solvidas as prestações anteriores, 
salvo prova em contrario. 

Art. 945. Se o credor der quita~ão do capital sem re-
ser v:a dos juros, estes se p:resmnem pagos. 
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por tercei·ros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão 
constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ... » 

916 
«DO• OBJECTO DO PAGAMEN'rO E SUA PROVA» 

917 
Ao art. 940: 

«0 devedor, que paga, tem direito a quitação regular 
'(art. 941 ) , e póde reter o pagamento, emquanto lhe não fôr 
dada.» 

918 
Ao art. 941: 

«A quitaçã·J designará o valor e a especie da divida qui-
tada, o nome do devedo·r, ou quem por .este pagou, o tempo e 
lGgar do pagamento, com a assignatura d·J credor, ou do seu 
Tepresentante.» 

919 
Ao art. 942 : 

«Recusando o credor a quitação, ou não a dando na devida 
í'órma (art. 941 ) , póde o devedor cital-•J para esse fim, e fi-
cará quitado pela sentença, que conclemnar o credo-r.>> 

920 
Ao art. 943: 

((Nos debitas, cuja quitação consista na devolução do ti-
tulo, perdido este, •poderá o devedor exigir, retendo o paga-
irwnto, declaração dü credor, que inutilize o titulo sumido.» ~ 

921 

Ao art. 944: 
«Quando '0' pagamento fôr em quotas periodicas, a quita-

ção da ultima estabelece·, até prova em contrario, a presumpção 
uL' estarem solvidas as anter iores.» 

922 

Ao art. 945: 
«Sendo a quitação do capit-al sem reserva dos juros, estes 

presumem-se pag.os.» ...... 
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Art. 946. A entrega do titulo ao devedor faz presu-
mir pagamento. 

Póde, entretanto, o credor que não recebeu a quantia 
quitada, allegar e provar, dentro de sessenta dias, o não 
pagamento, com o qne fica sem effeito a quitação. 

§ unico. Esta prova não é permittida quando a quita-
ção fôr passada por escriptura publica. 

Art. 94 7. Presumem-se a. cargo do devedor as despe-
zas com o pagamento e quitação. Se, porém, o credor mu-
dar de domicilio ou morrer, deixando herdeiros em laga-
r es differentes, o augmento da despeza será por conta do 
credor. 

Art. 948. O pagamento em dinheiro, sem determina-
ção da especie, deve ser feito em moeda. corrente no logar 
do cumprimento da obrigação. 

§ P. E', porém, licito ás partes estipular que o pa-
gamento se faça em especie determinada de moeda nacio-
nal ou estrangeira. 

§ 2°. O credor, no caso do paragrapho antecedente, 
póde, entretanto, optar entre o pagamento na especie de-
signada no titulo e o seu equivalente em moeda corrente 
no logar da prestação, ao cambio do dia do vencimento. 
Não havendo cotação nesse dia, prevalecerá a anterior 
mais proxima. 

§ 3°. No caso de deposito r egular ou de outro contra-
to não translativo de domínio, o valor da moeda será o 
da época do contrato. 

§ 4°. Quando o devedor incorrer em móra e o agio ti-
ver variado entre a data do vm1cimento e a do pagamen-
to , o credor póde optar por um ou por outro, salvo se se 
tiver estipulado cambio fixo. 

§ 5°. Quando a cotação tiver variado em um mesmo 
dia, tomar-se-ú por base a média do mercado. 
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923 
Ao art. 946: 

~A entrega do titukl ao devedor 11rma a presumpção do 
pagamento . 

§ 1 . o F icará, porém, sem eff.e·ito a quitação assim operada, 
se o credor provar, dentro de 60 dias, ·J não pagamento . 

§ 2 . o Nã·J se permittn esta prova, quando se der a quitação 
r,or escriptura publica.» 

Ao art. 9117: 
«. .. Jogares differentes, correrá por conta do credoi' a 

dr.speza accrescida.>>. 

925 
Ao art. 948: 

«. . . da esoeci.e, far- se-ha em moea.a. corre:n;t•e, no Jogar. 
onde se ajustou cumprir-se a obrigação. 

§ 1 . o ••• estipular que s·e effectue em car ta e determinada 
especie de moeda, nacional •OU estrangre1ira. 

§ 2. o ••• prevalecerá a immediatament.e ;,:nterior. 

§ 4 . o • .' . póde optar por um delles, não s6 havendo esti~ 
pulado c-ambio fixo. 

§ 5. o Si a cotação variou n:o mesmo dia '· ;:mar- se-ha por. 
base a média do me>rcado nesta data .» 

Cocligo Civil - fi. 110. 
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Art. 949. Nas indemnisações por facto illicito prevale-
cerá o valor mais favoravel ao lesado. 

Art. 950. Se o pagamento tiver de ser feito por peso 
ou medida, ent ende-se no silencio das partes, que estas 
aceeitaram os do logar da execução. 

SECÇÃO IV 

LOGAR DO PAGA1VfENTO 

Art. 951. O pagamento deve ser feito no domicilio 
do devedor, sal-vo convenção das partes, ou se as circum-
stancias, a propria natureza da obrigação, ou, finalmente, 
determinação da lei, dispuzerem o co:ptrario. 

§ unico. Sendo designados diffe.rentes logares, o di-
reito dê escolha cabe ao credor. 

Art. 952. Se o pagamento consistir na tradição de um 
immovel, ou em prestações referentes a immovel, deve ser 
feito no logar da situação deste. 

SECÇÃO V 

TE!\fPO E~I QUE DEVE SER FEITO O PAGAMENTO 

·Art. 953 . ão tendo sido ajustada época para o pa-
gamento, o cr edor póde exigil-o immediatamente, se pela 
natureza da obrigação ou pelas circumstancias não se tor-
nar indispensavel certo lapso de tempo, que será fixado 
no caso de duvida. 

§ unico. A fixação do prazo neste caso será feita im-
prorogavelmente pelo juiz, o qual tambem o fixará, a rt\-
querimento de uma das partes, quando a outra, tendo o 
direito de determinai-o, recuse fazel-o. 
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926 
Ao art. 950: 

«Si o pagamento se houver de fazer po ~· inedid•a, ou pesô, 
entender- se-ha, no si.Jencio das par tes, quo acce itaram os do 
logar da execução .» 

927 
~DO LOGAl~ DO PAGAMEN'I'O » 

928 
Ao art. 051 : 

«Effectuar-se-ha o pagamento no clom:vilio do dev.e:dOl', 
s.alvo si as partes convencionaram diversamenvet, ou si o com-
traria dispuzercm .as ciroumstanci-as, a natm(~za da obrigação, 
ou o. lei. 

P.aragrapho uniw . Designados varios Jogares, cabe ao cre-
d-or 'entre elles a escolha.» 

929 
Ao art. 952 : 

« .. . •OU em prestações relativas a immovel far-se-ha no 
Jogar onde este se a?_!l.e .» 

930 
« DO 'l'EMPO DO P AGAMEN'l'O » 

93i 
Ao art. 953 - Redija - se assim : 
«Art . 953 . Salvo disposição especial clctite God igo e não 

tendo sido ajustada época para o' pagamento. o cTedor pócle 
exigi l-o immediatament•lll. » · 

932 

Ao arL. 953 : 
Supprima-se o paragrapho uni co. 
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Art. 954 . .As obrigações condicionaes devem ser cum-
pridas no dia do implemento da condição. Incumbe ao 
credor a prova de que o devedor teve disso conheci-
mento. 

Art. 955. Concedido o prazo, não poderá a divida ser 
exigida nem paga antes do vencimento ; poderá, todavia 
o devedor pagar, se o termo fôr estabelecido em seu fa-
vor. 

§ 1 o. Poderá egualmente o credor exigir a divida an-
tes do vencimento , quando, executado o devedor, se abrir 
concur so creditorio. 

§ 2°. O mesmo direito terã o cr edor se os bens hypo-
thecados, empenhados ou dados em antichrese forem pe-
nhorados em execução por outro credor. 

§ 3°. Tem, outrosim,· applicação o disposto no para-
grapho 1 o, sempre que cessarem as garantias reaes ou :fi-
deijussoria s da divida, ou se tornarem insuf:ficienies e, no-
tificado o devedor, recusar re:!'orçal-as. 

§ 4 °. Se a divida fôr solidaria, não se reputará ven-
cida em r elação aos outros devedores solvaveis. 

SECÇÃO VI 
MóRA 

Art. 956. Considera-se em móra o devedor que não 
effectuar o pagamento, e o credor que o não quizer rece-
ber no tempo, logar e pelo modo convencionados. 

~'-l.rt. 957 . Responde o devedor pelos prejuízos que sua 
mór a causar. 
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933 
Ao art . 954: 

~As obrigações condicionaes cumprem-se na data d·o im-
plemento na condição, ~ncumbida ao credor a prova. de que 
deste houve scierrcia o devedor.» 

934 
Ao art. 955: 

«Concedido o prazo do art. 953, não se poderá exigir nem 
pag-ar a d;.i.vida anbes de vencido. 

§ 1. o Antes delle, porém, terá o devedor o arbitri·o de pa-
gar, si o prazo se es<t,ah e.leceu em seu favor. 

§ 2' . o Por outro lado, ao c.redor a.ssist•iri .O· direito de co-
brar: 

I. Si, .executado o devedo-r, se abrir concurso creditar ia. 
II. Si os bens, hypothecados, empenh :~k,s, ou dados em 

antichrese, forem penhorados em execução ror outro CI'edor. 
III. Si c:e:ssarem, ou se tornarem insufficientes a.s garan-

tias do débito, fidejussorias, ou reaes, e o devedor, intimado, 
se negar -a r eforçal -as. 

§ 3. o Nos casos do paragrapho antecedente, si houver, no 
débito, solidaried·ade. passiva (•arts. 905 e 916), não se repu-
tará vencido quanto aos outros devedores solventes .» 

~o art. 956: 

935 
«DA MORA » 

936 

«. ~· no tempo, lagar~ fórn1'a convencionada (art . 1. 059) .» 
937 

Ao art. 957: 
« .•• prejuízos a que a sua mó r a det' causai.» ,(Art. 1,059,) 
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§ unico. Se, por causa da móra, a prestação se tor-
nar inutil ao cr edor, poderá este recusal-a e exigir indtJ-
nnlisação por perdas e damnos. 

Art. 958. O devedor em móra r esponde pela impossi-
bilidade da. prestação, ainda resultante de caso fortuito 
ou força maior, durant e a móra, não provando isenção de 
culpa ou que o damno sobreviria ainda que a obrigação 
fosse opportunamente cumprida .. 

Art. 959. A móra do credor isenta o devedor de res· 
ponder pela conservação da cousa, salvo dólo ; suje.ita-o 
a r ecebei-a p ela mais baixa estima.ção, se houver differen-
ça entre o valor ao tempo do contrato e ao elo pagamen-
to, e a indemnisar as elespezas que occasío;nar a conser-
vação. 

"Art. 960. Purga-se a móra 
I. Por parte elo devedor, offerecendo este a prestação 

com a importancia dos prejuízos decorrentes, até o dia do 
offerecimento. 

II. Por parte elo credor, offerecenelo-se este a. receber 
o pagamento e sujeitando-se aos effeitos da móra até a 
mesma ela ta. 

III. Por parte de ambos, renunciando a.quelle que se 
julgar por ella prejudicado os direitos que da mesma lhe 
provierem. 

Art. 961. O não cumprimento da obrigação, positiva e 
liquida no seu vencimento, importa de pleno direito a 
móra do devedor. 

Não havendo prazo designado, começa a móra desde 
a interpellação, protesto ou notificação. 

Art. 962. Nas obrigações · negativas, o devedor fica 
constituído em móra, desde o dia em que executar o acto 
de ql'l.e se devia abster. 
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Pmagrapho uni co . Si a prestacão, po.r causa da mó r a, s~ 
tornar inutil ao credor, este- poderá enjeital-a, e exigir :a· sa-
tisfacão elas perdas e damnos . >~ 

938 
Ao art. 958: 

«0 devedor em móra responde pela impossibilidade da 
prestacãD, embora essa impossibilid•ade resulte de caso for-
tuito, ou :Coroa• maior, si estes occorrerem durante o a traz o; 
salvo si provar isencão de culpa, •ou que o danmo sobreviria, 
ainda quando a obrigação fosse opportunamente desempenha-
ela.>> (Art. 1. 059. ) -

939 
Ao art. 959: 

<<A móra do credor subtrae• '0 devedor isento de dolo á res-
ponsabilidade pela conservação ela causa, obriga o credor a re-: 
sarcir as despezas empregadas em conserval-.a·, e sujeita-o a 
recebel-a pela sua mais alta estimação, si •O seu valor oscillar 
entre o tempo do contracto e o do pagamento.» 

940 
Ao art . 960: 

«I . Por parte do devedor, offerecenclo este a prestação, 
mais .a importancia dos prejuízos deoorrentes 1até -o dia da 
offerta.» 

941 
Ao •art. 961: 

«0 inadimplemento da obrigação, positiva e liquida, no 
seu termo constitue ele pleno dire ito em móra ü devedor, 

Não havendo praz.o assignaclo, começ.a ella desde :a inter-
pellação, notifi cação ou protesto .» 

942 
A<o art. 962 : 

«Nas obrigações negativas incorre o devedor em móra, 
desde o dia em que praticar o acto, de• que; •ajustara abster-se,?> 
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Art. 963. Nas obrigações provenientes de delicto,con-
sidera-se o devedor em móra desde que o perpetrou. 

Art. 964. Não havendo :facto ou omissão imputavel 
ao devedor, este não incorre em móra. 

SECÇÃO VII 
PAGA.iVIENTO INDEVIDO 

Art. 965. Todo aquelle que re.cebeu o que lhe não era 
devido fica obrigado a restituir. 

A mesma. obrigação incumbe ao que recebe divida 
condicional antes de cumprida a condição. 

Art. 966. Cabe ao que voluntariamente pagou o que 
não devia, provar que o :fez por erro. 

Art. 967. Aos frnctos, accessões, bem:feitorias e de-
teriorações sobrevindas á ·cousa, dada em pagamento inde-
vido, applicam-se as disposições dos arts. 516 a 524 deste 
Co digo. 

A.rt. 968. Se aqnelle que indevidamente recebeu um 
immovel, o tiver alienado, deverá assistir o proprietario 
na ratifica.ção do registro, nos termos do art. 861. 

Art. 969. Se aquelle que indevidamente recebeu um 
immovel o tiver alienado em boa fé, por titulo oneroso, 
responderá sómente pelo preço recebido ; se tiver, porém, 
procedido de má :fé, responderá tanto pelo valor do im-
movei como por perdas e damnos. 

§ unico. Se a alienação :fôr :feita por titulo gratuito ; 
ou, se sendo feita por titulo oneroso, o terceiro adquiren-
te procedeu de má fé, cabe ao que pagou por erro o di-
reito de reivindicação. 
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943 
Ao ad . 961!: 

« ... ao devedor, nã:o incorre este em móra.» 

944 
«DO PAGAMENTO INDEVIDO» 

945 
Ao art. 966: 

«Ao que voluntari•amente pagou o indevido incumbe a 
prova te l-o feito por erro .» 

946 
Ao art. 967: 

« ... indevido, applica-se o disposto neste Co digo, arts, 516 
a 524. >> 

947 
Ao art. 968: . . 

«Aquelle, que, recebendo indevidamente um immo.vel, o 
alhear, será obrigado a auxiliar o proprietario na rectificação 
elo registro, í'acultada pelo art . 86'1 . » 

948 
Ao art. 969: 

« ... preço recebido; mas, si obrou de má fé, além do valor 
do immovel, resp{)nderá por perdas e damnos . 

Paragna.pho unico. Si () immovel se alheou por titulo gra-
tuito, ou si, alh eando- se por titulo oneroso, obrou de má fé 
o terceiro adquirente c•abe ao que pagou por erro o di.reito de 
reivindicação.» 
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Art. 970. Fica isento de restituir o pagamento inde-
vido aquelle que, recebendo-o por conta de divida1 verda-
deira, inutilisou o titulo, deixou prescrever a acção ou 
abriu mão das garantias que asseguravam seu direito ; 
mas o que pagou terá acção regressiva contra o verdadei-
ro devedor e contra seu fiador. 

Art. 971. N~"o se póde repetir o que se pagou para 
solver divida prescripta ou cumprir obrigação natural. 

Art. 972. Não terá direito á repetição aquelle que dett 
alguma c ousa para obter fim illicito, immoral ou prohibi-
do por lei. 

CAPITULO III 

DO PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO 

Art. 973. O deposito judicial da cousa devida, nos ca-
sos e pela fórma que a lei determina, considera-se paga. 
mento e extingue a obrigação. 

Art. 974. A consignação tem logar 

I. Se o credor, sem justa causa, recusar receber o pa;-
gamento ou dar quitação na devida fórma. 

II. Se o credor não -se apresentar a receber ou não 
providenciar sobre o recebimento da cousa. no logar, tem-
po e condições devidas. 

III. Se o credor fôr desconhecido, declarado ausente, , 
ou residente em logar incerto, de accesso difficil ou peri-
goso. 

IV. Se occorrer duvida sobre quem deva legitimamen-
te r eceber o pagamento. 

V. Se pender litígio sobre o objecto do pagamento . . 

VI. Se houver concurso de preferencia. aberta contra 
o credor, ou se fôr este incapaz de receber o pagamento. 
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949 
A·o art. 970: 

«Fica isento de restituir pagamento indevido ... ; mas 'O 
que pagou dispõe de acção regressiva contra o verdadeiro de-
vedor e seu fiador.» 

950 
Ao art. 973: 

«Conside;ra-se pagamento·, e extingue a {)brigação o de-
posito judicial da co usa devida, nos casos e fórmas. Jegaes, » 

951 
Ao art. 974 : 

«li. Si o credor não fôr, nem mandar receber a co usa no 
Jogar ..• 

rrr o Si o Cl'·edor fôr deseonhecido, estiver declarado au-
sente, ·OU residi r em ~.ogar incerto, ou de acce.sso perigoso ou 
diffioeil. "' 

VI. Si houver concurso ele pre.ferencia abet'lu contra o 
Cl' edor, ou si este fôr· incapaz ele receber o pagamento.» 
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Art. 975. Para que a consignação tenha força de pa-
gamento, será mister concorram, em relação ás pessoas, 
a.o objecto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quaes 
não é valido à pagamento. 

Art. 976. Nos casos dos ns. I, li ou III do art. 974 
deve ser citado o credor para vir ou mandar receber o 
pagamento ; e, no caso do n. IV, :rara fazer certo o seu 
direito. 

Art~ 977. O deposito deve ser requerido no logar do 
pagamento ; e, apenas effectuado, cessam para o deposi-
tante os juros da, divida e os riscos, salvo se fôr julgado 
improcedente. 

Art. 978. Emquanto o credor não declarar que accei-
ta o deposito, ou não o impugnar, poderá o devedor re-
querer o ]Pvantamento, pagando as respectivas despezas, 
e subsistinJo a obrigação para todas as consequencias 
de direitc 

Art. 979. Julgado procedente o deposito, o devedor 
não poderá mais levantai-o, senão de accordo com os ou-
tros devedores e fiadores, ainda, que consinta nisso o cre-
dor. 

Art. 980. O credor que, depois de contestar a lide ou 
acceitar o deposito, acquiescer no levantamento, perderá 
a preferencia e garantia que lhe competiam com respeito 
i c ousa consignada, ficando desobrigados os outros deve-
dores e fiadores que não prestaram seu accordo. 

Art. 981. Se a, cousa devida fôr corpo certo que deva 
ser entregue no mesmo logar onde está, poderá o devedor 
citar o credor para vir ou mandar recebei-a, sob pena de 
ser depositada. 

Art. 982. Se a escolha da cousa1 indeterminada com-
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952 
Ao art .. 976: 

«Nos casos do art. !:17 4, ns . I, Il e III, citar-se- ha o cre-
ctor, para vir ou mandar re.ceber, e no do mesmo artigo, n. IV, 
pMa provar c SAl' direit.o . ~, 

953 
Ao art. 977: 

«Ü deposito requerer-ISB- ha no logar do pagamento. ces-
s:mdo, tanto que s:e effec:tue, para o depos itan te . » 

954 

Ao art. 979: 
« ... o devedor já não poderá levantal-o. embora o cr.edo·r 

consinta, sinão de accôrclo com os outrns devedores e fiadores.l>_,-

955 
Ao art . 980: 

«. . . ficando para Jogo desobrigados .os co-devedores e 
fiadores que. não annui·ram.» 
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petir ao credor, será elle citado para este fim, sob commi-
na.ção de perder o direito e de ser depositada a cousa que 
o devedor escolher. Feita a. escolha pelo devedor, proce-
der-se-á como no artigo antecedente. 

Art. 983. As despe.zas com o deposito, quando proce-
dente, correrão por conta do credor, e no caso contrario, 
por conta elo devedor. 

Art. 984. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-
se-á mediante consigna.ção, mas, se pagar a qualquer dos 
pretendidos credores, t endo conhecimento do litígio, assu· 
mirá o risco do pagamento. 

Art. 985. Se a divida se vencer, pendendo disputa en-
tre credores que se pretendem excluir, poderá qualquer 
delles requerer a consignação. 

CAPITULO IV 

DO PAGAMENTO COl\1 SUBROGAÇÃO 

; Art. 986. A subrogação opera-se, de pleno direito, em 
Íavor : 

I. Do credor que paga a divida do devedor commum 
ao credor, a quem competia direito ele preferencia. 

II. Do adquirente do immovel hypothecado, que paga 
ao credor hypothecario. 

III. Do terceiro interessado, que paga a divida pela 
qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. 

Art. 987. A subrogação é convencional. 
I. Quando o credor recebe o pagamento ele terceiro 

e lhe transmitte, expressamente, todos os seus direi tos. 

II. Quando um terceiro empresta ao devedor a impor-
t ancia. necessaria para pagar a divida, com a declaração 
de ficar subrogado em todos os direitos do credor origi-
naria. 
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956 
Ao arL. 983: 

·« .•• quando julgado procedente .. . » 

957 
Ao .art . 985: 

«Si a divida se vencer, pendendo utigio entre credores que 
s·e pretendam mutuamente excluir . .. ~ 

958 
Ao art . 987 : 

«<. . .. , e expressamente lhe trans.fere todos os seus di-
rei tos . 

II. Quando terceira . pessoa empr.esta ao devedor a quantia 
prec~sa para. solver a divida, sob a reondi·ção expres>Sa de ficar 
o mutuante .sobro gado nos direitos do credor satisfeito .» 
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Art. 988. Na hypothese do n. I do artigo antecedente 
applica-se o disposto sobre a cPssão de creditos. 

Art. 989. A subrogação transfere para o novo credor 
todos os direitos, acções, privilegias e garantias do .antigo 
credor em r elação 5. divida, tanto contra o devedor prin-
cipal como contra os fiadores. 

Art. 990. Na subrogação legal o subrogado não pode-
rá. exercer os direitos e as acções do credor, senão até á 
somma., que t iver desembolsado para desobrigar o deve-
dor. 

Art. 991. Quando o subrogado pagar sómente parte. 
da divida, o credor originaria preferir-lhe-á no pagamen-
to elo restante, se os bens do devedor forem insufficientes 
para saldar por inteiro o que fôr devido a Ull1 e a outro. 

CAPITULO V 
DA IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO 

Art. 992. A pessoa obrigada por varias dividas da 
mesma. especie, ao mesmo credor, tem direito de declarar 
a qual deUas offerece pagamento, uma vez que sejam li-
quidas e vencidas. 

Sem consentimento do credor, não se fará imputação 
do pagamento na divida illiquida ou não vencida. 

Art. 993. Não tendo o devedor declarado a qual elas 
dividas liquidas e vencidas quer imputar o pagamento, 
se acceitar a quitação ele uma dellas, não t er á direito a 
r eclamar contra a imputação, salvo provando que houve 
dólo ou violencia da parte do credor. 

Art. 994. Havendo capital e juros, o pagamento impu-
tar-se-á primeiro nos juros vencidos, e, depois no ca.pital, 
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959 
J~o art . 988 : 

«Na hypothese do .arti·go antecedente, n. I, vigor.a•rá o dis-
posto quanto á CIOnces;são de creditas (aTts. 1.066 :a 1.079 ) .» ., 

960 
Ao arL 989: 

«A subrog1ação transfere .a·o novo cr·ecLo•r todos . . . -e ga-
ranti&s do primitivo, em relação á divida, contra o ct.e.vedor 
priooipal e O>S· fi.ado•res. » 

961-
Ao a rt. 991: 

«0 credor originaria, :s•ó •em parte reembolsado, terá pre-
fc.rencia &o subrogado, na •Cabr.anç.a da divida restante, si os 
bens dro• devedor não .chegarem para saldar inteirament-e o que 
a um e outro dever .» 

. 962 
Ao art . 992: 

«A pessoa obrigada, por varias debiúos da mellma natu-
reza, a um •SÓ credor, tem o di.rei'to de indicar a qual dellas 
offerece pagamento, si todos forem líquidos e vencidos.» 

963 
Ao art. 993: 

« ... contra, a imputação feita pelo credor, salvo I[H'ovand:o 
haver elle commettido violencia, ou dolo .» 

964 
Ao art. 994: 

«Devendo-se principal e juros, nestes, si forem vencidos· 
se imputará primeiro o pagamento, salvo si o cont•rariOr s~ 

Codigo Civil - fl. 41. 
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salvo estipulação em contrario, ou se o credor passar a 
quitação por conta do capital. 

Art. 995. Se o devedor não fizer a declaracão do ar-
tigo 992 e se a quita.ção fôr omissa, quanto á imputação, 
esta se fará nas dividas liquidas e vencidas em primeiro 
lagar. 

Se as dividas forem todas liquidas e vencidas ao mes-
mo tempo, a imputação fa.r-se-á na mais onerosa. 

CAPITULO VI 

DAÇ,).O EM PAGAMENTO 

Art. 996. O credor póde consentir em receber causa, 
que não seja dinheiro, em substituição da prestação que 
lhe era devida. 

Art. 997. Determinado o preço da causa dada em pa.-
gamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas 
normas do contrato de compra e venda. 

Art. 998. Haverá cessão, se a causa dada para paga-
mento fôr titulo de credito. 

Art. 999. Se o credor soffrer a evicção da causa rece-
bida em pagamento, fica restabelecida a obrigação primi-
tiva e sem effeito a quitação dada. 

CAPITULO VII 
DA NOVAÇÃO 

Art. 1.000. Dá-se a novação : 
I. Quando o devedor contrae com o credor uma nova 

divid.a para extinguir a anterior, substituindo-a. 
II. Quando novo credor é substituído ao antigo, fi-

cando este quite com o credor. 
III. Qua.nclo em virtude ele obrigaçã.o nova, outro cre-
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estipulou, ou si o credor voluntariamente der primeiro quita-
çã.o do capital. » 

965 
Ao art . 995: 

«Si o devedor não fizer a declaração do art. 992, e a ql!i-
taoão for Dmissa quanto á imputação, esta se fará nas di-
vidas, que primei.ro se vencerem, e liquidarem. 

Paragrapho uniCJo . Si as dividas forem todas liquidçls e 
-todas vencidas a um tempo, imputar-se-ha o pagamento na 
mais onerosa.» 

966 
« DA DAÇÃO E:M: PAGA.~IEWl'O » 

967 

. Ao art. 996 : 
«Em vez da preslaoão em dinheiro, que se lhe devia, póde 

o credor, querendo, receber outra co usa em pagamento .» 

968 
Ao art. 998 : 

«Si for titulo de -credito a cousa dada em pagamento, a 
. transferencia importará em cess·ão . » 

969 
Ao art. 999 : 

«Si o credor for evicúo ela co usa recebida em pagamento, 
restabelecer- s·e-ha obrigação primitiva, fi.canclo sem effeito 
a quitação dada.» 

970 
Ao art. 1. 000: 

« I. Quando o devedor contrae 0om o credor nova divida, 
para extinguir e substituir a anterior. 

II. Quando novo devedor succede ao antigo, ficando ... 

III. Quando :o antigo se substitue por outro credor, obri-
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dor é substituído ao antigo, ficando o devedor quit e com 
este. 

Art. 1.001. Não havendo animo de novar, a segunda 
obrigação confirma simplesmente a primeir a. 

Art. 1.002. A novação por substituição de devedot• 
póde ser effectuada independente de consentimento deste. 

Art. 1.003. Se o devedor fôr insolvavel, não tem o 
credor, que o acceitou, acção regressiva contr a o anterior 
devedor, sa1vo má fé da parte deste. 

Art. 1.004. A novação extingue os accessorios e ga-
rantias da divida, sempre que não houver estipulação em 
contrario. 

Art. 1.005. Não aproveitará, comtudo, ao credor re-
salva.r a hyotheca, antichrese ou penhor, se os bens dados 
em garantia pertencerem a terceiro, que não foi parte na 
novação. 

Art. 1.006. Operada a novação entre o credor e um 
dos devedores solidarios, sómente sobre os bens do que 
contrahir a nova obrigação subsistirão as preferencias e 
garantias do credito. 

Os outros devedores solidarios ficam desonerados pelo 
mesmo facto. 

Art. 1.007. A ·novação feita com o devedor principal, 
sem o consentimento do fiador, tambem importa exonera~ 
ção deste. 

Art. 1.008. Obrigações nullas ou extinctas não podem 
ser confirmadas por novação. 

Art. 1.009. A obrigação simplesmente annullavel póde 
ser confirmada pela nóvação. 
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gando-se para com este e fiicando quite eom aquelle o de-
vedor .» 

971 
Ao art. 1.002: 
· «A novação por substituição elo devedor (art. 1. 000, 
n. II) pócle operar-se sem acquiescencia sua.» 

972 
Ao a~rt . 1 . 003 : 

«Si .a novo devedor f.or insolventr, nãio tem o credor, que 
o acceitou; acção regressiva eontra o primeiro, salvo si este 
obtevB por má fé a substituiçãü. » 

973 
iA:o art. 1. 00 6 : 

« ... que contrahir a nova QbrigaÇJão subsistem as prefe-
rencias e garantias de credito novado. 

Paragrapho u;nico. Os ou tr<os clevedores1 so lidarios fieam 
por esse facto ~exonerados .. >> 

974 
Ao art. 1. 007: 

«Importa exoneraçãü do fiador a novação feita: sem seu 
consenso com o devedor principal.>> 

975 
Ao art. 1.008: 

«Não oo podem vwLidar por novação obrigações nullas ou 
extinctas.» · 
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CAPITULO VIII 
DA COMPENSAÇÃO 

Art. 1.010. Quando duas pessoas forem ao mesmo 
tempo credor e devedor uma da outr.a, as duas obrigações 
extinguem-se até concurrente quantia. 

Art. 1.011. A compensação effectua-se entre divídas 
liquidas, exigíveis e de cousas fungíveis. 

Art. 1.012. Embora sejam do mesmo genero as cousas 
fungiveis, objecto das duas prestações, não haverá com-
pensação, se tendo sido determinada a qualidade, se verifi-
car que esta é differente. 

Art. 1.013. Não são compensaveis as prestações de 
cousas incertas, quando a escolha pertence aos dous cre-
dores, ou a um delles como devedor de uma das o briga-
ções e como credor da outra. 

Art. 1.014. O devedor só póde compensa.r com o cre· 
dor o que este lhe dever ; mas o fiador póde compensar 
sua divida com a de seu credor ao afiançado. · 

Art. 1.015. Os prazos ele favor, embor a consagrados 
pelo uso geral, não obstam á compensação. 

Art. 1.016. A differenca de causa nas dividas não im-
pede a compensação, excepto : 

I. Se uma dellas provier de esbulho, furto ou roubo. 
IL Se uma proceder de deposito, commoclato ou ali-

mentos. 
III. Se uma fôr de cousa que não possa ser penho-

ra da, 

Art. 1. 017. Não pó de realizar-se a compensação, ha-
vendo renuncia prévia de um dos devedores. 
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9'76 
'Ao art. 1.010: 

«Se duoo P:éSis:oaS:. . . aSI diuEts' obrigações extingu.em·sél, até 
onclie se compensa,rem.» 

977 
Ao art. "1.011: 

«A compen3,ação effectua- se entre dividaís1 liquidas, v•enci-
das e de1 00usas fungivei.s·.» 

978 
'Ao art. 1.012: 

« .. n&o se compeiliS11llrão·, verificando-se que differem na 
qua:!idade, quando es.pecificada no CJO'ntracto.» 

979 
'Ao art. 1.013: 

« ... das obrigações re credor da outra.» 

980 
:Ao art. 1. 016: 

«II. Si uma se o•riginar de commodato, deposito, ou !ilJli-
mentos. 

III. Si uma fôr de. cousa não suscep•tivel de penhora.» 
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Art. 1.018. As dividas fiscaes da União, elos Estados e 
dos municípios tambem não podem ser objecto ele com-
pensação, excepto os encontros originarias entre o deve-
dor e a administração nos t ermos dos regulamentos da 
Fazenda. 

Art. 1.019. As partes podem, por accordo, excluir a 
compensação ele sna::; dividas. 

Art. 1.020. O que se obrigou por terceiro não póde 
compensar essa obrigação com o que lhe deve o credor. 

Art. 1.021. O devedor solida.rio só póde compensar 
com o credor o que este deve ao seu co-obrigado, até ao 
equivalente ela parte deste na divida commum. 

Art. 1.022. O devedor que, notificado, nada oppõe á: 
cessão, que o credor faz a t erceiro, dos seus direitos, não 
pócle oppor ao cessionario a. compensação, que teria po-
dido oppor ao cedente antes da cessão. Porém, se a ces-
são lhe não tiver sido notificada, poderá oppor ao cessio-
nario compensação do credito que antes tinha contra o. ce-
'dente. 

Art. 1.023. Quando as duas dividas não são pagaveis 
no mesmo logar, não se podem compensar sem dedução 
das despezas necessarias ao pagamento daquella que ha-
via de ser satisfeita, em lagar diverso. 

Art. 1.024. Sendo a mesma pessoa obrigada por va" 
rias dividas compensaveis, observar-se-ão na respectiva 
compensação as regras estabelecidas para imputação dos 
pagamentos. 

Art. 1.025. A compensação não póde dar·se em prejui· 
zo €lo direito de terceiro. O deveclor que se torna credor 
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981 
Ao art. 1. 018 : 

« ... de oompensação, exoe·pto nos ca·so& d€ encontro entre 
a. administração. e o devedor, autorizaclo,s· nas leis >et I'egulamen-
tos da' Fazenda. 

982 
Ao art. 1 . 019: 

«Nã;o haverá compensação, qunndo crednr e devedor por 
mu!tuo accôndio a1 tcxcluir.em.» 

983 
Ao art. 1.020 : 

<<Obrigancl'o'- se por terceiro uma pes.soa, não póde com-
pensar C.>•sa divida com ,a; qtve o credor delle lhe dever.» 

984 
Ao art. 1.022 : 

« .. não pó de oppôr ao cessionario a compensação, que 
anlies da cessão teriw podido oppôr a•(} cedente. Si, porém, a 
cessfio ... » 

985 
Ao art. 1.023: 

«Si as dividas não são pagaveis no mesmo Iogar, poderão 
c.~mpensar- se·, ;abatendo-se o vak>r das despezas necessarias 
á operação.» 

986 
Ao art. 1.024 : 

« ... compensaveis, serão observ·adas, no oompens:al-as,· as 
regra.s· esta.belecidas quanto á impu1t.a(}ãn de pagamentos 
(.arts. 992 a 995) ». 

987 
Ao art. 1 . 0'25 : 

«Não .se admitte a compensação em prejuízo de direitos 
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do seu credor, depois de penhorado o credito de·ste, não 
póde oppor ao exequente a compensação que lhe competi-
ria contra o proprio credor. 

CAPITULO IX 

DA TRANSACÇÃO 

Art. 1.026. Podem as partes: mediante mutuas con-
eessões, pôr termo a um litigio ou prevenil-o. 

Art. 1.027. Sendo nulla qualquer das clausulas da 
transacção, nulla será esta. 

§ unico. Quando a transacção versar sobre diversos 
direitos contestados e não prevalecer em relação a um, 
fica, não obstante, valida relativamente aos outros. 

Art. 1.028. A transacção interpreta-se restrictivamen-
te. Por ella não se transmittem, apenas se declaram ou 
reconhecem direitos. 

Art. 1.029. Se a transacção versar sobre direitos já 
contestados em juizo deverá ser feita : 

I. Por termo nos autos, assignado pelos transigentes 
e homologado pelo juiz. 

II. Por instrumento publico ou pa.rticular nos casos 
em que não é aquelle exigido. 

Art. 1.030. Não havendo ainda litígio, a transacção 
eleve ser feita por um dos modos indicados no n. II do ar-
tigo antecedente. 

Art. 1.031. A transacção produ" entre as partes effeito 
de cousa. julgada e só póde ser rescindida por dólo, vio-
lencia ou erro essencial sobre· a pessoa ou c ousa a relilpeito 
da qual versar a contestação. 
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de terceiro. O devedor que •se torne credor .••. a compens~ação,· 
de que contra o proprio cr·edor dispocta.» 

988 
Ao art. 1.026: 

«E' licito aos interessados prevenirem· ou termina,rem o 
litígio mediante concessões mutuas.» 

989 
Ao art. 1. 027: 

«Nulla é a transacção, uma clle cujas clausulas fôr nulla. : 
.Paragrapho unico. Quando a transacção envolver varias 

direitos controversos, e não prevalecer quanto a um, valerá, 
comtudo, a r espeito dos outros.» 

990 
Ao art. 1. 029: 

«Si -a transaccão r ecahir sobre direitos; contestados em 
juiz.o, far-se-ha: · 

II . Por instrumento publico, nas obrigações em que a lei 
o exige, ou particular, nas em que ena o admitte.» 

991 
Ao art. 1. 030 : 

Não havendo ainda litigio, a transacçao realrzar-se-ha 
por aquelle dos modos indicados no artigo antece(lente, n. II, 
qUJe no caso couber.» 

992 
Ao art. 1. 031: 

« .•. o effeito de· cousa julgada, e só se re•s·c-inde· por dolo, 
violencia, ou err.o essenci·al quanto á pessoa ou cansa contro-
~ersa.~ 
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Art. 1.032. A transacção nã.o aproveita, nem preju-
dica se não aos que n ella intervieram, ainda que verse 
sobre cousa indivisível . 

Se fôr concluída entre o credor e o devedor principal 
desobrigará o fiador. 

Concluída entre um dos credores solidarios e o deve-
dor, extingue a obrigação de·st e p.ara com os o'ntros credo-
res. E concluída entre um dos devedores solidarios e seu 
credor, extingue a divida em r ela.ção aos outros devedo-
r es. 

Art. 1.033. Dada a evwçao da' cousa renunciada por um 
dos transigentes, ou por ~lle transferida a outra parte, não re-
vive a obrigação extincta pela transacção, mas o que soffreu a 
evicçãto tem dir.eito de reclamar indemnisação por perdas. e 
tlamnos. 

§ unico. Se mn dos transigentes adquirir, depois da 
transacção, novo direito sobre a co usa renunciada ou 
transierida, não ficará inhibido de exercei-o por causa ela. 
transacção. 

Art. 1.034. A transacção sob1·e obrigação resultante 
de delicto não perime a acção penal por parte da. justiça 
publica. 

Art. 1.035. E' admissivel a pena convencional na 
transacção. 

Art. 1.036. Só podem ser objecto de transacção direi-
tos patrimonia.es de ordem privada. 

Art. 1.037. E' nulla a transacção sobre litígio já deci-
dido por sentença passada em julgado, de que as partes 
ou uma dellas não tinha noticia., ou quando, por titulo no-
vamente descoberto, se verifica que alguma das partes 
não tinha direito algum sobre o objecto da transacção. 
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993 
Ao art. 1. 032: 

« . .. intervierem, ainda que diga respeito a cousa indivi-
sível. 

§ 1. 0 Si fôr eonclu ida .•. 

§ 2.0 Si ·entre um dos credores solidarios ..• 
§ 3.0 Si entre um dos deviE)dores so.Jidarios e seu credor, 

extingue a divida em relação aos credores.» 

994 
Ao art. 1 . 033 : 

« . .. pela tran:lacção; mas ao evicto cab ·· o direito de re-
clamar perdas e damnos . 

Paragrapho unico. . .. ou transferida, a transacção feita 
não o inhibirá de -exercei-o.» 

995 
Ao art. 1. 034 : 

({.A transacção concernente a obrigações result::!ntes de de-
lido não perime a acção penal da justiça publica.» 

996 
Ao art. L 035 : 

«E' admissivel, na transacção, a pena c-onvenciC'nal.» 
997. 

Ao art. -t.036 : 
«Só quanto a uireito& patrilr:oniae::; de caracLCJ' privado se 

permitto a transacc.ão.» 
998 

Ao art. i. 037: 
«Nulla é a transacc:.ão a respeito de litígio d ·~cidido p.or 

sentença que passou em julgado, S•i della não tinha sciencia 
algum dos transactores, ou si por titu lo ulteriormente desco-
berto se apurar que a nenhum delles assistia dir~eitc.• ao objecto, 
sobrs que· transigiram.» 
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CAPITULO X 
DO COl\!U'ROMISSO 

.Art. 1.038. E ' licito ás pessoas capazes de contra.tar 
louvar-se, mediante compromisso escripto em qualquer 
tempo, em arbitras de suas contestações judiciaes ou ex-
tra-judiciaes . 

.Art. 1.039. O compromisso é judicial ou extra-judi-
cial. 

O primeiro póde ser f eito por termo nos autos, peran-
te o juiz ou tribunal onde correr a demanda, o segundo 
por instrumento publico ou particula,r, assignado pe~as 
partes e duas testemunhas . 

.Art. 1.040. O compromisso deve declarar os nomes, 
sobrenomes e domicilio dos arbitras e elos substitutos no-
meados para o caso da falta ou impedimento dos nomea-
dos, e mais o objecto do litigio sujeito á sua decisão . 

.Art. 1.041. O compromisso póde tambem declarar : 

L O prazo em que deve ser dada a decisão arbitral. 
II. .A condição de ser esta executada com ou sem re-

curso para o tribunal superior. 
III. .A pena convencional que pagará á outra parte 

aquella que recorrer da decisão, não obstante a clausula 
- sem recurso. Esta pena. não será maior que o t erço do 
valor da demanda. 

IV. .A autorização, dada aos arbitros para julgarem 
por equidade, independente das regras e fórmas de di-
reito. 

V. .A autorização para nomeação de terceiro arbitro 
para o caso de divergencia, quando as partes a não te-
nham feito. · · ; I 

VI. Os honorarios dos · arbitras e a proporção em, que 
serão pagos. 
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999 
'Ao ar t. 1. 038 : 

«As pessoas capares de contractar poderão, em qualquer 
tempo, louv.ar- se, mediante compromisso -escripto, em arbitr.o-s, 
que lhes :resolvam as pendenc.ias judiciae.3 ou extra.iudiciaes.» 

1. 000 
'Ao art . 1. 039: 

«0 primeiro póde celebr:ar-s·e por termo nos autos, per-
.ante -o juizo ou tribunal, por onde correr a demanda; o segundo, 
por instrumento.>> 

1. 001. 
AJO art. 1. 040 : 
«0 c1ormpromisso, além d·J obj-ecto do litígio a elle submet-

t ido, exarará os nomes, sobrenomes e domicili-as dos arbitras, 
bem como os dos substitutos nome.ad•Js parm os supprir IliO 
caso de falta ou impedimento.» 

1. 002 
Ao art. 1. 041 : 
«0 compromisso p.oderá tambem aeclarar 

III. A pena, a que, para com a •Jutra parfe, fique obrigada 
aquella que recorrer da deci8ão, não obstante a clausula «sem 
.J·ecurso». Não excr,derá esta pen~ o terço do valor do pleito. 

IV . . . por equidade, fóra das regras e fórmas de direito. 

V. A autoridade, a elles dada, para nomearem terceiro -ar-
bitro, -caso divirja.m, l&i as partes o não nomearem.» 
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Art. 1.042. Os arbitras são JUizes de facto e de direi-
to, e o seu arbitramento não é sujeito a alçada ou recurso, 
salvo o ([Ue fôr em contrario convencionado entre as pa.r-
tes. 

Art. 1.043 . Se as partes não tiverem nomeado o ter-
ceiro arbitro, nem autorizado sua nomeação, · a divergen-
cia dos dons arbitras extinguirá o compromisso. 

Art. 1.044. Podem ser arbitros todas as pessoas que 
me·recerem a confianca das partes e não forem inhibidas 
por disposição de le( 

Art. 1. 045 . Instituído o JUl zo arbitral pór compro-
misso judicial ou extra-judicial, nelle correrá a causa seus 
termos, como fôr estabelecido em lei processual. 

Art. 1 . 046. A sentença arbitral só pó de ser executada 
depois de homologacl.a, salvo se houver sido proferida por 
jdz <le primeira ou segunda instancia na qu alidade de ar-
bitro . 

Art. 1. 047. Ainda que o compromisso contenha a 
clausula - sem r ecurso - e pena convencional contra a 
r, ;;l'te discordante, poderá aquella que não se conforma,r 
com a decisão recorrer para o tribunal superior, não só no 
cnso de nullidad.e ou extincção do compromisso; senão 
t ambeill no de ter o arbitro ultrapassado os seus poder es . 

§ uni co. A este r ecurso, que será r egulado por lei pro-
cessual, precederá o deposito da importancia da pena ou fi-
ança idonea ao seu pagamento. 

Art . 1 . 048 . O provimento do recurso importa a annul-
lação da pena convencional. 
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1.003 
Ao art. 1. 0112 : 
«Os arbitras sf1o ,iu izes do facto e direito, não sendo sú-

jeito o seu julgamcnf:..J a alçada, ou recurso, excepto si o con-
trari'O• convencionarem as partes.» 

1.004 
Ao aJ:t. 1 . 043 : 
«Si as partes não tiverem nomeado o terceiro arbitro, nem 

lhe autorizado a nomeação pelos outros (art. 1.0ld, n. V ) , a 
divergcncia entre os clous nomeados rescindirá o compro-
misso.» 

1.005 
Ao art. i . 044 : 
«Póde ser arbitr1o, não lh'o V·edando a lei, quem quer que 

tenha a confiança das partes.» 
1.006 

Ao art. '1. 045 : 
«Instituído, judicial ou extrajudicialm ente o JUizo arbi -

tral, nelle correrá •J pleito os seu:> termos, segundo o estabel•e'-
cído nas leis do pnocesso.» 

1. . 007 
Ao art. 1. 0116 : 
«A sentença arbitral s6 se executará, depois de homolo-

gada, salvo si fôr proferida por juiz de primeira ou segunda 
instancia, comJ a!'bitro nomeado pelas partes.» 

1.008 
Ao art. 1 . on : 
« . . . e pena convencional contra a parte insubmissa terú 

e:;ta o direito de recorrer para o tribunal superior, quer no 
caso de nullidade ou extincção do oJmpromisso, que1· no' de ter 
o arbitro ultrapassado os S•3US poderes. 

Paragrapho unico .. . da pena·, ou prestação de fiança ido-
nea ao seu pagamentJ. 

Codig'O Civil - fl. 42. 
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~ ·} .. , /:·r· ;J 
Art. 1. 049. Ao compromisso se iJJPplicará, quanto pos-

sível, o que está disposto sobre a transação . 

CAPITULO XI 
DA CONFUSÃO 

Art. 1. 050. Extingue-se a obrigação, desde que as 
qualidades de credor e devedor se retmam na mesma pes-
soa. 

Art. 1 . 051. A confusão pó de dar-se ou a respeito de 
toda. a divida ou ele pàrte della. 

Art . 1.052. A confusão, que se opéra na pessoa do 
credor ou do devedor solidario, só extingue a obrigação até 
á concurrencia do respectivo quinhão elo credito ou ela di-
vida, subsistindo a solidariedade quanto ao mais. 

Art. 1. 053. Cessando a confusão, fica, pelo mesmo 
facto, restabelecicl,a a obrigação com seus accessorios e ga-
rantias. 

CAPITULO XII 
DA REMISSÃO DAS DIVIDAS 

Art . 1. 054. A entrega voluntaria elo titulo da obriga-
ção prova a desoneração do devedor e seus co-o brigados, 
se o credor fôr capaz de alienar, o devedor capaz de adqui-
r ir e o titulo escripto particular. 

Art. 1. 055. A entrega elo objecto empenhado prova a 
renuncia elo credor á ga;.·~ntia real, mas não a extincção 
da divida. 

A:t-t. 1. 056. A r emissão concedida a um dos co-obri-
gados eles o briga-o da parte correspondente ela divida; e 
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1.009 
Ao art. 1 . 049 : 
« . . . se 'applicará, quanlo possível, o disposto acerca da 

Lransacção. (Arts. 1. 026 - 1. 037 ) .» 

1.010 
Ao art. 1 . 050 : 
« ... desde que na mesrna pessoa se confundam as quali-

dades .de credor e devedor.» 
1.011 

Ao art. 1 . 051 : 
«A confusão póde verificar-se a respeito de toda a divida, 

ou só de parte della.» 
i.012 

Ao art. 1 . 052 : 
«A confusil.o operada na l)elílSOa do orador ou devedor so-

lidario só 'extingue a obrigação a;té á c-Jncur>rencia da 1~espe~ 
ctiva parte no <ereclito, ou na divida, subsi,t.i"do quanto ao mais 
a solidariedade.» 

1 . 013 
Ao :art. i. 053 : 

«Cess<ando a confusão, para logo se resta)Jelece, com toctos 
os seus accessori'os, a obrigação anterior .» 

1.014 

Aoart. L056: 
«A remi'ssão concedida a um dos codevedores extingue 
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ainda que o credor reserve a solidariedade contra os outros, 
n[w 1póde cobrar delles a divida sem deducção da. parte re-
mettida. 

CAPITULO XIII 

DAS GONSEQUENCIAS DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇõES 

Art. 1. 057. Não cumprindo a obrigação ou deixando 
de cnmpril-a pelo modo e no tempo devidos, responde o de-
vedor por perdas e damnos. 

Art. 1. 058. Nos contratos unilateraes responde por 
eulpa a parte, a quem o contrato aproveita, e sómente por 
dolo a parte a quem, ao revez disso, não traz elle vantagem. 

Nos contratos bilateraes, r esponde cada uma das par-
tes por culpa. 

§ lmico. A culpa consiste na negligencia com que pro-
ceder o devedo:c· no desempenho da obrigação contrahida . . . . 

~ .. ..... 
Art . 1 . 059. O devedor não responde pelos prejui,zos 

resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressa-
mente não se houver por elles r esponsabilisado, excepto 
nos casos dos arts. 956, 957 e 958. 

§ unico. O caso fortuito ou ele força maior verifica-se 
no facto necessa.rio, cujos effeitos não era possível evitar 
ou impedir , 

CAPITULO XIV 

DAS PERDAS E DAlYINOS 

Art. 1. 060. Salvo as excepções previstas em disposi-
ções especiaes deste Cocligo, as perdas e damnos devidos ao 
credor comprehenclem não só o que elle perdeu effectiva-
mente, senão o que razoavelmente deixou de ganhar. 

Mas, o devedor que deixou de pagar no tempo e pela 
devid a fórrna, só responde pelos lu cros que forem ou po-
diam ser :previstos na data em <J.Ue contrahiu a obrigação. 
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a divida na parte a elle correspondente; !.ie modo que, aind•a 
reservando o credor a solidal'iedade contra os outros, já lhes 
não pód'e cobrar o debito sem cleclucofio da parte rcmettida.» 

1.015 
Ao art . 1. 058 : 

«Nos contractos unilateraes responde por simples culpa o 
contrahente, a quem o contracw aproveite, e só por dolo, 
aquelle a quem não fav·oreca . » 

«Supprima-se o paragrapho uni co .» 

1.010 
Ao art . 1. 059: 

«Paragrapho unico. O caso fortuüto, ou de, forca maior, 
consiste no facto inelutavel, cujos effeitos seja impossível re-
mediar, ou prevenir. » 

1.017 
Ao art. 1. 060: 

«Salvo as excepcões previstas neste Codigo de modo ex-
presso, as perdas e damnos devidos ao credor, abrangem, além 
do que elle effectiv.amente perdeu, o- que razoavelmente deixou 
de lucrar. 

Paragrapho uni co . O devedor, porém, que não pagou no 
tempo e fórma devidos, só responde pelos lucros, que foram ou 
podiam ser previstos na clata da obrigacão. » 
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Art. 1. 061. Ainda que a inexecução r esulte de dolo 
do devedor, as perdas e damnos só comprehendem os pre-
juízos effectivos e os lucros cessantes, elirecta e immedia-
tarnente decorrentes. 

Art. 1. 062. As perdas e elamnos, nas obrigações ele 
pagamento em dinheiro, consistem nos juros da móra e 
custas, sem prejuízo ela pena convencional . 

CAPITULO XV 
DOS JUEOS LEGAES 

Art. 1. 063. A taxa elos juros moratorios, quando não 
conYenciona.da, será de seis por cento ao anno. 

Art. 1. 064. Será tarnbem de seis por cento a taxa dos 
juros devidos por determinação da lei, ou quando as partes 
tiverem convencionado juros sem estipular a taxa. 

Art. 1. 065. Os juros moratorios são devidos indepen-
uentcrnente da allegação elo prejuizo, e contam-se tanto em 
fav.or das dividas em dinheiro, corno de outras prestações, 
desde que estiver fixado o valor ;pecuniario destas por arbi-
tramento, sentença judicial ou simples accordo das pa.rtei. 

TITULO III 

Cessão de credito 

Art. 1. 066. O credor pó de ceder o seu credito, se a 
isso não se oppnzer a natureza da obrigação, a lei ou con-
"'."'enção com o devedor. 

Art. 1.067. A cessão de um credito comprehencle os 
seus accessoríos e garantias, salvq disposição em cou.trarío. 
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1.018 
Ao art . 1. 061 : 

« ... as perdas e damnos só incluem os preJmzos effecti-
vos ,e os. lucros •cessantes, por effeito dellas, directo e .imme-
di•ato .» 

1.019 
Ao art. 1. 063: 

« ... quando não cDnvencionad a (art. 1. 262) . :. 
1 .020 

Ao art. 1. 064 : 
«Ser·ãio tambem de seis por .cento a,o anrJIO· OSJ juros devi-

dos por força de lei, ou quando as partes os convencionarem 
sem taxa eqtipulada . » 

1.021 
Ao art . 1. 065: 

«Ainda que se não allegue prejuízo, é ohrigado o devedor 
aos juros da móra, que se contarão '&Ssim ás dividas em di-
nheiro, com 1as prestações de- outra natureza, desde que lhes 
esteja fixado o valor pecuniari!o por sentença judicial, arbi-
tramento, ou accôrd'o entre as partes.» 

Ao art. 1. 066: 

1.022 

«DA CESSÃO DE CREDITO» 
1.023 

« ... a lei, ou a convenção co111: o devedor.» 

1.024 
Ao art. 1. 067: 

«Salvo disposição· em contrario, na cessão de um credito 
se ;a,brangem todos os seus accessorios. » 
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Art. 1. 068. A transfer enci a de um credito não pó de 
ser opposta a terceiro, se não constar de instrumento pu-
blico, ou particular, na fórma do al't. 140. 

§ unico. O cessionario· do credito hypothecario tem, 
como o subrogado, o direito de fazer inscrever a cessão á 
ma1·gem da inscripção principal. 

Art . 1. 069. A disposição do artigo precedente não se 
a:pplica á transferencia de credito operada em virtude de 
lei ou sentença. 

Art. 1. 070. A cessão de credito não produz effeito 
em relação ao devedor a terceiros, senão depois de noti:fi-
en.da, mas t erá egual effeito a declaração do devedor, feita 
por escripto publico ou particular, de que teve sciencia da 
cessão realizada . 

Art. 1 . 071. Occorrenclo varias cessões do mesmo cre-
dito , prevalecerá aquella que tiver sido seguida da tradi-
c;:.ão do titulo do cr edito transferido. 

Art . 1. 072. Fica desobrigado o devedor que, antes de 
t er conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou 
que, no caso de varias cessões notificadas, paga ao cessio-
nario que -lhe exhibe, com o titulo de sua obrigação, o da 
respectiva cessão. 

Art. 1. 073. O devedor pode oppor tanto ao cessiona-
ri.o cnmo ao cedente as excepções que lhe competirem no 
momento em que tiver conhecimento da cessão; mas não 
pócle oppor ao cessionario de boa fé a simulação do cedente. 

Art. 1. 07 4. Na cessão •por titulo oneroso, o cedente 
fica r esponsavel para com o cessionario pela existencia do 
ereclito ao t empo da cessão, ainda que por isso se não res-
ponsabilisasse. A mesma responsabilidade lhe cabe · nas ces-
sões por titulo gratuito, se tiver procedido de má fé. 
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1.025 
Ao art. 1 . 068 : 

«Não vale em relação a terceiros a transmissão de um 
credito, si se nã-o celebr'ar mediante instrumento publico, ou 
o i'llStrumento particular não revestir as solemnidades do 
art. 140. (Art. 1.069. )» 

1.026 
Ao art. '1. 069: 

«A clisposiç[~o 1.10 artigo antecedente, parte primeira, não 
se applica á trausforencia ele credltos, operada por lei ou sen-
"it'IH} a. » 

1.027 
.'\o art . 1. 070: 

«A cessão ele credito não· vale em rolar,:ão ao devedor 
smão quando a este notificada; mas por notificado se tem o 
devedor que, em escripto publico ou particular, se declarou 
~t'icnte da cessão feita .» 

1.028 
1~0 art. 1.071: 

« Occorrenelo varias cessões elo mesmo credHo, preva-
]ece a que se completar com a tradiçãio do titulo do credito 
eedido .» 

1.029 
/lo art. 1.072: 

« . . . ao eessio·nario, que lhe apresentn, com o titulo ela 
er~são, o ela obrigação cedida.» 

1.030 

f:.o art. 1 . 07!1: 
«Na cessão por titulo -oneroso, o ceelent&, ainda que .se 

não responsabilize, :fica responsavel ao cessionario pela exis-
I.01Wi ;t rlo· rrrrl it n no tempo em que lh 'o ceelen. A mesma ... » 
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Art. 1 . 075. Salvo estipulação e'k contrario, o cedente 
não responde pela sol vencia do devedor. 

Art. 1.076. O cedente obrigado a garantir ao cessio-
nario não responde por mais do que recebeu com os respe-
ctivos juros; deve, porém, indemnizal-o das clespezas da 
cessão e das que houver feito para cobrança . 

Art. 1. 077. O credor originario não responde rpela ex-
:ístencia da divida, nem pela solvencia do devedor, quando 
a transferencia do credito se opera por força ele lei. 

Art . 1. 078 . Penhorado o credito, não pó de mais ser 
transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, 
mas o devedor que pagar, não notificado da penhora, fica 
desonerado, salvo o direito de t erceiros contra o credor. 

Art. 1 . 079 . As disposições deste titulo applicam-se á 
eessão de outros direitos para os quaes não haja modo es-
pecial de transferencia. 

TITULO IV 

Contratos 

CAPITULO I 
DISPOSI ÇõES GERAES 

Art. 1. 080. A manifestação da vontade, nos contratos, 
póde ser expressa, ou tacita, qnando a lei não exigir decla-
ração expressa. 

Art. 1. 081. Presume-se concluído o contrato accor-
dando as partes nos rpontos essenciaes, embora não haja ac-
corclo sobre pontos secundarios. Neste caso, poderá o juiz 
regnlal-os, tendo em attenção a natureza do negocio. 
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1.031 
Ao art. 1. 0'76: 

« O cedente, responsavel ao cessionario pela solvencia do 
devedor, não r-esponde por mai.s do que daquelle recebeu, com 
0s respectivos juros; mas tem de resarcir-lhe as despezas 
ria cessão e as que o cessi-onario houver feito com a co-
brança. >> 

1.032 
Ao art. 1. 07'7 : 

«Quando a t ransferencia elo· credito se opéra por fo rça 
de lei, o credor originaria não responde pela realidade da 
divida nem pela solvencia do devedor.» 

1.033 
Ao art. 1 . 078 : 

« ... da ·penhora:; mas o devedor que o pagar, não tendo 
notifi cação drella, fica exonerado, subs istindo sómente cont.ra 
o cr edito Ds direitos de terceiro .» · 

1.034 
«DOS CONTRACTOS » 

1.035 
Aoü art. 1. 080: 

« ... i1óde ser tacita, quando a lei não exigir que seja ex-
11ressa. » 

'Ao art. 1. 081: 
«Elimine-se.» 

1.036 
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.Art. 1. 082 . A proposta para a realização de um con-
trato obriga o proponente, excepto se o contrario resultar 
dos t ermos da proDosta, das circumstancias ou da natureza 
do n egocio . 

Art . 1. 083. Deixa de ser obrigatoria a proposta: 
I. Se, feita sem prazo a uma pessoa presente, não foi 

immediatamente acceita. 
Considera-se tambem presente a pessoa que contrata 

por meio do telephone. 
li. Se, feita sEJm prazo á pessoa ausente, tiver decorri-

do tempo sufficiente para chegar a resposta ao conheci-
mento do proponente. 

III. Se, feita á pessoa ausente, não tiver sido expedida 
a r esposta dentro do prazo dado. 

IV. Se, :mtes da resposta ou ao mesmo temJpo que 
esta, chegar ao conhecimento da outra parte a r etratação 
do proponente. 

A.rt. 1. 084 . Se a acceitação, por circumstancia impre-
vista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, deve 
est e communical-a immediatamente ao acceitante, sob pena 
de r esponder por perdas e damnos. 

A.rt. 1. 085 . A. acceitação fóra do prazo, que contiver 
adà1ç.ões, restricções ou outras modificações, importará 
nova proposta. 

A.rt. 1. 086. Quando a acceitação expressa não fôr de 
uso em certa classe de negocios ou quando o proponente a 
dispensar, o contrato se r eputará concluído se a r ecusa não 
se der a tempo. 

Art. 1 . 087. Consider a-se inexist ente a acceitação, se 
antes ou ao mesmo tempo que ella, chegar a retractação. 
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1.037 

Aoad . 1.082: 
«A vr·oposta elo c,o.ntracto obdga o prOlYmente, si o con-

tr·nrio não resultar dos termos clclla, da naturrza do negocio, 
ol: das circumstancias do caso .» 

1.038 

Av art. 1. 083: 
«Elimine- se a segunda parte do n. I. 

H. Si, fe ita sem pr·az.a a pessoa ausente, houver decor-
r Ido temp-o JJaslan te para chegar e não chet):Ju a resposta ao 
c·lmllccünento do proponente . 

IH. Si, feita com praw a pessoa ausente, nã.o .s i ho.uver 
dtm Lro delle expedido a resposta.~ 

1.039 

Ao ar!.. ±.084: 
«Sl a acceitação, por eireumstancia imprevista, chegar 

tarde ao c.onhecimento do pr.aponente, este communical-o.-ha 
rmmeniatamente ao a.cceitante ... » 

::1.040 ' 
Ao art. 1.085; 

«A ac·ceitaçã:o. fóra do prazo, .c.om condiçtiíes, restri·cções, ou 
modiificações, imp.a.rbarú nova vr·.oposta.» 

1. 041 
Ao art. 1.086: 

«Si o negoci.o for daqu.elles em que se não costuma .a ac-
ceitação tlxpressa -ou o proponente 13. tiver dispensa<io, repu-
tar- se- ha concluído o contracto, nã·o chegando a tempo a 
recusa.}> 

1.042 
Ao a1·t.. 1.087 : 

«Gnnsidel'a- sG inexistente a acc·eitaçã.o si antes· della ou 
com e li n C·heg·ar ao proponente a. ·ret.rala{)ão do -acceitant.e.» 



-670-

Project0 da Camara n. 1., de 1902 

Art. 1. 088. Os contratos por correspcindencia episto-
lar ou telegraphica tornam-se perfeitos desde que a accei-
taç:ão é expedida, excepto : 

.I No caso do artigo antecedente. 
II. Se o proponente se houver compromGttido a esperar 

resposta . 
Til. Se, sem ella, tive;~.· decorrido o prazo convencio-

nado . 

Art. 1. 089. Reputa-se celebrado o contrato no logar 
em que foi proposto. 

Art. 1. 090. Quando o contrato exigir instrumento pu-
blico como prova, póde qualquer das partes arrepender-se 
antes de assignal-o, pagando á outra a inclemnisação das 
perdas e damnos resultantes do ar rependimento, sem pre-
juízo do disposto nos arts. 1. 097 a 1. 099 . 

.A.rt. 1. 091 . Não póde ser objecto de contrato a heran-
ça de pessoa viva. 

Art. 1 . 092. Os contratos beneficos devem ser inter-
pretado strictamcnte. 

Art . 1. 093 . A impossibilidade da prestação não inva-
lida o contrato sendo r elativa ou tornando-se possível 
antes de realizada a condição. 

CAPITULO II 
DOS CONTRATOS BILATERAES 

Art. 1. 094 . I os contratos bilateraes nenhuma das 
partes póde exigir da outra o cumprimento da obrigac;ão 
sem que tenha cumpr ido a sua. 

Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das 
pal'~es contratantes diminuição em seu patrimonio, capaz 
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1.043 
Ao art. 1.088: 

«Conskler am-se f,eil!oe .os c.on~r actos .por üorrespondenoi3J 
epis:IJo·la r ou tele.graphica, desd'e que RPJ expeca ,a ooeeitacão, 
ex<:epto: 

I fr. Si. ella não chegar no praw oonv•encionadD.» 

1.044 
Ao ar t.. 1.089: 

«Reputar- se- ha oelebrado ... » 
1.045 

AJo ai' l. 1.090: 
«Quando o instrumento publico for ~eocigido oomo prova. 

do con tracto, qua·lquer das partes póde arrepender- se, .antes 
de o ab::; ignar, r esarcindo á nu tra as perdas e damnos r e·sultan-
tes do arrependim.enoo, .sem prejuízo do estatu ído nos 
:arts. 1.097 ·a 1.099.» 

1.046 
Ao al' ~ . 1.092: 

<i:ÜS contr.actos benefieos interpr.etar-.se- hão IBstricLa-. 
mente. ~) 

1. 047 
Ao art.. 1.093 : 

«.\. impossibilidade da prestação não invalida {) contracto, 
sendo r ela tiva ou cess ando an bes de l'ealizada a condicão.» 

1.048 
Ao art. 1.094: 

«l\.cs contraelos bilateraes nenhum dos contr·ahentes, an-
tes de. cumprida a. sua obr igação, .póde ·exigir o implemento da 
do out'llo . 

§ 1.0 Si, depois de celebrado .o contracto, s·obr.evim' ao pa-
trimonio de um dos contrahentes diminuição, capªz de P:r.eju-
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ele comprometter ou tornar duvidosa a prestação pela qual 
<>e obrigou, póde a parte a quem incumbe fazer prestação 
em primeiro logar recusar-se a esta, até que a outra satis-
faça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satis-
fazel-a. 

§ uni co. A parte prejudicada pelo não cumprimento 
pódc requerer a rescisão do contrato com perdas e damnos 

.(I ' 

Art. 1 . 095 . O distracto deve ser feito pela mesma 
f6rma por que o foi o contrato, mas a quitação vale qual-
quer que seja a fórma por que fôr dada. 

CAPITULO III 

DAS AHRHA:S 

Art. 1. 096. O signal ou arrl1as, dado por uma parte, 
faz presumir accorclo e torna obrigatorio o C~'7:' .?:at~. 

Art. 1. 097 . Podem entretanto, as partes estipular que, 
apezar cl:;~,s arrhas dadas, seja licito o arre'Pendimento . Nes-
te caso , se o arrependido fôr o que deu as arrhas , per-
del-as-á em proveito elo outro ; e se fôr o que as recebeu, 
deverá restituil-as em dobro. 

Art. 1. 098. Salvo estipulação em contrarw, as arrha:s 
em dinheiro consideram-se principio de pagamento. Fóra 
esse caso, elevem ser restituídas, quando o contrato for con-
elnido ou ficar desfeito. 

Art. 1. 099. Se o que deu as arrhas tornar, por culpa 
sua, impossível a prestação ou motivar a rescisão do con-
trato, perdel-as-á em proveito do outro. 
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di·ca.r ou pôr •em risco a prestação a que -se .nbrig'ou, ~aquelle 
a quem incumbir pTes·tação anterio-r .a es-sa podel- a-ha; ~·eter 
até que o outro satisfaça a sua, ou a garanta . 

2.0 A par•be 1esada pelo in:a;dimp'lemento pód~ 1r,e_qu'(l-. 
rer •.. » 

:'. 049 
Alo art. 1.095: 

«0 distracto faz - se pel<a mesma fórma que o contrae;to.· 
Mas a qui·bação val1e•, qua-lquer que· seja a ·Sua f6rma,.» 

i.050 
Ao art. 1.096: 

«0 signal, ou arrhas, dado por um dos c-ontrahent-es firma 
a pr·esumpçãio de a-ccôrdo final e ~torna; obrigatorio o con-
tra.cto.» · 

1.051 
A.o art. 1.097: 

«Podem, porém, as partes estipular o dir.eito• de se ar-
repender, não obs•tanbe as arrhas dadas. Em .cas.o tal -si '0 
arrependido fôr o que a1s deu, perdel-as- ha em pr-oveito do 
outro; se o que~ as r ecebeu, r estitui-1-.a•s-ha em d'()bro. 

1.052 

Ao al't. 1.098: 
«Salv·o -estipulação dive·rsa, as arrhas em dinheiro consi-

deram--s'e principio de· paga. Não o .s·endo, J:\estituir- -se- hão, 
quando o contr acto ,se celebra-r, ou desfizer». 

1.053 

Ao ar't. 1.099: 
«Se O• que deu arrhas, der causa a se impo.s,sibilitar a 

prestaç.ão, ou a •Se r e-scindir o ,c,o·ntracto nerde-1-as- ha em be.-
nefi cio do outro». 

Codigo Civil - fi. 43. 
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CAPITULO IV 

DAS ESTIPULAÇõES EM FAVOR DE 'l.'ERCEIRO 

Art. 1.100. O que estipula em favor de terceiro pó de 
.exigir o .cumprimento da obrigação. 

Ao terceiro, em favor de quem foi estipulada a obriga-
c:ão, é tambem permittido exigil-a, ficando sujeito, todavia, 
ás condições e modalidades do contrato, que póde ;3er mo-
dificado nos te~·mos do art. 1.102. 

Art. 1.101. Se ao terceiro, em favor de quem foi feito 
o eontrato, couber o direito de reclamar sua execução, não-
podtlrá o estipulante exonerar o devedor . 

Art. 1 .102. O estipulante pó de reservar para si o di-
reito de substituir o terceiro designado no contrato, sem 
necessidade do consentimento deste, nem da parte com 
quem contratou. . 

§ unico. TaJ substituição póde ser feita por acto entre 
·vivos ou por disposição de ultima vontade. 

CAPITULO V 

DOS VICIOS REDHIBITORIOS 

Art. 1.103. A c ousa recebida em virtude de contrato 
commutativo póde ser enjeitada por vicios ou defeitos 
occultos que a tornem impropria ao uso a que é destina-

·da, ou lhe diminuam o valor. 
E' applicavel a disposição deste artigo ás doações 

gravadas de encargo. 

Art. 1.104. A ignorancia de t aes vicios não exime de 
-responsabilidade, salvo clausula expressa. 
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1.054 
Ao ar L 1.100: 

· «Pwragraphto· unico. Ao terceiro, €.111 'favor de quem se es-
tipulou .a obrigação, -tambem é permittido exigil-a, f.icando 
todlav.i.a, sujeiLo áJs condições .e 1 normas. elo .contracto, si a elle 
o.nnuir, e o estipulante ·O não .innovar nos termos do art. 1:102.». 

1.055 
Ao art. 1.101: 

«Si ao terceiro, em favor de quem se fez o contracto SQ 
deixar •o' direito àe .r.eclama·r--lhe a execução não .. . ». 

i. 056 
Ao 1art. 1. 102: 

«0 estipulante póde r eservar-se o direit·o de substituir o 
terce.ir-o de,s ignado no contr.acto, independentemenbe da sua 
annuencia 1e1 da do out.r:o contrahente (a,rt. 1.100, pa·ragrapho 
;unioo) .». · 

L0 57 
Ao -art. 1:103 : 

«0 adquirente por conLracto cummmativo póde engeitar a 
cousa l'ecebida, tendo vici·o~ ·OU defeitos ·encobertos, que a tor-
nem impropria ao seu destino, ou lhe desfalquem o valor 
,(art. 182, § 2° e § 5°, n. IV.) . 

Panageaphü unico. App.!ica- se. o di.sp1osto ne.s•tc artigo ás 
coações .c.o.m encarg.o.». 

1.058 
Ao art. 1.104: 

«Salvo cl·ausula .exp.res;sa', no contracto, a ignorancia de 
tae.s vicio.s. pelo alienante nãio• o ·exime á res-p.onsabilidade 
[(art. 1.105. ). 
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.Art. 1.105. Se o alienante conhecia o vicio ou defeito, 
deve restituir o que Tecebeu com perdas e damnos; se o não 
conhecia, será obrigado apenas a restituir o valoT r ecebido 
e as despezas com o contrato . 

Art . 1.106. A responsabilidade do alienante subsist e 
ainda que a cousa pereça no poder do adquirente, em con-
sequencia de vicio occulto, existente ao tempo da tradição . 

.Art . 1.107. O adquirente pó de, em vez de Tejeitar a 
consa r escindindo o contrato, pedir abatimento no valor 
ajustado. 

Art. 1.10 . A acção r edhibitoria ou para abatimento 
no preço não se r ealizará, se a cousa tiver sido vendida, em 
hasta publica . 

CAPITULO VI 

DA EVICÇÃO 

Art . 1 .109 . Nos contra.tos onerosos, pelos quaes se 
transfere o dominio posse ou uso, deve o alienante res-
guardar o adquirente dos riscos da evicção, sempre que 
esta r espon abilidade não tenha sido expressamente ex-
cluida . 

~ uni co. As partes podem reforçar ou diminuir essa 
garantia . 

}, rt. 1 .110. Não o b tante a clausula exclusiva da ga-
rantia verificando-se a evicção , o evicto tem direito de re-
petir o preço que pagou p el a cousa evicta, se não fo~ infor-
mado do Ti co da evicção ou se, informado, o assnmm . 
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1.059 
Ao arL 1.105 : 

«Si o aliena,nte :conhecia o vici,o, ou o defeito, r·estituieá 'o 
que recebeu. . . si O· nãJo conhecia, tão sómente restituirá o 
va,!Dr recebido, mais as despezas do contract,o·.». 

1.060 
Alo al' t. 1:106: 

« .•. ainda que ,a ,co usa pereça em podm' do .a,,J.i.enatario, s i 
pe.recer por vicio ncculbo·, já existente a o t:empo da tradioão·.» .. 

1.061 
Aio art. 1.107: 

Em vez de .rej eitar w l(l'OUSa, redhibindo o contracto 
'(art. 1.103 ), póde o .adquirente reclamar abatimento no pr.eç.o 
.{>art. 182, § zo B § 5°, n. IV) .» 

1.062 
AJo art. L 108: 

«81 a ·cousa f()i vend'ida e.m hasta puhHca, não cabe a aeijão 
r;edhibitoria, nem a de pedir all:at.imento no preç.o.». 

1.063 

'Ao art. 1.109: 
« ... ou uso, será obrigado ro alienante a resguardar o 

adquirente dos riscos da evicção, toda vez que si não tenha 
excluído e:x>pressamente esta responsabilidacle. » 

1.064 

i\o art. 1.110: 
« Noo iObstante a cla.usu:la que excJu.ir a garantia contra a 

evicção (ar.t. 1.109) , si esta se der, tem direito o evicto a re-
cnbrar o preço, que pagou pela causa evicta, si não soube do 
risco da evicção, .ou, delle informadD, o não assumiu.» 
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Art. 1.111. Salvo estipulação em contrario, o que so:f-
fretl a evicção tem mais o direito, além da restituição inte-
.gral do preço ou quantias pagas: 

I. A' indemnização dos fructos que tiver sido obrigado 
a restituir. 

II. A' das despezas dos contratos e dos prejuízos que 
directamente resultarem da eviccão . 

. III. A 's custas judiciaes. -

Art. 1.112. Subsiste para o alienante esta obrigação, 
ainda que a cousa alienada esteja deteriorada, excepto ha-
vendo dó lo do adquirente. 

Art. 1.113 . Se o adquirente tiver auferido vantagens 
das deteriorações e não tiver sido condemnado a indemni-
zal-as, o valor das vantagens será deduzido da quantia que 
lhe houver de dar o alienante. 

Art. 1.114. As bemfeitorias necessarias ou uteis não 
abonadas ao que so:ffreu a evicção, devem ser pagas tpelo 
alienante. 

Art. 1.115 . Se as bemfeitorias abonadas ao que so:f-
freu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor 
dellas será levado em conta da restituição devida. 

Art. 1.116. Se a evicção for parcial, mas consideravel, 
poderá o que a soffreu optar pela rescisão do contrato ou 
pela restituição de parte do preço correspondente á perda 
soffrida. 

Al·t. 1.117. O valor da perda, na hypothese do artigq 
antecedente, será calculado em relação ao que ·tinha . a 
eousa ao tempo da evicção. · 
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1.065 
Ao art. 1 . 111 : 

«Salvo estipulação em contrario, tem direito o evicto,-
além da restituição integral elo preço, ou elas quantias, que 
pag·OU :» 

i.066 
«Substituam- se os arts . 1.112 e 1.113 pelo seguinte: 
Art. Si a .cousa evicta tiver soff-rido deterioração,· 

responderá ao evictor p-or esta o alienante ou o evicto que lhe 
.11ouver dado causa, ou um re outro pela parte que lhe nella 
t:úuber .. » 

1.067 
'Aos arts . 1.114 e 1.115: 

«Substituam-se por este : As bemfeltorms necessarJa·S e 
[l,s uteis serão indemniz-adas pelo evictor ao alienante ou ao 
evicto, que as houver executado.» 

1.068 
Artig:o additivo-« Si a cousa evicta tiver •O seu valor con-

E:idet'avelmente augmentado, em consequencia de bemfeitorias 
introduzidas pelo evido ou pelo alienante e não convier ao 
~:;victor indemnizar a impmtancia desse accre~cimo, a eviccão 
se r esolverá recebendo o evictor do alienante, :,i este se achava 
de boa fé, o valor da cousa antes das bemfeitorias, e si de má 
fé, o dobr.o desse valor . » 

1.069 
Ao art. 1.116: 

«Si a evicção for parcial, mas consideravel, poderá o 
fl'.'icto optar entre a rescisão do contracto e a restituiçã-o da 
parte do ·preço correspondente ao desfalque soffrido . » 

1.070 
A.-o ·art. 1. 117 : 

«A importancia do desfalque, na hypothese do artigo an-
tecedente, será calculada em prorogação do valor da cousa ao 
tempo rem que se evenceu . » 
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Art. 1.118. Para poder exercer o seu direito por 
causa da evicção, deve o adquirente denunciar ao alie~ante 
o litígio no tempo e pela fórma que determinarem as leis 
do processo . 

Art. 1.119. Não póde o 
evicção: 

adquirente demandar pela 

I. · Se foi privado da causa, não pelos meios judiCiaes, 
mas por caso fortuito, força maior, roubo ou furto. 

II . Se sabia que a cousa era alheia ou litigiosa. 

CAPITULO VII 

DOS CONTRATOS ALEATORIOS 

Art. 1.120 . Se o contrato for aleatorio por serem o b-
jecto delle causas futuras, tomando o adquirente a si o 
risco de não virem a existir, o alienante terá direito a todo 
o pre<}o, ainda que a causa não venha inteiramente a exis-
tir, desde que de sua parte não tiver havido culpa. 

Art. 1.121. Se fôr aleatorio por serem objecto delle 
causas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem 
a existir em qualquer quantidade, o alienante tambem terá 
direito a todo o preço, ainda que a causa venha a existir 
em quantidade inferior á esperada, desde que de sua parte 
não houver culpa . 

Mas, se a causa não vier inteiramente a existir, não ha-
.verá alienação e será restitui do o preço recebido. 

Art . 1.122. Se for aleatorio por serem objecto àelle 
causas existentes sujeitas a algum risco, tomando o adqui-
rente a si esse risco o alienante terá egualmente direito a 
·todo o preço ajuda 'que a c ousa já tivesse deixado de ex-
istir, no to·do ou em parte, no dia do contrato. 
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1.071 
Ao art . 1.118: 

« P:ara poder exercitar o dir.eito, que da evicçfuo lhe re-
.si.llta, I() adquirente notificará do litigio o ali8nantc, quando e 
como lh'o determinarem as leis do proce·sso . >> 

1. 072 
Ao art. L 119: 

«Não pódc o adquirente demandar pela evicção o alie -
nante : 

I. Si da co usa foi privado, não por via judicial, mas .. . , 

Supprima- se a disposição do n . II do art. 1.119, por já 
rstar comprehendida a materia no art. 1.110 

1. 073 
Ao art . 1. 120 : 

«Si o contracto for aleatori.o, por diz·er respeito a eousas 
futuras, cujo ri sco de não virem a existir u.ssuma o adqui-
J'ente, terá direi.to a al ienante a todo• ·p.r eço, desde que de sua 
parte não tenha havido culpa , ainda quj;l dellas não venha a 
existir absolutamente nada .» 

1.074 
Ao a1rt.1 1.121: 

« ... terá tambem direito o alienante a todo o preço, d'esde 
que de su a1 parte não tiver conc·orrido culpa, ainda que a cousa 
venha a existir em quantidade inferior á esperada. 

Paragrapho unico . Mas, se d'a cousa nada vier a existi:r, 
ali'enaçã.o não hia•verá, e o adquirente restituirá o preço rece-
bido.» 

1.075 
Ao art. 1. 122 : 

<<Si fôr .a·lea.·torio, por se ref:erir a coUJS.as ex.istentes-, ma•s 
expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente 
direito O' ai ienante a todo o preçO', pos~o que a :oousa· .i á não 
existisse, em p:arte, ou de todo, no dia do c.ontracto. » 
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ÂTt. 1.123 ·. A alienação aleatoria do artigo antece-
d?nte poderá ser annnllada como dolosa pela parte preju-
dlCaà.a, se esta pr var que a. outra parte não ignorava a 
ces. açã.o do risco a que a cousa estava sujeita . 

TITULO V, 

Dífferentes especies de contrato 

CAPITULO I 

DA COMPRA E VENDA 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇõES GERAES 

iut. 1.124. P elo contrato de compra e venda, um dos 
contral1entes obriga-se a t ransferir a propriedade de uma 

. cousa, e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro . 

.Axt. 1.125 . A fixação do preço pó de ser deixada a ar-
hitrio de teTCeiro ou t el'ceiros, que os contratantes log·o de-
signaTem ou prometterem designar. Se o terceiro não accei-
tar a immmbencia, ficar á sem effeito o contrato, salvo 
qnando for accordado designai' outra pessoa . 

Art . 1. 126 . Pó de t ambem a fixação do preço ser f eita 
pelo do mercado ou da bolsa em certo e determinado dia e 

Jogar. 

Al·t . 1. 12."' . E' nullo o contrato de compra e venda, 
q•wndo a fix ação do preç.o é deixada ao arbítrio de uma 
das p aTtes sómente. 

Art. 1.128 . A compra e venda, quando pura, conside-
r ar- e-á obrigatoria e perfeita, desde que as partes a.ccor-
darem no objecto e no preço . 
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1.076 
Aoart . 1. 123 : 

« .. . como dolosa pelo prej udi cado, :;;e provar que o outro 
contrahente não ignoeava a consumação do ri.sco, a que no 
contracbo a inda se considerava exposta a ... » 

1.077 

"'Das varias especies de contractos» 

1,078 
Ao art . 1 .124 : 

«Pelo oontracto diei compra e venda: m dos contrahente!S 
e obriga a transferir o domínio ct:e certa eousa e ... » 

1.079 
Ao art. 1 . 125 : 

« .. . salvo quando accordarem os contrahentcs desigHar, 
outra pessoa .» 

1.080 

Ao art . 1 .126 : 
«Tambem se poderá deix<ar a fixaç;Io do preço 6. taxa do 

mercado, ou da . .. >> 

1. 081 
Ao art . 1.127 : 

«:\fu llo é o contracto d'e compra e venda, quando se deixa 
ao arbítrio e:s:clusiyo de uma das partes a tax:aç.ão do preço .» 
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Art. 1.129. Até ao momento da tradição, os riscos da 
cousa correm por conta do vendedor, e os do preço por con-
ta do comprador. 

§ 1. 0 Todavia, os casos fortuitos, os quaes occorreram 
no acto de contar, marcar ou assignarlar as cousas, que 
commumente receberem, contando, pesando, medindo 
ou assignalando, e que já tiverem sido postas á dispo-
sição do comprador, correrão por conla deste. 

§ 2°. Correrão tambem por conta do comprador os ris-
cos das referidas cousas, se estiver em móra de as receber, 
quando postas á sua disposição no tempo, logar e pelo 
modo ajustados. 

Art. 1.130. Se, por ordem do comprador, for expedi-
da a cousa para logar â.iver!>o, os riscos correrão por sua 
conta, uma vez entregue a quem deva transportal-a, salvo 
se o vendedor se afastar das instrucções do comprador. 

Art. 1.131. As despezas da tradição ficam a cargo do 
vendedor e as do titulo a cargo do comprador, salvo clau-
sula em contrario. 

Art. 1.132 . Não sendo a venda a credito, o vendedor 
não é obrigado a entregar a cousa sem receber o preço. 

Art. 1.133. Ainda concedido o prazo para pagamento, 
se, antes da tradição, o comprador se tornar insolvavel, po-
derá o vendedor sobrestar na entrega da cousa, até que o 
comprador dê caução de pagar no tempo ajustado. 

Art. 1.134. Os ascendentes não pódem vender aos seus 
descendentes, sem que os outros descendentes o consintam 
expressamente. 
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1.082 
Ao ar t. i .129: 

«§ 1." Todavia os casos fortuitos, occorridos no acto de 
contar, mar·car, ou assignalar cousas, que commummente se re-
cebem, contando, ... » 

1.083 

Ao art. 1.130: 
«Si a oousa fôr expedida para logar diverso por ürdem 

do comprador, por sua conta correrão os ri·scos, uma vez en-
tregue a quem haja de transp,ortal-a, salvo se cl!a.s instrucções 
delle se afastar o vendedor .» 

1.084 
Ao art. 1.131: 

«Salvo clausula em conti'ario, ficarão as despezas d,a es-
criptura a cargo do comprador, e a carvo do vendedor n • da 
tradic<:" . » 

1 .085 
Ao art . 1. 132: 

« ... a entrega,r a cousa, antes de receber o preço .» 

1.086 
Ao art. 1.133: 

«Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, si an-
tes da tradição o comprador cair em insolvencia, poderá o 
vendedor sobreestar na entrega• da cousa, até que o aomprador 
lhe dê caução 'de pagar no tempo ajustado.» 

1.087 
Ao art. 1.134: 

«Os ascendentes não podem vender a descendentes, sem 
que os outros descendentes expressamente consintam.» 
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Art. 1.135. A compra, ainda em hasta publica, é pro-
hibiciia; 

l. Aos tutores, curadores, testamenteiros e administrado-
res, em relação aos bens confiados á sua guarda ou admi-
nistração. 

Il. Aos mandatarios, em relação aos bens de cuja ad-
ministração ou alienação estejam encarregados. 

UI. Aos empregados publicas, em r elação aos bens da 
União, dos Estados, dos II'Iunicipios ou estabelecimentos, 
de cuja administração estejam encarregados. A mesma 
disposição applica-se aos juizes, arbitradores, ou peritos 
que, de qualquer modo, possam influir no acto ou no preço 
da venda. 

IV. Aos juizes, empregados de Fazenda, secretarias de 
tribunaes, escrivães e outros officiaes de justiça, em rela-
l1ão aos bens ou direi.tos, que estiverem em litígio perante 
tribunal, juizo, ou conselho, no lagar onde exercem suas 
funcções. 

Art. 1.136. Esta prohibição comprehende a venda ou 
cessão de credito, salvo entre co-herdeiros ou em pagamen-
to de divida ou para garantia ele bens já possuídos pelas 
pessoas mencionadas no n . IV elo :.trtigo antecedente . 

Art. 1.137. Se a venda se realizar á vista de amostras, 
entender-se-á que o vendedor garante existirem na cousa 
:vendida as mesmas qualidades elas amostras. 

Art. 1.138. Se na venda de um immovel se determi-
nar a respectiva área, e esta não corresponder ás dimen-
sões dadas, terá applicação o disposto no cap. V do titulo 
anterior, excepto se for vendid·o como cousa certa e a ex-
t ensão apenas enunciativa. 
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1.088 

'Ao art. 1.135: 
«Não podem ser comprados, ainda iem hasta publica: 
I. Pelos tuto·res, curadores, testamenteiros e adminis-

tradores os bens confiados. . . · 

II. Pelos mandatarios os bens, de cuja administração 
ou ... 

Ao art. -1.135, n. III - Redija-se assün: 
III. Aos empregados public-os, em relação aos bens que 

estiverem sob sua administração, directa ou inclirecta-, da União, 
dos Estados e elo!:> lVlunicip:ios. 

Mantêm -se a segunda parte do período. 

IV. Pel·OS juizes, empregauos de fazenda, secretarias de 
tribunaes, escrivães e outros officiaes. de justiça, os bens, ou 
direitos, sobre que se litigar em tribunal, juizo, ou consellw, 
no lagar onde esses funccionm.'ios servirem, ou a que se es-
tender a sua autoridade.» 

1.089 
'Ao art. 1.136·: 

« . . . o crediLo, excepto :>i fôr ou entre coherdeiros, ou em 
pagamento de divida, ou para garantia de hens já pertencentes 
a pessoas designadas no• artigo anterior, n. IV.» 

1 .090 
'Ao art. 1. 137 : 

« ... que o vendedor 'asseg.ura ter a causa vendida as quali-
dades por e !las apresentadas.» 

1.091 
'Ao art. 1.138 -Redija-se assim: 

«Art. 1.138 - Si na venda de um immovel se estipular 
o p.re.ço por rnedicla de extensão ou s·e: determinar a respectiva 
área, e esta não C·Orresponder em quelquer dos casos ás dimen-
sões da.da·s, o comprador terá o direito de exigir o complemertt,o 
da área, e não sendo isso possível, ·O· de reclamar a rescisão do 
·contracto -ou o abatimento proporcional elo preoo. Não lhe cabe, 
porém, esse direito, si o immovol f.oi vendido como causa certa 
e! discriminada, tendo sido apenas enunciativa •a: referencia ás 
suas climensõees. » 
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.1\rt. 1.139. Nas cousas vendidas conjunctamente, o 
def8ito occulto de uma, não autoriza a rejeição de todas. 

Art. '1.'140. Não podem os condominos vender a es-
tr<'lnhos sua respectiva parte, se o consorte a quizer tanto 
por tanto. ü condomino a quem não se der conhecimento 
da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a par-
t e Yendida, comtanto que requeira no prazo de seis mezes. 

3 unico. Sendo muitos os condominos,preferirá O· que 
tiwr bemfeitorias de maior valor e, na falta de bemfeito-
rias, o de quinhão maior. Se as partes forem eguaes, have-
rão <1 parte vendida os que a quizerem feito o deposito 
préYio. 

SECÇÃO II 
Clausulas especiaes da compra e venda 

RETROVENDA 

Art . 1.141. O vendedor pó de resalvar o direito deres-
gatar o immovel vendido, dentro de certo prazo, mediante 
restituição do preço e mais despezas :feitas pelo comprador. 
Além destas despezas, serão tambem attendida.s as que fo-
rer.l feitas com melhoramentos do immovel, comtanto que 
não excedam o a ccrescimo do valor delles resultante. 
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'1.092 

Paragrapho unico. P1·esume-se que a ref:erencia ús di-
mensões foi simplesmente enunciativa, quando a differenc;a 
encontrada- não exceder de '1 120 dai extensão total enunc-iada., 

'1 . 09'3 

«r\rt. Em .toda ·escriptura. de transferencia de ·immo .. 
veis, s•eTão transcriptas as certidões de se acharem elles quites 
com a Fazenda Federal, estadual e municipal, de quaesquer 
impostos 1a que pudessem estar sujeitos . 

Paragrapho unico. A certidão negativa ex-onera o immovel 
e isenta o adquirente de toda responsabilidade .» 

'L 094' 
'Ao art. L 140 : 

«Não póde um condomino mn cousa indivisível v.etncler a 
sua parte a estranhos, si outro consorte :a quizer tanto por 
tanto. O condomino . . . haver para si a parte vendida a 8'3 -
tranhos, si o requerer ;:10 prazo de seis mezes. 

Paragrapho unico .... o de quinhão mai.or. Si os aui --
nhões forem iglJia<es, haverão -a parte vendida os compropricta-
rios qu~ a quizerem, deposi~;:tndo prév1iamerile o preço.» 

'1.095 

_DAS CI,AUSULAS ESPECI!IES ."1 COJVIPRA E YENDA 

1.096 
Da l'etrovenda 

1.097 
Art. 1 . 141 . O vendedor póde reservar- se o direito ele re-

cobrar, .em certo prazo, o immov'e'l, que vendeu, restituindo o 
preço, mais as despezas feitas pelo comprador . 

1 . 098 
Paragrapho unico. Além destas, reembolsarú lambem, nesse 

caso, O' vendedor ·ao comprador as empregadas em melhorrvncn-
Codigo Civil - fL 44. 
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Art. 1.142. O prazo do resgate não rp"óde ir além de 
'tres annos, sob pena de reputar-se não escripto. As partes 
podem fixai-o mais curto, e, quando não o fizerem, presu-
me-se concedido o maximo. 

§ unico. O prazo de resgate, seja estipulado expressa-
mente, seja presumido, prevalece contra qualquer pessoa 
a in ela que incapaz. O vencimento do prazo importa por si 
só. a extincção do direito e torna a venda irrevogavel. 

Art. 1.143. Na retrovenda o vendedor conserva sua 
acção contra terceiros adquirentes, ainda que não tivessem 
conhecimento da clausula. 

Art. 1.144. Se differentes pessoas tiverem direito de 
r esgatar a mesma cousa e sómente uma o exercer, poderá 
o comprador fazer intimar as outras para accordarem no 
resgate . 

§ 1°. Não haorendo accordo entre os interessados ou 
não querendo um delles entrar com a importancia integral 
do resgate, caducará o direito de todos. 

§ 2°. Se os differentes condominos elo predio alienado 
não o tiverem vendido conjunctamente e no mesmo acto, 
poderá cada um de per si exercer o seu direito de resgate 
sobre a respectiva parte, sem que o comprador possa obri-
gar os demais a resgatal-o integralmente. · 

Venda a contento 

Art . 1.145. A venda a contento reputar-se-á feita sob 
condição suspensiva, se no contrato não se lhe tiver dado 
expressamente o caracter de condição resolutiva. Nessa es-
pecie de venda entra a de líquidos e generos que é possível 

' ! 1 - ; .i . ; __ ,.._! ---~ 

provar. 
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tos do immovel, •até o valor por esses melhoramentos accres-
centadro á pr•opriedade. 

1.099 

Ar·i. 1. f 42 . O prazo para •o r.esgame, ou retrruoto, não pas.; 
s·ará ~Je tnes .ar. nos, sob pena doe se .reputar não esc·ripto; pre-
sumindo-s•J 0st ipu!.ado o maximo do ·tempo, _quando as partes 
o não determinarem. 

l'aragrapho unico. O praz.a de retra!Clto, 'txpr·e.sso ou pre-
sumido, pr~'\•aler.e ·ainda contra 10' incap•az. Vencido o praz-o, 
extirguiu-s l', o -cli'reito ao r·etva!Ct.n, .e tornou-s·e irr.etractavel 
a venria. 

1.100 
!\.rf.. i . 14:3. Nru retrovenda •o vendedor cons•erva a sua 

accã:o conira •[ercei•ros ·a,dquir;entes da cousa ·retro-vendida, 
,ainda que enes não conhec.ess·em •a dausula do r·elin11cto. 

1.101 
Ar·1 • 1. 144. Si varias p-essoas tiverem c1ireito ao retracto 

so-bre a mesma· cousa, e só uma :o exeroer, p·ode•rá o compr.a:dor 
fazer .lltin~ar as outras, para nelle a,c•oordarem. 

§ Lo . . . inl!egral do .retracto, cad1.1.r.ará -o direito de 
'vodos. 

§ ::.o Si os diff,erentes -coon:dominos do predio alheado o não 
r.eLr.oyende!:am conjuntamente e no mesmo acto, poderá ca.da. 
qual dê- per si •exercitar sobr·e o respectivo quinhã;o o s·eu di-
reito rle retract·o, sem que .o comp:rador po~sa oonstr·anger os 
dems~.5 a rt!!gatal-o .p-or ·inúe·im. 

1.102 

DA VENDA A CONTEN'l10 
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Art. 1 .146 . As obrigações do compràdor que recebe a 
cousa sob condição suspensiva são, até que manifeste a ac-
ceitação, as do commodatario. 

Art. 1.147. Se dentro do prazo, o comprador não 11zer 
declaração alguma, reputar-se-á perfeita a venda, quer a 
condição seja suspensiva, quer seja r esolutiva, valendo 
como declaração de que lhe agradou a cousa, o pagamento 
do preço, quando a clausula tiver caracter suspensivo. 

Art. 1.148. Não havendo prazo estipulado para a de-
claração do comprador t erá o vendedor direito ele intimai-o 
judicialmente para que o faça em prazo improrogavel, sob 
pena ele considerar -se perfeita a venda . 

Art. 1.149 . O direito resultante ela venda a contento 
é simplesmente pessoal. 

Art. 1.150 . A preempção ou preferencia impõe ao 
c·ompraclor a obrigação ele offerecer ao vendedor a cousa 
que aquelle vae vender ou dar em pagamento, para que este 
t:.::;e de seu dir eit o de prelação na compra, tanto por tanto. 

Art. 1.151. A União, o Estado ou o :M\micipio tem o 
dever de offer ecer ao pr oprietario o immovel desapropria-
elo , pelo valor da desapropriação, no caso de se não verifi-
car o :fim para que foi desapropriado . 

.A:·t. 1.152. O vendedor póde tambem exercer o seu 
d ireito de prelação, intimando-o ao comprador quando lhe 
constar que a cou.sa vac .se r vendida . 
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1.103 
.\ ,·L 1 .. :; 45. 
P.=trag~apho unico. Nesta especie de v·enda se classifica a 

do-s g~·~Iieros . que .se ·0o•stumam pr-ovar, medir. pesar, ou exge.-
rimentar, antes de :a.cceitos. 

1 .:1 04 
A,..., . 1.14H. As .obrigaç:ões do comp·rador, que recebeu -sob 

c·ond 1 ~.ã o s~1spensiva a. causa oompr.ada, são as de mero ccm-
modatario, em quanto nã-o manifes te acceital - a. 

1 . 105 
:\ ct. 1. H7. Si •O comprador nã-o fizer r.leclamoão .a.lguma 

denh:> no P'razo, reputar-se-ha pecfeita D.I venda, quer seja 
susp·.~Psiva a ,•,ondição, quer ·r·eso·lut iva; havendo- se, no pri-
meirl) case, o nngamento do pr.eço como expre·ssão de que ac-
ceita a üout:a vendida. 

1. 1106 

Arf. . 1 .1 43 . Não havendo prazo ·estipulado para •a decla-
raoãl) do comprador, o vendedor terá di,reito a intimai- o ju-
dicialmente, P.!.ira que o fa!}a ... 

' 1. •107 

DA PREEMPÇÃO OU PREFERENüiA 

1. '108 
·~ri. :!.. 15L A União, o Estado 'ou o Município offrerecerá 

a•o ex-propl'ietar ilo o immovel desa.prop.riad), lJelo preço po'l' 
que ·e foi, caso não tenha o d·esüno, para que se deS'aipropr iou. 

1.109 
'A;-L 1.152. • •• , quando Ih~ const!ar que este vae ven-

der a cour:.a . • •. 
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Art. 1.153. O direito de preempção não se refere a 
outras formas de alienação, que não sejam as declaradas 
no art. 1.150 nem a outro direito real além do dominio. 

Art. 1.154. Se a co usa for mo.vel, o direito de pre-
empção deve ser exercido dentro dos tres dias que se segui-
rem ac. em que o comprador tiver affrontado, sob pena de 
caducar; se, porém, fôr immovel, dentro de trinta dias, con-
tados da mesma fórma e sob a mesma pena. 

Art. 1.155. Quando o direito de preempção for esti-
pulado a favor ele diversos individuas em comrnum, 
só pod~rá ser exercido pela totalidade da causa. Se algum 
dos individuas perder ou deixar de exercer o seu direito, 
p_?derão os demais exercei-o na fórma sobredita. 

Art. 1.156. Aquelle que exerce o direito de preferencia, 
obriga-se a 'Pagar, em igualdade de condições, o preço acha-
do ou o que fôr ajustado, sob pena de perder a preferen-
cia. 

Art. 1.157. Se o comprador não fizer saber ao vendedor 
o preço e as vantagens que lhe offerecem pela eousa, res-
ponderá por perdas e damnos. 

Art. 1.158. O direito de 'Preferencia não pode ser cedido, 
nem passa aos herdeiros. 

Pacto de 1nea hor compl'ador 

Art. 1.159. O contracto de compra e venda póde ser feito 
com a claus11la de se desfazer, se, dentro de certo prazo, ap-
parecer quem offereça maior vantagem. Este prazo não po-
derá exceder de üm anno e em caso algum aquella clausula 
passará das pessoas elos contractantes. 
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1.110 
A:· L. 1.153. O dir.eibo de preempção não se estende· smão 

áJs· situações indicadas nos aTts. 1.150 e 1.1151, nem :a outro 
direito rea' que não •a propriedade. 

1.111 
Art . 1. 15ti, O direito de preempçã,o oadue~ará, si ·a causa: 

fôr movei, não se exercendo· nos tr·es dias, e. si fôr immovel,-
não .~l"l ex>•:m&ndo nos trinta subsequente'S áquelle, em que o 
comprador tiver affl~on<tado ,o vendedor. · 

1.112 
Arl . 1.155 . . .. .a favor de varias individuas em com-' 

mum. só poderá s'er •ex>er·cido em relação á cousa no :seu ,iJodo. 
Si .algum éli das pe.ss·o·as, a quem ,elle t oque, perder ou não exer-; 
cer o seu direito, poderão- •as· demais 'utilizal-·o na .fó:rma 
s·ob:rediLa.. · 

1.113 
Art.. 1.1 56 . Aquelle que e:x;eroe .a preferencia, está, sob' 

pena ele a perdr•r, obrigado .a pagar, ·em o-1·ndições iguaJes, o 
preço e,ncortrado ou -o ajustado. 

1.11 ~ 

'Art. 1.157. RespondEl'rá :por perdas •e damnos o compra-' 
dor, IS J o vend1:0dor não 'Cler sci-enci•a do preço ·u das vantagens, 
que Jlle ol'J'el'eeem peba causa. 

1.115 
Art. 1.1 58 . O direito de pre;ferenéia não se póde ceder, 

nem passa 'aos herdleiros. 

1.116 

DO PAC'JXJ DE MELHOR COMPRADOR 

1.117 
Art. 1.159. 
Paragrapho unico. Não e:mederá de wn anno· esse prazo,-

nem essa clausula vigona·rá senão entre os contractante.s . 
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Art. 1.160. O pacto de melhor comprador vale por con-
dição resolutiva, salvo convenção em contrario. 

Art. 1.161. Esse pacto não póde existir nas vendas de 
moveis. 

Art. 1.162. O comprador prefere a quem offerecer iguaes 
vantagens. 

Art. 1.163. Se, dentro do prazo fixado, o vendedor não 
acceitar proposta ele maior vantagem, a venda se reputará 
definitiva. 

Pacto comm·iSS??"iO 

'Art. 1.164. Ajustado que fique desfeita a v~nda, se não 
:tôr pago o preço até certo dia, poderá o vendedor, não pago, 
desfazer o contracto ou pedir o preço. 

§ unico. Se o vendedor não pedir o preço dentro de dez 
dias, a datar do vencimento do 'Prazo, a venda ficará des-
feita de pleno direito. 

CAPITULO II 
DA TP.OCA 

Art. 1.165. Applicam-se á troca as disposições referentes 
;1 -compra e venda, com as seguintes modilficações: 

I. Salvo disposição em contrario, cada um dos contra-
tantes pagará por metade as despesas com o instrumento da 
troca. 

II. São nullas as trocas desiguaes entre ascendentes e 
descendentes sem consentimento expresso dos outros des-
cendentes. 

CAPITULO III 
DA DOAÇÃO 

SECÇÃO I 
DISPOSIÇõES GERAES 

Art. 1.166. Considera-se doação o contracto em que uma 
pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimonio bens 
ou vantagens para o de outra, que acceita a transferencia. 
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1.118 
DO PACTO COMNIISS·ORIO 

1.119 
Ar L. 1.1.64 . Ajustado que se desfaça a venda, não se pa-

gandu o preço até certo dia ... 

Paragra.pho uni co. Si em dez di•a.s de vencido o prazo o 
vendedür, em ta.! caso, não recl>ama.r o preço, ficará de pleno 
direito desfeita a venda.. 

i .120 
Art. 1. 166. . .. para o de outra, que os acceita. 



,_ 698 __; 

Projecto da Camara n. 1, de 190? 

Art. 1.167. O doador póde fixar prazo para que o dona-
tario declare se acceita ou não a doação. Se o donatario, 
sciente do prazo, deixai-o passar sem fazer declaração, en-
t ender-se-á que acceitou, se a doação não fôr sujeita a en-
cargo. 

Art. 1.168. A doação feita em contemplação do merito 
do donatario não perde o caracter de liberalidade, nem 
tambem o perde na parte excedente ao valor dos serviços 
remunerados ou do encargo, quando remuneratoria daquel-
les ou gravada deste. 

Art. 1.169. A doação deve ser feita por instrumento pu-
blico ou particular, conforme forem moveis ou de raiz os 
bens doados. 

§ unico. A doação verbal será valida, se, versando sobr'a 
bens moveis e de pequeno valor, fôr immediatamente segui-
da de tradição. 

Art. 1.170. A doação feita ao nascituro depende, par a 
sua validade, da acceitação dos paes. 

Art. 1.171. A's pessoas que não puderem contractar é 
facultado, não obstante, acceitar doações puras. 

Art. 1.172. A doação dos paes aos filhos importa adean-
tamento de legitima. 

Art. 1.173. A doação sob a fórma de subvenção por 
prestações periodicas, extingue-se por morte do doador, sal-
vo determinação expressa deste. 

Art. 1.174. A doação feita, em contemplação de casa-
"P.lento futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos 
.nubentes entre si, quer por terceiro a um delles ou a am-
bos ou aos filhos que, de futuro, houverem um do outro, não 
póde ser impugnada por falta de acceitação, e só ficará sem 
effeito se o casamento não se realizar. 
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1. 121 
Art. 1 . 167. O doador póde füm'r prazo ao donatario, para 

declaDar si acceita, ou não, a liberalidade. Desde que o dona-
tario, sciente do prazo, não faça dentro nelle a declaração ...• 

1.122 
Art . 1.168. A doação feita em contemplação do mereci-

mento do donatario não perde o caracter de liberalidade, como 
o não perde a dO'ação remuneratoria, ou a gravad'a, no exce•-
dente ao valor dos servi,ços remunerados ou •a•o encargo im-
posto. 

1.123 
Art. 1.169 . A doação far - se-ha por mstrumento publico, 

se forem de raiz, e particular, se f.orem moveis,, os bens d'O'a-
dos. ,,! 

Paragrapbo unico. . . . e de pequeno valor, se lhe seguir 
in- continenti a tra.dição. 

1.124 
Art . 1. 170. A doação feita ao na,scituro valerá, sendo 

acceita pelos paes. 

1. 125 
Art. 1. 173. A doação em fórma de• subvenção periodica 

ao beneficiado extingue- se, morrendo o doador, salvo se este 
outra co usa dispu zer. 
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Art. 1.175. O doador póde estipular que os bens doados 
voltem ao seu patrimonio, se o donatario morrer antes delle. 

Art. 1.176. E' nulla a doação de todos os bens, sem re-
serva de uma parte ou de uma renda sufficiente para a 
subsistencia {lo doador. 

Art. 1.177. E' tambem nulla a doação na parte em que 
exceder a porção de que o doador poderia dispôr por testa-
mento, no momento da doação. 

Art. 1.178. A doação do conjuge adultero ao seu cum-
plice póde ser annullad2t .pelo outro conjuge ou por seus 
herdeiros necessarios até dons annos depois de dissolvido 
o matrimonio. 

Art. 1.179. A doação feita conjunctamente a diversas 
pessoas, considera-se, s-alvo declaração em contrario, feita 
por partes iguaes a cada uma. 

§ unico. Se os donatarios forem marido e mulher, a 
doação subsistirá em sua totalidade para o conjuge sobre-
vivente. 

Art. 1.180. O doador não é obrigado a pagar juros mo-
ratorios, nem é sujeito á t~vicção, salvo a disposição do ar-
tigo 292. 

Art. 1.181. O donatario é obrigado a cumprir os encar-
gos da doação, se forem em beneficio do doador, de terceiro 
ou de interesse geral. 

Se o encargo fôr desta ultima especie, o Ministerio Pu-
blico poderá exigir sua execução, depois da morte do doa-
dorl· se este não o tiver feito em v:ida., 
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1.126 
Art . 1.175. O doador póde estipular que os bens dbados 

voltem ao seu patrimonio, se sobreviver ao donatario. 

1 . 127 

Art. 1.176 .... sem reserva de parte ou renda ~~fficiente ... 

1.128 

Supprima- se o art. 1.177. 

1 . 129 

Art. 1. 178 . . .. depois de dissolvida a sociedade conju-
gal. (Arts. 182, § 7°, n. VI e 255, n. IV . ) 

1.130 

Art. 1.179 . Salv·o declaração em contrario, a doação em 
commum a varias pess01a·s entende- se distribuida entre ellas 
por igual. 

Paragrapho uni c-o. Si os donatarios, em tal caso, forem 
marido e mulher, subsistirá na totalidade, a doação pana. o con-
juge sobrevivo.: , ,_., 

1.131 

Art . 1.180 .... nem sujeito ú evicçã-o, excepto no caso do 
art. 292 . 

Art . 1.181 .... da cloa,ção, caso forem a beneficio do doa-
dor, de terceiro, ou do interesse geral. 

1.133 

Paragrapho unico. Sendo em beneficio do interesse geral, 
o 1\hnisterio Publico poderá exigir- lhe a execução; morto o 
doador, si este a não realizou . (Art. 1. 712.) 
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SECÇÃO II 

REVOGAÇÃO DA DOAÇãO 

Art. 1.182. A doação é r evogavel, além dos casos em que 
o é qualquer contracto, por ingratidão do donatario. 

§ unico. A doação onerada com encargo poderá ser re-
V.oga;da.gm:: inexecrrçãJo della, desde que o donatario estiver 
em móra. 

Art. 1.183. O direito de revogar as doações por ingrati-
dão não póde ser de antemão renunciado. 

Art. 1.184. A r evogação por ingratidão só t em cabi-
mento: 

I. Se o donatario attentou contra a vida do doador. 
II. Se commetteu contra elle offensa physica. 
III. Se o injuriou gravemente ou o calumniou. 
IV. Se lhe negou alimento, estando necess;i.tado e poden-

do dar-lh 'o o donatario. · 

Art. 1.185. A r evogação por ingratidão deve ser deman-
da.da dentro de um anuo, a contar do momento em que o 
doador tiver conhecimento do facto que a póde autorizar. 

Art. 1.186. O direito de que trata o artigo precedente 
não se transmitte aos herdeiros do doador, nem prejudica 
os do donatario, mas aquelles podem proseguir na acção ini-
ciada rpelo doador, continuando-a contra os herdeiros do do-
natar1i:o, se este fallecer depois ·de C'Ontestada a lide. 

Art. 1.187. A revogação por ingratidão não prejudica os 
direitos adquiridos por terceiro, nem importa obrigação de 
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1.134 
DA REVOGAÇÃ<O. DA DOAÇÃO 

1.135 
Art. 1. 182 . Além dos casos communs a todos os contra-

ctos, a dloação tambem se revoga por ingratidão do donatario. 

Paragrapho uni co . A doação onerosa poder-se-ha revo-
gar por inexecução do encargo, desde que o donatario incorrer 
em móra. 

1.136 
Art. 1.183. Não se póde r enunciar antecipadamente o d1-· 

reito de revogar por ingratidão do donatJario a liber:a;]idad~t. .. 

1. fS.'7t 
~rt. 1.184. Só se podem revogar por ingratidão· ~~s doa-

ções : 

IV. Si, podendo ministrar-lh',os, recusou ao doador os 
alimentos, de que este necessiúruva. 

1.1 38 
Art. 1.1.85. A rev10gação por qualquer desses motivos plei-

tear-se-ha dentro de um anno, a 0ontar de quando chegue ao 
conhecimento do doador o facto, que a autorizar. (Art. 182, 
§ 6°, n. I. ) 

1.139 
Art. 1.186. . .. nem prejudica os do donatario . Mas 

aquelles podem proseguir . ... , 

1.140 
Ar i, . 1.-187. . .. aoquiridos por teroeiro, nem obriga) o 

tlonata~ io a restHuir os fructos, que percebeu antes de con-
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restituir os fructos percebidos antes da contestação da lide, 
mas sujeita o donatario a pagar os fructos posteriores e o 
valor médio das cousas que não puder restituir em especie. 

Art. 1.188. Não estão sujeitas á revogação por ingrati· 
dão: 

I. As doações puramente remuneratorias. 
II. As oneradas com encargo. 
III. As que se fizerem em cumprimento de obrigação 

natural. 
IV. As feitas para determinado casamento. 

CAPITULO IV: . 
DA LOCAÇÃO 

SECÇÃO I 

Locação de causas 
Dlf)POSIÇõES GERAES 

.Art. 1.189. Na locação de causas, uma das partes se 
obr:iga a ceder á outra, por tempo determinado ou não, o 
uso e goso de cousa nã:o fungível, mediante certa retribui-
ção. 

Art. 1.190. O locador é obrigado: 
1. A entregar ao locatario a cousa alugada, com suas 

pertenças, em estado ele servir ao uso a que é desti'nada, e 
a mantel-a nesse estado durante o tempo da lo cação, salvo 
clausula expressa em contrario. 

II. A garantü·-lhe, durante o tempo elo contracto, o uso 
pacifico da cousa. 

Art. 1.191. Se, durante o tempo da lor-ação, a cousa se 
deteriorar sem culpa do locatario, poderá este ou pedir re-
ducção proporcional do preço, ou rescindir o contracto, 
caso não sirva a cousa para o fim a que era destinada. 
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teslada a lide; mas sujeita-c a pagar os p•Jsteríores, e, quan-
do não p-ossa l'es t.iLuir em <:>'pecie as cousas doadas, a( indem-
rtizal - a:;; por meio termo do seu valor. 

1.141 
Art. 1.188 . Não se r'l'V•JganJ po1· ingratidão: 

.142 
DA LOCAÇÃO DAS COUSAS 

1 .143 
Art . 1.189. . . . a oulra, medianle certa compensação, p;or 

tempo determinado, ou intlcterminado, o us·J e goso de cousa 
vão fur.givel. 

1.144 

Art. 1.190: 
I. ... a,o uso o. que se destina, e a mantel--a nesse estado, 

pelo tempo do cor,tractJ, salvo ... 

:!..145 

Art. 1 . 19'1. Si duranté a locação, se' deteriorar a cousa 
r.lugada, sem culpa do locatario, a este caberá pedir reducçfuo 
prop·Jrcional elo aluguel, ou )'escindir o contracto, cas-o j á não 
s1rva a. oo.usa para o fim a que se destinava. · 

Codigo Civil - fl. 45. 
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Art. 1.192. O locador é -obrigado a garantir o locatario 
contra os embaraços ou turbações ele terceiros, fundados em 
direito que tenham sobre a cousa, e r esponde pelos defeitos 
ou vicios clella anteriores á locação. 

Art. 1.193. O locatario é obrigado: 
I. A servir-se da cousa alugada para os usos conven-

cionados ou presumidos, conforme a natureza d:a cousa e as 
circumstancias, e a empregar nella o cuidado que teria com 
cousa sua. 

II. A pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajus-
tados, e na falta de ajuste, segundo o costume do logar. 

III. A levar ao conheciment-o do locador as turbações de 
terceiros, fundadas em direito . 

IV. A restituir a cousa, finda a locação, no estado tm 
que a recebeu, salvas deteriorações provenientes do uso re-
gular. 

Art. 1.194. Se o locatario empregar a cousa em uso di-
verso do convencionado, ou daquelle a que é destinada, po-
derá o locador rescindir o c·ontracto e exigir perdas e da-
mnos. O mesmo direito lhe caberá se, por abuso do locatario. 
a cousa alugada fôr damnificada. 

§ unico. Havendo estipulação de prazo para a duração 
cl:o contracto, não é licito ao locador, antes elo vencimento, 
haver a eousa alugada, nem ao locataáo lh 'a restituir, salvo 
pagando o aluguel pelo tempo que restar; e, se fôr o locador, 
as perdas e damnos decorrentes desta infracção. 

Art. 1.195. A locação por tempo determinado cessa de 
ipleno direito findo o prazo estipulado e independente de 
notificação ou aviso. 

Art. 1.196. Se, findo o prazo, o locatar io continuar na 
posse da cousa alugada, sem opposição elo locador, presu-
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1.14.6 

Art. 1 .192 . O locador ':esguardará o locatario dos emba-
raços e turbações de terceiros, que tenham, , ou pretendam ~er 
direitos sobre a causa alugada, e r espondera pelos seus VICIOS 
ou. defeitos, antehores á locação. 

1:147 
Art . 1.193: 
I. . .. c<Onforme a nalw'úza· della e as circum.stancias, bem 

comJ a tratai - a com ü mesmo cuidado "Como si sua fosse. 

IL •· .. e, em !alta de ajuste ...• 

III . . .. as tmbações de terceiros, que s.e pretendam fun-
dadas em direito (art. 1. Hl2) . 

IV. . .. salva~ as deteriorações naturaes ao uso regular. 

1.148 
Art . 1 . 194 . Si o locatr.:rio emp,regar a w usa em uso di-

Yerso clro ajustado. ou do a que se destina, ou si ella se damni-
fic~a· por abuso do locatariü, poderá o locador, além de r escin-
dir o contracto, exigir perdas e danmJs. 

Paragrapho :mioo. Ha v'endo prazo estipulado á duraçã·J 
:lo cont.racto, antes do vencimento' não poderá o l•Jcador re-
; lrtver a causa alu~ada, sinãc resarcindo. ao l·Jcatario as perdas 
r. damnos resulta11tes, nem o lrocatari<O devolvel-a ao locafior, 
sinã·J p~gando o éi luguel p:Jlo tempo que faltar. 

1.149 
Art. . 1. 195 . . .. findo o prazo estipulado,. indepenclonte-

mente de notifico.ç.âJOr, ou a ,,iso . ' 
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mir-se-á pr.orogada a lo caçoo pelo mesmo aluguel, mas sem 
prazo determinado. 

Art. 1.197. Se, notifica.clo, o 1ocatario d.eixar de fazer a 
restituição da cousa, pagará, emquanto a tiver em seu po-
der, ü aluguel que o locador arbitrar e responderá pelo 
damno que a cousa venha a soffrer, embora proveniente de 
caso fortuito. · 

Art. 1.198. Se durante a locação fôr ahenada a cousa, 
não ficará o adquirente obrigado a respeitar o contracto, 
se a isto não se comprometteu. 

!i unico. Nas locações, porém, de immoveis, o novo ad-
quirente não póde despedir o locatario sem observar os pra-
zos prescriptos no art. 1.210. 

Art. 1.199. A locação por tempo determinado não se ex-
tingue por morte do locador nem do locatario, passando a 
obl'!igação aos herdeiros de um e de outro. 

Art. 1.200. Não é licito ao locatario reter a cousa alu-
gada, excepto no caso de bemfeitorias necessarias, ou de 
bemfeitorias uteis, se estílls uHiimas tiverem sido feitas com 
consentimento expres&o do locador. 

Locação de pt•ed'ios 

Art. 1.201. A locação de predios póde ~&er estipulada por 
qualquer tempo. 

Art. 1.202. Não havendo disposição expressa em con-
trario, ·o locatarilo ele um predio por prazo fixo, póde sub-
local-o no todo ou em parte, antes ou depois de tel-o rece-
bido, ou emprestai-o, continuando responsavel para com o 
locador pela conservação do predio e pelo pagamento do 
aluguel. 
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1.150 
Art. 1. 197. Si, notificado o locatari•J, não restituir a 

wusa! . . . e responderá pelo damno, que ella venha a sof:f.rer, 
emhor a . .. 

1.151 

Substitua-.se o art. 1. J98 : Si durante a locaçí)o fôr aliena-
da a cousa, não fieará o adq uirente obrigado a respeitar o con-
tracto, si nelle n i:i.c fôr CIO•llSignada a: clausula da sua vigencia 
D>J caso de alienação, e com:tar de r egistr o publico. 

Paragrapho unico . Nas iocações, por ém, de immo•veis não 
·poderá despedir ·.l locatario, sinãJo observad·Js ú S prazos do 
r.rt. 1. 210. 

1.152 
Art . .' . ~ ::1 9. :liorrendo o locador, -ou •J lncatario, transia• · 

r•· - se aos seus hertieiros a loc:ação por tempo determinad·J. . 

1.153 
Art. 1. 200. . .. exceptü no caso de bemfeitorias necessa-

r ;as, ou no de bemíeitorias uteis, si estn4s houverem sido feitas 
com expresso consentimen to do locador . 

1.154 

DA LOCAÇÃO DE PREDIOS 

1.155 
Art. 1. 201. ... por quu!que;r praz·J. 

1.156 
Art. 1.. 202 . \: ão hav·~ndo• estipulação expressa em con-

L'ario, o loc::.tario, nas lor.ar.ões a pr azo fixo, poderá sublo-
;c,.ar o prodi•O·, no tecla, ou l'lD parte, antes ou depois de ha-
Yel-•J recebido, e bem assim emprest::'!;l-o, continuando r espon-
savel ao locador pela comervação do immovel e &o•lucão do 
aluguel . 
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§ unico. Póde tambem ceder a }ocação, consentindo o 
locador. 

Art. 1.203. O sublocatario r esponde, subsidiariamente, 
ao senhorio pela ünportancia que dever ao sublocador, 
qnando este fôr demandado, e ainda pel<Os alugueis que se 
vencerem durante a lide. 

§ 1.". Neste caso, noti:lli:cwda a acção ao sublocatario, se 
não declarar logo que adeantou a1ugueis ao sublocador, pre-
munir-se-wo fraudulentos todos os r·ecibos de pagamentos 
aclea.ncaclos, salvo se constarem ele escripto com data au-
thent.icada e certa. · 

§ 2. o . Salvo o caso do artigo antecedente, a sublocação 
não estabelece direitos nem obnigações entre o sublocatario 
e o senhorio. 

Art. 1.204. Rescindida ou finda a locação, resolvem-se 
as sublocações, salvo o direito de indemnização que possa 
competir aü sublocatario contra o sublocador. 

Art. 1.205. Durante a locação, 'O senhorio não póde mu-
dar a fórma nem o destino do predio alugado. 

Art. 1.206. Se o predio necessitar de reparações urgen-
tes, o locatario será obrigado a consentir nellas. 

§ 1. o. Se os reparos durarem mais de quinze dias, po-
'derá rpedir abatimento proporcionai no aluguel. 

§ 2. o. Se durarem mais de um mez e tolherem o uso r e· 
gular do predio, poderá ser r.escindiclo o contrato. 

Art. 1.207. Incumbirwo ao locador, salvo clausula ex-
pressa em contrario, todas as reparações de que o predio 
carec·er. 

§ urlíico. O locatario é obrigado a fazer por sua conta 
no predio as pequenas reparações de estragos, que não pro-
cedam da acção natural do tempo ou do uso, 
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1.157 
Art. 1. 203: 

§ L• . .. 

§ 2.• Salvo o caso deste artigo, nas cliSIJ<Jsições anteriores, 
a ·subloc,açã•o não estabelece ... 

1.158 
Art .. 1. 206. :, • ,{) locai ario será obrigado a consentil-a;s •. 

§ z.e , , .p.rá rescirrdir o contracto .. 

1.1 . 
ArL 1. 207. • .. de que f! predio necessitar, 

Paragrapho uniw . . .. que> não prov.enham naturalmente 
(!o tempo. ou do uso . 



-7'12-

Projecto da C:amara n. 1, de 1902 

Art. 1.208. O loca\tario tem direito de exigir do s-enhorio 
uma descripção do estado do predio no momento de rece-
bei-o. 

Art. 1.209. O locatario é responsavel pelo incendio do 
predio, se não provar caso fortuito ou força maior, vicio de 
construcção ou propagação do incendio de outro predio. 

§ unico. Se o predio incendiado fôr habitado por mais 
de um inquilino, todos serão responsaveis pelo incendio e 
até o proprio locador se nelle habitar, cada um em propor-
ção da parte que occupar, excepto provando-se que o in-
cendio começou na parte do predio utilizada por um só dos 
moradores, ü qual será então o unico responsavel. 

Art. 1.210. Ao locatario do predio, notificado para en-
tregai-o por não convir ao Locador a. continuação da locação 
de tempo indeterminado, concede-se o prazo de um mez para 
:lesoccupal-o, se fôr urbano, e de 'Seis mezes, se fôr rustico. 

Disposições Especia.es aos Predios Rnsticos 

Art. 1.211. Nã-o havendo estipulação em contrario, o 
tempo da locação do predio urbano será regulado pelos 
usos locaes. 

Desposições Especiaes aos Preddos Rusticos 

Art. 1.2] 2. O locatario do predio rustJico deve aprovei-
tal-o no mister a que o mesmo é destinado, de modo que o 
não damnifique, sob pena de rescisão e de pagamento de 
perdas e damnos. 

Art. 1.213. A locaçã.o sem prazo cleterminado presume-
se contractada pelo tempo necessario para o locatario con-
cluir uma colheita. 
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1.160 
Art. 1.208. O locatari::; tem direito a exigir d·:> senhorio, 

qu.ando este lhe &ntrega o 1:.redio, relaçãü escripta, do seu es-
tado. 

1.161 
Art. 1.209. Responderá o locatario pdo incendio do pre-

dio . .. ou propagação d•e fogo originado em outro p:r()clio. 

1.162 
Art. 1 . 209 : 
Paragrapho unico. Si o predio tiv.e·r mais de um inquilinc, 

todos responderão pelo incendio, inclusive o locador, si nelle 
habita:r, cada um em proporção da parte que occupe, excepto 
provando-se ter come<_:.ado o incendio na utilizada por um só 
morador, que será então• o unico responsavel. 

1,163 
Art:. 1.210. O locatario do predio, notificado para entre .. 

gal-o, ROr não convir ao locador continuar a locação d eJ tempo 
indetermina:do, tem o praz.o de um mez para o desocwp•ar, si 
fôr urbano, e, si fôr 11ustico, o de se•is mezes (art. 'i .198, pa-
ragrapho uni co) . 

1. '164 
Art. 1, 211. regular-se-ha pelos· usos locaes. 

1.165 
Art. 1 . 2'12 . O locatario do predio rustico utilizai - o-ba 

no mistér a que se destirw, de modo que o não· clamnifique, 
sob pena de r escisão do contracto e satisfação ele perdas e 
damnos . 

1.166 
Ad . 1. 213 . A locação de prazo indefinido presume-se 

cont.ractada pelo tempo mdispen.savel ao locatario para uma 
colheita. 
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Art. 1.214. O locatario por tempo ind_eterminado, que 
não quizer continuar no predio, deverá preveni:r ao senhorio 
com antececlencia de seis mezes. 

Art. 1.215. O locatario não pôde ex1g1r abatimento no 
aluguel pretextando esterilidade ou perdas de fructos por 
caso fortuito, salvo ajuste em contrario. 

Art. 1.216. O locatario que sahe é obrigado a permittir 
ao que entra o uso das accommodações necessarias para que 
comece este o seu trabalho; e, reciprocamente, o locatario 
que entra deve facultar ao que sahe o uso do que lhe é ne-
cessario para a colheita, conforme o costume elo logar. 

SECÇÃO II 

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS EJ.\1 GERAL 

Art. 1.217. Toda a especie de se!·viço ou trabalho licito, 
material ou immaterial, póde ser contractada mediante re-
tribuição. 

Art. 1.218. O contracto de locação de serviços poderá 
ser celebrado por instrumento particular, feito e assignaclo 
ou sómente assignado pelas partes e subscripto por duas 
testemunhas. 

§ unico. Quando as partes, ou uma dellas, não souberem 
lêr nem escrever, o instrumento poderá ser redigido e assi-
gnado a rogo, subscrevendo-o, neste caso, quatro testemu. 
nhas. 

Art. 1.219. Na falta de convenção sobre a retribuição ou 
accordD das partes, será a locação r.egulada por arbitramen-
to, s·egundo o costume do logar, tempo de serviço e qualida-
de degte. 
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1.167 
Art. 1 . 214. Na loc•a:t;ão por t empo indet<erminndo·, não 

querendo o locatario C·Ontinual- a, avisará o senhorio se is mezes 
antes de a deixar. 

1.1 6b 
Art. 1. 215. Salvo ajuste em contrario, nem a esteri!icl [l\;e, 

nem o mallogro, da co lheita por caso fortu ito u:utorizam o 
locatario a exigir abate no aluguel. 

1. •169 
ArL. 1. 216. O Iocatario que sae francruearú ao qu e oa-

tra o uso das accommoda:ções necessarias a este para comrJ-
çar o trRbalho; e, reciprocamente, o locatario que entra fa-
cilitará ao que sae o uso do que lhe fôr mistér para a .:: , _ . 
lhe•ita, segundo o costum~ do logar ' 

1.170 
DA LOCAÇ.~O DE SERVIÇOS 

1.171 
Art. 1. 218. O contl,acto de locação de servicos p:oderá 

celebrar - se por instrumento. . . ou sómente assignado pela.s 
partes, com duas tes temunhas . 

Paragrapho uni co . Quando qualquer das partes não souber 
lêr, nem escrever, o -i nstrumento poderá s·er esc.ripto 18' assi-· 
gnaclo a rogo, ... 

1.172 
Art. 1. 219. Não se 'h:mclo estipulado, nem chetgando a. ac-

côrclo· as partes, f'ixar- se-ha por arbitramento a retribuição, 
segundo o costume, do lagar, o tempo ele serviço e sua quali-
dade . 
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Art. 1.220. A retribuição deve ser satisfeita depois de 
prestrudo o serviço, se P'Or convençã,o ou costume não tiver 
de ser adeantada ou feita 'POr prestações. 

Art. 1.221. A locação de serviços não poderá ser con-
vencionada por tempo que exc;eda qua.tro annos; S{'l o fôr, 
será r eduzi'da a esse prazo. 

Art. 1.222. Não havendo prazo estipulado ou que se de-
prehenda da natureza do contracto ou costume do logar, 
'póde o contracto ser rescindido á vontade de qualquer dos 
contractantes mediante aviso prévio. 

§ 1. o. Se o salario tiver sido fixado por mez ou por tem-
po mai0r, o aviso se fará com oito dias de antecedencia. 

§ 2. o . Se tiver sido ajustado por semana ou quinzena, 
quatro dias antes. 

§ 3. o . Se convencionado por dias, o aviso será dado de 
v espera. 

Art. 1.223. Procede a disposição do art. 1.221 ainda que 
o contracto seja celebrado para pagamento ele dividas do 
locador ou de salarios adeantados ou para execução de 
uma obra determinada, que exija prestação de serviços 
por mais de quatro annos. 

Art. 1.224. No contracto ele locação ele serviços á agri-
cultura, não havendo prazo estipulado, presume"Se ser a sua 
dur.ação a de um a.nno agrario, que termina pela colheita ou 
safra ela principal cultura explorada pelo locatario. 

Art. 1.225. Não se conta no prazo elo contracto, o tempo 
em que, por sua falta, o locador deixou de trabalhar. 
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1.173 
Art. 1. 220. A retribuicão pagar-se-ha depois de prestada 

o serviço, si, por convenção ou costume, não houver de ser 
adeanta'da, .ou paga em prestações. 

1.174 
Art. 1. 221. A locação de se-rviços, embora tenha por 

causa o pagamento. de divida do locador ou se destine á ex-
ecução de obra terminada, não se poderá conV'encionar p-o-r mais 
de quatro annos, reduzindo-se a esse termo, quando iOi exceder 
o prazo ajustado. 

1.175 
Art. 1. 222 . Não havendo praz.o estipulado, nem soe po-

dendo inferir ela natureza do cor1tracto, ou do costume do logar, 
qualquer das partes, a ->eu arbit.rio, mediante prévio avis-ü', peide 
rescindir o contracto. 

Paragrapho 'unico. Dar-&e•-ha o aviso: 

I. Com antecendenci[L de oito dias, si o ·salari-o' se houver 
fixado por tempo de um mez, ou mais. 

II. Com .anteoipação de quatro dias, si o salario se tiver 
.ajustado por semana, ou quinzena. 

III. De vespera, quando se tenha contractado por mGnos 
de sde dias. 

1.176 
Supprima-se o art.. 1. 223 por ter: sido abs-orvido pelo 

n. 1.221. · 

'L_17.7J ; 
Art. 1. 224. No oontracto ele loC'Jação d'e serviços agríco las, 

não havendo praz·J estipulado, presume- se o de um anno agra-
Tio, que termina com a coiheita ou safra da principal cultura 
pelo l:ocata;rio exnloracla ., 

1.178 
Art. 1.225. Não se cor;ta no prazo do C>Jntracto o tempo. 

~m que o locador, por culpa sua, dr.ixou de s·ervir . 
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Art. 1.226. Não sendo o locador contractado ·para certo 
e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo 
e qualquer serviço compai!ivel com as suas forças e condi-
ções. 

Art. 1.227. O locador contractado por tempo certo, ou 
por obra determinada, não pó de ausentar~se ou deS'pedir-se 
sem justa cau~a, antes de preencher o tempo ou de concluir 
a obra. · 

§ unico. Se se despedir sem justa causa, terá direito á 
retribuição vencida, mas será responsavel tpor perdas 
damnos. 

Art. 1.228. São justas causas para o locador dar por 
findo o contracto : 

I . Necessidade de exercer cargos publicas ou cumprir 
obrigações impostas por lei, sendo aquelles e estas incompa-
tíveis com a continuação do serviço. 

II. Tornar-se, por força maior, incapaz de cumprir as 
obrigações do contracto. 

III. Exigir o locatario serviços contraries ás leis ou aos 
bons costumes, ou supel'i:or es ás forças do locador. 

IV. Ser tratad-o •pelo locatario com excessivo rigor, ou 
não receber conveniente alimentacão. 

V. No caso de perigo manifesto ele algum damno ou mal 
consideravel. 

VI. Nã.o cumprir o locatal'io as obrigações elo contracto. 

VII. Exigir o locatario serviços não comprehenclidos no 
contracto. 

VIII. O:Hcndcr o locatario ou tentar offender o locador 
na honra de pessoas de sua família. 

IX. A morte do locata11io. 

Art. 1.229. O locador póde dar por finclo o contracto por 
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'1.179 
Art. 1. 227. . .. nãio· se póde ausentar, ou despedir , sem 

justa ·causa, antes de preenchido o tempo, .::m concluída· a obra. 

Paragrapho uni co._ ... mas respondera por perdas e· 
c.amnos .. 

-;.~ -:-.. ;/ 
1.180 .• . 

Art . 1. 228 . . .. para dar o locador por findo o oontracf,~: 

I. 'I' e r de exercer funccões publicas, óu desempenhar 
obrigacões legae-s, ·incompatíveis estas ou aquellas com a con-
t ínuacão do · serviç.J. 

II. Acha;r-s!1 inhabilitado, por frorça maior, para cum-
prir o contracto. 

1.181 
Ao art . 1 . 228, n. III: 
rn. Exigir o locatario s-er viços contrari·JS ás !·eis •OU aos 

bons oostumes, superiores á<> f·orças do locador ou não oom-
prchendid·Js no contracto. 

IV. Tratar o locatariJ ao locador com rigor excessivo, _ 
c·u nãio. lhe dar a alimenta?ão conveniente. 

V. Correr o l•Jcador perigo manifesto de damno ou mal 
consideravel.. · 

N'I. Nãio cump,rir o locatario as obrigações do eontracto. 
1.J82 

N. VII. Suprmma-se ,, 

NIII.; Mori'er o lo catar i o. 

'Art. 1. 229._ o l·Jcador poderá dar por findo o cron tr·acto 
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qualquer dos casos mencionados no artigo antecedente, ain-
da que o contrario tenha sido convencionado. 

§ 1. o. Despedindo-se por algum elos casos mencionados 
nos ns. I, II, V e IX, terá direito á retribuição vencida sem 
responsabilidade alguma para com o locatario. 

§ 2. o. Despedindo-se por algum dos casos dos ns. III, 
IV, VI, VII e VIII, ou por falta do locatario no caso do 
n. V, terá direito á retribuição venccilda e ao mais do artigo 
seguinte. 

Art. 1.230 . .O locatario que, sem justa causa, despedir 
o locador s-erá obrigado, não só a pagar-lhe a retribuição 
vencilda, como metade da que receberia desde o dia da eles-
pedida até ao tempo legal de findar-se o contracto. 

Art. 1.231. São justas causas para ser dispensado o lo· 
cador: 

I. Enf.ermiclade ou qualquer outr·a causa, que o torne 
incapaz ele prestar os serviços para os quaes foi contractado. 

II. Vicias e máo procedimento do locador. 
III. Força maior que impossibilite o locatario de cum-

prir suas obrigações. 
IV. Faltar o locador ao cumprimento de suas obriga-

cães. 
• V. Impericia do locador no serviço para que fôra con-
tractado. 

. VI. Offender o locador ao locatario na honra de pessoa 
'de sua familia. 
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em qualquer dos caso.s do artig<O antecedente, embora o con-
t:·ario tenha convcncionaidn. 

§ 1.0 Despedindo-se por qualquer dos motiv•Js especifica-
t.ics no artigo anLecedente, ns. I, II, V e IX, terá dir:e·ito o lo-
cador á remuneração vencida, sem ... 

§ 2 .0 Desped.i.ndo-se por alguns dos mJtivos designados 
nesse artigo, ns. III, IV, VI e VIII, ou por falta do l·ocatari·o 
no caso do n. V, assistir-lhe-ha direito á retribuição vencida: 
e ao mais do artigo subsequente. 

1.184 
Art. 1. 230 . . .. será obrigado a pagar-lhe por intei.ro a 

.retribuição vencida e por metade a que lhe tocaria de então 

.ao termo legal do contracto. 

1.185 
Art. 1.231. 

I. ... que o t·Jrne incapaz dos serviç<as contractados. 

II. Vícios ou máo oro~.edimento do locador. 

IV. Falta do locl;ldor á ;observancia do contract>J. 

V. • .. no serviço contractado ., 

VI. Offensa do locadol' ao locatari•J na honra d~ ... 

1.186 

'Ai·t. no,no. Na locação agrícola; o locatario é obrigado a 
dar a·J locador attestado d'3 que o contracto e·stá findo; e, no 
casü de recusa, o juiz a quem competir deverá expedil-o, mul-
tando •O• reeusante em 100$ a 200$ a favor do locado!r. 

Esta mesma obrigação c-ontinúa •a cargo do locatario, si 
elle, sem justa causa, dispensar os serviços do locador, ou si 
este, por motivo justificado, der po:;r findo o contracto . 

'rodavia, si em qualquer destas hypotheses o locador es-
tiver em debito, esta circumstanci.a -constará do attestacLo•, fi -
cando o novo locatario responsavel pelo devido pagamento. 

Codigo Civil - fl. 46. 
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Art. 1.232. O locata11io pócle despedir o locaàor pol' 
qualquer elas causas mencionadas no artigo antecedente, 
ainda que o contrario tenl1a sido convencionado. 

§ 1. o . Se o loca,dor fôr despedido por algumas das cau-
sas mencionadas nos ns. I, III e V, terá direito á ret11ibuição 
' encicla, sem responsabilidade alguma para com o locatario. 

§ "'·o. Se fôr despedido por algumas ela causas elos 
us. II, IV e \I terá direito á r etl{i'b1.üção vencida, mas será 
r esponsa.vel por perdas e da.mnos. 

Art. 1.233 . O loca.tario, ainda que o contrario tenha sido 
estabelecido, não póde transferir a outrem, a loc-ação ele 
serviços, nem o lo cador substituÜ.'-se, sem aprazimento elo 
locatario. 

Art. 1.234. O contracto ele locação de serviços acaba 
Gom a morte do locador. 

Art. 1.235. Ainda que haja estipulação em contrario, o 
lo ca.ta.rio não póde cobrar jmos das soldadas, que adeantar 
ao locador, nem os juros decorridos durante o contracto, ele 
qualquer divida que o locador esteja pagando com servi-
ço . 

Art. L236.Tercoiros,que alliciarem pessoas obrigadas a 
outrem por contracto de locação de serviços á agricultura, 
haja ou não in trumento do mesmo contracto, serão reS·· 
ponsavei pelo pagamento ao primitivo locatario, de 
quantia equi\ alente ao dobro do salario que perceberia 
o locador durante o prazo de quatro annos . 

SECÇÃO ID 

EMPREITADA 

Art. 1.237. O empreiteiro de uma obra pócle contribuir 
pa.ra. ella com o seu trabalho sómente, ou tambem com os 
ma.teriaes. 
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1 . 1. 87 
Art . 1. . 232. O locatai·ic poderá despedir o locad·:lr por 

qualquer das ·causas ·especifi.c-adas no •a-rtigo an tecedente, ainda 
que o contrario tenha convencionado. 

§ 1. 0 Si o lO'Cad•:lr fôr despedido por alguma das causas 
a.lli particularizadas sob os ns. I, III e V, . .. 

§ z.o Si fôr despedido por algum dos fundamentos alli 
admittidos sob os ns. II, IV e VI, terá direito á retribuição 

' vencida, respondendo, porém, por perdas e damnos . 
1 . 188 

Art. 1. 233 . Nem o loC'atario, ainda que ·outra cousa tenha 
contractado, poderá transferir 1a. outrem o direito aos serviços 
ajustados, nem o locador, sem aprazimento do locatario, dar 
substituto, que os preste . 

1. 189 
A•' f .. 1. 23.5. Embora outra co usa haja estipulado, não po-

derá o 1ooatar;o üobrar HJO locador jur.os sobre as soldadas,_ que 
ihe ad.::antar, 11 em, pelo .tampo do c.ontracto, sobre divida al-
guma, quE: o locador esteja pagando com serviços. 

1.190 
A1·t.. 1.236. Aquelle que alliciar pessoas ·Obrigadas· a ou-

lrcm pJ r kc.~ção de serviço& agrioolas, haja ou não instru-
men~o desf,e -co ntr·acto, pagará em dobr-o ao locatario, preju-
dic·aclo a impor·ta•ncia, que ao locador , peic aj uste desfeito, 
houve~se de caber durante quatro annos. 

'1.191 
DA EMPREITADA 

1.192 
Art. 1.237 ... . para ·e].Ja ou só com o seu traba·lho, üU 

c.om elle e os ma.teriaffs. 
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Art. 1.238. Quando o empreiteiro fornece os materiaes, 
correm por sua conta os riscos até ao momento da entrega 
da obra, a contento de quem a encmnmendou, se este não 
estiver em móra de receber. Se estiver, supportará por egual 
a impo1·ümcia dos riscos. 

Art. 1.239. Se o empreiteiro fornecer sómente a mão de 
obra, o damno ou perda da cousa correrá por conta do dono, 
salvo culpa do empreiteiro. 

Art. 1.240. Se, no caso do artigo antecedente, a cousa 
perecer antes de entregue, sem móra do dono e sem culpa do 
empreiteiro, este perderá tambem o seu salario, se não pro-
var que a perda resultou de defeito de material e que em 
tempo protestou contra a quantidade ou qualidade do 
mesmo. 

~ !._ , • '. 

Art. 1.241. Se a obra fôr ele 'Partes chstinctas, {)U por 
medida, o empreiteiro terá direito a que seja verificada tam-
bem por parte. Presmne-se verificado tudo D que já tiver 
sido pago. 

Art. 1.242. Concluída a obra de accôrdo com o ajuste, ou 
costume do la gar, o dono é obrigado a recebel-a. Poderá, 
porém, enjeital-a, se o empreiteiro se tiver afastado das in-
strucções e dos planos dados ou dos ·preceitos technicos em 
trabalhos da mesma natureza. 
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1.193 
ArL. U.'.3S. . . . de receber. Estando, ~Drrerã:o os riscos 

po•r igual ;·onl.ra {lS duas pa·rles . 

1.19!1 
A.ccreecerte-·se, depois do art. 1.238: 

1.195 
Art. A .transmissão do preclio· agrícola onde a locação 

dos "'"l'V1()0S sr opera, nã·o impo:rta. r.esci•sã·o do contracto; sa·lvo 
ao locador opção para -continuai - o oom o adquirente da pro-
prieclacie 0'1 cc.~n o }o-cataria anterior. 

'1.196 
.\r~ . 1.239. Si o emp•reitei.ro só f·orneoeu a mão dé obra, 

ftoodos os -riscos, ·em que nãü tiver .culpa, c•orrerão por conta 
do dono. 

1.197 
·Art. 1.240 Sendo ·a •empreiLada unícament:e de lavor 

'(art 1.239), .s~ a c-ouSJa poc.ecer :antes de entregue, ,s·em mora 
do 'dono, rnem {!·ulrpa do empreiteiro, est.e ·perde;rá tarnJ:Jem o 
salarw, a Tão provar que .a p•e:rda r·esultou de defe·ito dos ma-
teriaes, •e que em tem·po reclamám, CIOntra a sua quantidade, 
ou qualidade. 

1.198 
Art. 1.24'1. Si 'a obra constar de '[}artes distinctas, ou Jôr 

das que se determinam ,p().r medida., o empreiteiro terá dire-ito 
a qu<J Lamrem ~e verifique por medida, ou ~egunclo as· partes 
em que se dividir. 

P.aragr·apho unioo. Tudo O· que se pagou, ·presume-se ve-
rifieado. 

1.199 
Ar L 1. 242. , . . o ajuste, ou o costume ao lagar ......• , 

Poder á, ·porém, ,enj•!llital-a, ·Si •O ·emp.r.eiteiro se afastou das in-
stTucções Tt:cel.Jidas e dos· planos dados·, ou das regra.s t·echni-
cas em .trabalhos de tal natureza,. 
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Art. 1.243. No caso do artigo antecedente, segunda par-
te, póde o que encommendou a obra, em vez de enjeitai-a, 
recebei-a com abatimento do preço. 

Art. 1.244. O empreiteiro é obrigado a pagar os mate-
riaes que recebeu, se por imperícia os inutilizar. 

Art. 1.245. Nos contractos de empreitada de edifícios ou 
outras construcções consideraveis, o empreiteiro de mate-
riaes e de execução é responsavel, durante cinco annos, pela 
segurança ou solidez do edifício ou construcção, tanto em 
respeito de qualidade dos materiaes como da firmeza do 
solo, excepto se houver prevenido em tempo o dono da obra 
de não achar o solo sufficientemente firme. 

Art. 1.246. Quarrdo um architecto ou constructor se in-
cumbir, por empreitada, de obra, segundo plano acceito pelo 
dono, não poderá pedir augmento de preço por encareci-
mento dos salari-os ou do material, nem por alterações ou 
augmentos no mesmo plano, salvo se apresentar auctoriza-
ção escripta do dono da obra para essas alteraç·ões ou au-
gmentos. 

Art. 1.247. O dono da obra póde rescindir o contracto, 
mesmo depois de começado o trabalho, indemnizando o em-
preiteiro das despe:;;as e do trabalho feito, assim como dos 
lucros que poderia ter, se concluísse a obra. 

CAPITUJ..~O V. 
DO E:M:PRESTIMO 

SECÇÃO I 
COMilWDATO 

Art. 1.248. O commodato é o emprestimo gratuito de 
cousas não fungíveis. Prefaz-se com a tradição do objecto. 

Art. 1.249. Os tutores, curadores, e em geral todos os 
administradores de bens alheios não pódem dar em commo-
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,1. 200 
1\,rt. U 43. :•.• ·: oom .abatimento no pr,l).co. 

1.201 
Arr.. 1.245. o emprei·teiro d·e mat81I'I3ies e -execucã:o 

:r-esponderá, dur.ante cinco annos, pela solidez e .seguranca do 
ril'ahalbo, a~·sirr; -em :razãJ()I dos mé\lteria-es, com::> do soJ.o, exoopto,. 
quanto a este, ei, não •O achando firme, preveniu em tempo o 
don-o da obra. 

1.202 
'At·t. 1.?.46 O architecto ou l(}Ons1JrucfJor, que,. P'or ·emprei-' 

'Ülidé\1 se inc.umbir de ·ex-ecutar uma obra segundo plano acceit.o 
por quem a enwmmenda, não terá direi•to a exigir ,a•corescimo 
no pr-cryo, mnda que ú dos .sal~rios, •ou o do material encareca, 
nem ainda que se altere ou augmente, em •relacãiQ á planta, a 
obra ajustada ~alvo si se augmentou,. ou aJt;erou, por ·instru-
ccões escriplas do outro contractante e exhibidas pelo em-
preite-iro. · 

1. 2(}3 
itrt. 1.247. O dono da obra que, fóra dcs oasos estabel•e-

cidos nos ns. JIT, IV e V do al't. 1.231, rescmdi'l' o contracto, 
·a:pez.a1 de êomecada sua execução, indemnizará ·o empreiteiro 
doo despezas e do trahalho feito, as·sim oomo dos -Iucrüs que 
pode;·.ia ter, se concluísse a obra. 

'1.204 
DO OOMMODA'!10 

1. 205 
Art. 1 . 248 .... Perfaz-se com a tradicão do objecto. 

1. 20G 
Arú. 1. 249 . . . . não poderão dar em oommodato, sem 

autorização especial, os bens confia:dos á sua guarda. 
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dato os bens confiados á sua guarda, salvo auctorização es-
pecial. 

Art. 1.250. Se não fôr convencionado prazo para o com-
moclato, presumir-se-á ser o necessario para o onus conce-
dido, e, salvo o caso de necessidade urgente e imprevista, 
reconhecida pelo juiz, não poderá o commodante suspender 
o uso e goso ela cousa emprestada, quer durante o prazo 
ajustado, quer durante o :indispensavel para o uso conce-
dido. 

Art. 1.251. O commodatario é obrigado a guardar e con-
l:lervar a cousa empresta.da com zelo e solicitude, só podendo 
usa:c clella segundo o modo determinado pelo contracto ou 
pela propri-a natureza da c ousa, sob pena de responder por 
perdas e damnos. 

Art. 1.252. O commodatario constituido em móra, além 
de responder como obrigado moroso, eleve o aluguel da cou-
lla desde que se retarda em restituil-a. 

Art. 1.253. Se correndo risco, simultaneamente, objectos 
do commodatario e a cousa emprestada, preferir elle salvar 
os primeiros, sacrificando a segunda, responderá pela perda 
que occorrer, ainda que a po·ssa attribuir a caso fortuito ou 
força maior. 

Art. 1.254. As despesas, feitas para o uso e goso da 
cousa emprestada, não podem em caso algum ser repetidas 
pelo commodatario. 

Art. 1.255. Se duas ou mais pessoas forem simultanea-
mente commodatarias de uma cousa, ficarão solidariamente 
rosponsavris para com o commoclante. 
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1. 207 
Art . 1. 250 . Si o commodato não tiver prazo· convencional, 

presnmir-lhe-ha o necessario para o uso concedido: não po-
dendo o commodante, sa lvo necessidade imprevista e urgente 
reconhecida pelo juiz, suspender o uso e goso da causa em-
prestada, tantes de findo o prazo conyencional, ou o que sn de-
termin e pelo uso outorgado. 

i .208 
Art. i.25i. O commodatario é obrigado a conservar, como 

si sua propria fora, a cousa emprestada, não podendo usal-a 
sinão de accôrdo com o contracto, ·OU ·a: natureza della, sob 
pena ... 

1.209 
Ar f.. 1. 252 . . . . a lém de por e lia r<esponder, pagará o 

aluguel da causa durante o temp,o do atrazo em restituil- a. 

i. 2'10 
Art. 1. 253 . Si, correndo risco, juntamente com objectos 

do commodatario, o do commoclato, •antepuzer aquelle a sal-
vagão dos s·eus, abandonando o do commodante, responaerá pelo 
dam.no •occorriclo, ainda que se possa attribuir a caso fortuit;o, 
ou força maior . 

1. 211 
Art: . 1. 251. O commoda.tario não poderú jámais recobrar 

do commodante as despezas feitas com o uso e goso da consa 
emprestada. 
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SECÇÃO II 

1\WTUO 

Art. 1.256. O mutuo é o emprestimo àe cousas fungiveis. 
O mutuario deve restituir ao mutuante o que delle recebeu 
em cousas do mesmo genero, qualidade e quantidade. 

Art. 1.257. Este emprestimo importa a transferencia do 
domínio da cousa emprestada, ao mutuario, por cuja conta 
correm todos os riscos da mesma desde o momento da tra-
dição. 

Art. 1.258. E' licito estipular que o pagamento de moe-
das de ouro e prata se faça nas mesmas especies e quanti-
dades, qualquer que seja a variação superveniente de seus 
valores. 

Art. 1.259. O emrprestimo feito á pessoa menor, sem 
prévia auctorização daquelle sob cuja administração estiver, 
não póde ser exigido nem do mutuario nem dos seus fiado-
res ou abonadores. 

Art. 1.260. Cessa a disposição do artigo antecedente: 
I. Se o emprestimo fôr ratificado pela pessoa de cuja 

auctorização neces,sitava o mutuario para contrahil-o. 

II. Se o menor, achando-se ausente essa pessoa, foi for-
çado a contrahir o emprestimo para os seus alimentos habi-
tuaes. 

III. Se o menor tiver bens da classe indicada no art. 398 
n. II. M:as, neste caso, a execução do credor não poderá ul-
trapassar as forças dos ditos bens. 

Art. 1.261. O mutuante pôde pedir garantia para seu 
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Art. 1. 256. 

1. 212 
DO MUTUO 

1'.213 . 
O rnntuario é obrigado a r estituir ..•. 

1. 214 
· Art. 1. 257. Este• emprestimo 'transfere o domínio- da cousa. 
emprestada ao mutu1a.rio, por ouj a conta correm todos os rJSCQS 
della desde a tradição. 

1.215 
Art. 1.258. No rnutuo em moedas de ouro e prata póde 

convenci-onar-s•e que o pagamento se effectue nas mesmas es.:. 
pecies e quantidades, qualquer que seja ulteriormente a oscil-
l,ação dos seus valores . 

1. 216 

Art . 1. 259 . O mutuo feito a pessoa menor, sem pr·évi'l 
autorização daquelle sob cuja guarda estiv,er, não póde ser re-
havido nem do rnutuario, nem de seus fiadores , ou abonadores 
(art. 1.504) . 

i 

1. 217 

Art. 1.260!1 
I. Si a pessoa de cuja -autori:mrção necessitava o mu-

tuario, para contrahir o emprestimo, o ratificar posterior-
mentie . -

II. Si o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obri-
gado a contrahir ... 

III. ... Mas, em ta i c1a:So, a exec.ução do credor não U.e<; 
poderá ul trapassar as forç.as . 

1. 218 
·- ·- ~ •• O!>. 

Art. 1.261. O mutuaRte póde exigir garantia da I'estitui-
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debito , se antes do tempo do pagamento o ilevedor soffrer 
notori a mudança em seu estado de fortuna. 

~ · . - . :· ; 

Art. 1.262. E' permittido, mas sómente por clausula ex-
pressa, fixar jnros 'Pelo emprestimo de dinheiro ou ele ou-
tras cousas fungiveis. 

Podem elles ser fixados acima ou abaixo da taxa le-
gal, com ou sem capitalizaçlio. 

Art. 1.263. O mutuario que paga juros não ootipulaclos, 
não póde repetil-os nem fazel-os imputar no capital. 

Art. 1.264. Se não houver convenção sobre o prazo do 
mutuo, observar-se-á o seguinte : 

I. Se o emprestimo fôr de. cousas communs elo uso e 
goso, o prazo será determinado pela declaração do mutuante. 

II. Se fôr de productos agrícolas, quer para alimenta-
ção. quer para sementeira, o prazo será até a primeira co-
lheita. 

III. Se fôr de dinheiro, o mutuo se presumirá feito com 
prazo nunca inferior a trinta dias. 

CAPITULO VI 
DO DEPOSITO 

SECÇAO I 
DEPOSITO VOLUNTARlO 

Art. 1.265. Pelo contracto de deposito r ecebe o deposi-
taria cousa movei para guardar, até que o depositante a re-
clame. 

Este contracto é gratuito, mas podem as partes estipu-
lar qualquer retribuição pelo deposito. 
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çã·o, si antes do vencimentc o mutuario soffrer notaria mudança 
na fortuna. 

1.2'1!) 
.Ar L. 1. 262 . E' pennittido, mas só por clausula expre~sa, 

fixar juros ao emprestimo de ... 

Esses juros pod€m Jixar-se abaixo ou acima da taxa !0g!ll 
(arL 1.064) , com ou sem capitalização. 

1.220 
Ar L 1.263 . O mutuarjo, que pagar juros não estipulados, 

não os poderú reh!a;ver, nem -imputar no capital. 

1.221 
Art. 1 . 264 . Não se tendo convencionado expressamente, 

o prazo do mutuo será : 

I. Até á proxima cc.lheiLa, si o mutuo fôr de productos 
agrícolas, assim para o consumo, como para a semeadura. 

li . De trinta dias, pelo menos, até prova em contrario, si 
fôr de dinheiro. 

III. Do espaco de t.3mpo que declarar o mutuante, si füt• 
de qualquer outra cousa fungível . 

1.222 
DO DEPOSI'l'O VOLUNTARIO 

1.223 
Art. 1. 265 . Pel-o• confracto de deposito recebe o deposi-

taria um obj ec.to moveL P'::lra guardar, até que o depo::itante o 
reclame. 

Paragrapho unic.o . Este contracto é graLuito; mas as par-
tes podem .estipular quG o depositaria seja gratificado pela 
guarda do deposito. 
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, Art. 1.266. O depositaria deve prestar, na guarda e con-
servação da causa depositada, o cuidado e cliligencia que 
costuma empregar na guarda e conser-vação do que lhe per-
tence e restituil-a quando lhe fôr exigida pelo depositante 
com todos os seus fructos e accrescimos. 

Art. 1.267. Se o deposito foi entregue collado, fechado 
ou lacrado, deve nesse mesmo estado ser c-onservado ; sua 
:violação faz presumir culpa. 

Art. 1.268. Ainda que o contracto fixe prazo para a r es-
tituição, eleve o de,positario entregar o deposito logo que lhe 
seja exigido, salvo se o objecto tiver sido judicialmente ~m
bargado, ou sobre elle houver execução pendente, notificada 
ao depositaria, ou se este tiver fundada suspeita ele que a 
cousa é roubada ou furtada. 

Art. 1.269. Neste ultimo caso, deverá o depositaria, com 
tal fundamento, r equer er que seja recolhida a causa ao de-
posito publico. 

Art. 1.270. Poderá tambem requerer deposito ela causa 
quando, não podendo conservai-a por qualquer motivo plau-
sivel, e querendo r estituil-a, recusar o depositante recebei-a. 

Art. 1.271. O depositaria que por força maior houver· 
perdido a causa depositada a recebido outra em seu lagar, 
deverá entregar esta ao depositante e ceder-lhe as acções 
que no caso tiver contra o terceiro r esponsavel pela r estitui-
ção da primeira. 

Art. 1.272. O herdeiro elo depositaria, que ele boa fé 
vende a causa depositada, eleve assistir ao depositante na 
r espectiva reivindicação e r esti tuir ao comprador o preço 
r espectivo que por ella houver r ecebido. 
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1.224 
Art. 1.266. O depositaria é obrigado a ter na guarda e 

conservação da cou&a depositada o cuidadO' e diligencia, que 
costuma, q•uando lhe1 !h.lrtenC!e, bem como •a restituil-a, com 
todos os fruct.os e acerescidos, quando lh'o exija o deposi-
~~. . 

1 .• 225 
Art. 1. 267 . Si o deposito se entregou fechado, collado, sei-

lado, ou l•a:crado, nesse meêmo estado se manterá; e, si fôr de-
vassado, incorrera o de])usitario na presumpção de culpa. 

1..226 
Art. 1. 268. Ai nua. que o contracto fixe prazo á restil.ui-

ç[íJo, •o deposita:rio en.t regM'á •O deposito, logo que se lhe exija, 
salvo si o obj ecto fôr judicialmente emba.rgado, si sobre e !I e · 
pende execução, notificada ao deposiúwrio, ou si elle tem mo-
tiv.o· razoavel de suspeitar que a causa é furtada, ou roubada. 
,(Art. 1. 263 .) · · 

1.227 
Art. 1.269. Neste ultimo caso, o depositaria, expondo o 

fundamento da suspeita. requererá que se recolha o objec.to ao 
deposito publico. · 

1..228 
Art. 1. 270. Ao deporita:rio será facultado, outrosim, re-

que•rer deposito• judicial da cousa, quando, por motivo plau-
siv.e:l, a não po·ssa guardar , e o depositante não lh'a queira 
receber. 

1.229 
Art. 1. 27 L ... em seu logar, é obrigado a entregar a se-

gunda ao cleposi!Jante, e eecler-lhe as acções, que no caso ti-
ver contra o terceiro responsav·el pela restituição da pri-
m•eira. 

L230 
Art. 1. 272 . O herdei.r.o do depositaria, que ele boa fé ven-

deu a causa depositada, é obrigado a assistir o depositantl' na 
reivinclioa:ção, a restituir ao comprador o preço receb1do. 
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Art. 1.273. Salvo os casos previstos pelos arts. 1.268 e 
1.269 não poderá o depositaria recusar-se ú restituição do 
deposito, allegando não ser a cousa propriedade do deposi-
tante, ou oppondo compensação, excepto se proceder de ou-
tro deposito. 

Art. 1.274. Sendo varias os depositantes e divisível a 
consa, o depositaria só póde entregar a cada um a respecti-
va parte, salvo havendo solidariedade entre elles . 

. · 'Art. 1.275. O depositaria não póde servir-se da cousa 
depositada sem permissão expressa do depositante, sob pena 
de responder por 'Perdas e clamnos. 

Art. 1.276. Se o depositaria se tornar incapaz, deverá 
a pessoa que assumir a administração de seus bens promo-
ver a immecliata restituição ela cousa depositada, e não que-
rendo ou não podendo o depositante recebel-a, realizar sua 
transferencia para o deposito publico ou promover a no-
meação de outro depositaria. 

Art. 1.277. O depositaria não responde pelos casos for-
tuitos nem de força maior, mas é o brigado a jüstifical-os. 

Art. 1.278. O depositante deve pagar ao de'j)ositario as 
despezas feitas com a cousa e os prejuízos que do deposito 
provierem. 

Art. 1.279. O depositaria poderá reter o deposito até 
ser pago da import anci a liqui da das despezas ou dos pre-
juízos, de que t rata v artigo ant <;cec1ente, provando imme-
diatamente esses pr ejuízos ou despesas. 

§ unico. Se essas despesas ou prejuízos não forem pro· 
vados sufficientemente, ou for em illiquidos, o depositaria 
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1.231 
Art. 1.273. Salv·n os casos previstos nos arts. 1.2'i8 e 

1. 2G9, não poderá .a depositaria furtar-se á restituição do de-
posito, all egando não P•3rtencer -a causa ao depDsi r.antr•, ou 
oppondo compensação, gxcepto si no outro deposito .;c fur_dar ., 
_(Art. L 287. ) 

1.232 
Art. 1. 27 4. Sendc. variDs os depositantes e divisível a 

causa, a ca:da um só en~regará o depositaria a respectiva 1)arte, 
salvo si houver entre c lles sDlidariedade. 

1 .. 233 
At't. 1. 2·75. Sob p-ena de responder por perdas e damnos, 

não poderá o depositaria·, sem licença expressa do depositante, 
servir-se da causa depositada. 

1. 234 
Art. 1. 276. Si o depositaria se tornar inc·a];mz, a pesso:J. 

que lhe 'assumir a administração dos bens, d'ili!Slcnciará imnw-
diatamente para restitu ir a oousa depositada, e, não querendo 
ou não .p-odendo o dep•.Jsüante recehel-a, recolhel-a-ha ra o de-
posito publico, ou promoverá a nomeaçãn de Dutra deposi -
tariD. 

1,.235 

1\'rt. 1.277 •. . • •. ; mas, . para q•Uie< lhe valha a escusa, rl·erá de 
pro:val-os. -

1.236 
Art. 1.278. O depositante é obrigado 1a' pagar •.. 

1. 237 
_ Ar L. 1. 2'79 . . .. at·:S Que se lhe pague o liquido valor das 
despezas, ou dos prejuizos, a que se refere o artigo anL~rior, 
provando immediatamente esses prejuízos, ou essas de..:;r-·c-
zas. 

Codigo Civil - fi. '47. 
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poderá exigir caução idonea do depositante ou, na falta 
desta, a remoção da cousa para o deposito publico, até que 
se liquidem. 

Art. 1.280. ,O deposito de cousas fungíveis, no qual se 
estipula que o depositaria deve restituir cousas do mesmo 
genero, qualidade e quantidade, regula-se pelas disposições 
referentes ao mutuo. 

Art. 1.281. O deposito voluntario deve provar-se por es-
r.ripto. 

SECÇÃO II 

DEPOSITO NECESSARIO 

Art. 1.282. E' deposito necessario ~ 

I. O realizado em cumprimento ele obrigação legal. 

II. O realizado por occasião ele alguma calamidade, 
como: incenclio, inundação, naufragio, ou saque. 

Art. 1.283. O deposito de que se trata no n. I do artigo 
antecedente será regulado •pelas disposições da respectiva 
lei e, no silencio ou deficiencia della, pelas que regulam o 
deposito voluntario. 

Applicam-se, outrosim, as mesmas disposições aos depo-
sitas do n. II, os quaes podem ser provados por qualquer 
meio de prova. 

Art. 1.284. A esses depositas é equiparado o das baga-
gens elos viajantes, hospedes ou freguezes, nas hospedarias, 
estalagens ou casas de pensã.o, onde estiverem seus donos. 
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1.238 

Art. 1. 280 . O deposito• de causas fungíveis, em que c. ,Jc-
positario se obrigue a r~.slituir objectos do mesmo gencro, qua-
lidade e quantidade, reg·n~ar-se -ha pelo disposto acerca do mu-
tuo. (Arts. 1.256 a 1.20-L ) · 

1 . 23'9 
Art . 1. 281 . O depo3ito voluntario provar- se-ha por es-

cripto. 

DO DEPOSITO NECESSARIO 

1 .2!d 
Art . 1 . 282: 

I . O que se faz em desempenho de obrigacão lega!. (Arti-
go 1.28'3. ) 

II. ü que se eff'edua por occasião• de alguma ca!ani.itiade, 
como o incendio, a inurrdaç,ão, o naufragio, ou o saque. 

1.242 

Art. 1.283. O dep·osito de que se trata no arligo .antece·-
dent-e, n. I, reger- se-ha pela di-sposição da~ respectiva lei, e, 
llO silenci·c, ou deficiencia della, pelas co-noernentes ,ao depo-
sito vo luntar10. (Arts. 1.265 a 1.281 ) . 

Pa:-agr·:c.pho unit?.o. Ess.as disposicões •applicam- sH, outro-
sim, ars depositas pr-evisros no .art. 1.282, n. II; podend-o ·e.stes 
certif i.;ar-sc .por qualquer meio de prova. 

i .243 
Art. 1.284. . • . de pensão, onde elles estiverem. 
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Os hospedeiros ou estalajadeiros são por ellas respon-
saveis como depositarias, bem como pelos furtos ou roubos 
commettidos pelas pessoas que empregarem ou admittirem 
nas suas casas. 

Art. 1.285. Cessa a responsabilidade dos hospedeiros ou 
estalajadeiros nos casos do artigo antecedente: 

I. Se provarem que os factos prejudiciaes aos hospedes, 
viajantes ou freguezes não podiam ter sido evitados. 

II. Occorrendo força maior, como sejam: escalada, ou 
assalto para o interior do edifício, roubo á mão armada, ou 
facto semelhante. 

Art. 1.286. O deposito necessario não se presume gra-
tuito. 

Na hypothese do art. 1.284 a remuneração pelo depo-
sito está incluida no preço da hospedagem. 

Art. 1.287. O depositaria, seja voluntario ou necessario 
o deposito, deixando de r estituil-o quando lhe fôr exigido, 
além da indemnização dos prejuízos, será compellido a fa-
zel-o, com pena de priúo não excedente de um armo. 

CAPI'l'ULO VII 
DO l\iANDATO 

SECÇÃO I 
DISPOSIÇõES GERAES 

Art. 1.288. Effectua-se o mandato, quando alguem con-
fere a outrem poderes para que, em seu nome, pratique um 
ou mais actos ou administre um ou mais negocias. 

A procuração é o instrumento do mandato. 

Art. 1.289. Todas as pessoas maiores ou emancipadas, 
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1.244 
ArG. 128·1. .. 
.P.aragrapho unic·o. Os hospedcir.os ou eil.ta laJadeiros -por-

ellas responderão 0omo dep10si-barios, bem .como pelos furtos 
e 'roubos que perpetrarem .as pessoas emp·r-egadas ou admit ... 
tidas nas suas cas.a·s·. 

1.245 

Art. 1.285. Cessa, nos .casos do artigo 'a.nt.ec-edente, a 
r cosponsabil ida ele: dos hospedeiro~ ·ou esta·laj adeiros . .. 

II. Si OCC'oner força m:a ior, como nas hypothe.ses de es-
Cla lad:a, inva.sã-o da ea.sa, roubo a mãJo armada, ou violenoias 
S·emelhantes. 

1.246 
Art. 1.287. S•ejoa volunta·rio ou necessario •o deposito, o 

dep-ositario, que -o nã.o restituir, quand-o exigido, .s-erá com-
pellid-o ·a faz·el- o mediante prisão não excedente a um 'anno, 
e a resarcir os pr.ejuizos. (Art. 1.273) . 

1.247 
Art. 1.288. Opera-se o manda:to, quando talguem recebe 

de out.rem poder.es para, em seu n.ome, p!'ati·cal' actos, ou ad-
minisü·ar intel'es-ses. 

:Art. 1,289. ._. _._._ 11.0 ~oso .dos di·reitos. civis, ..são ~p_taS' para 
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que estiverem no goso dos seus direitos civis, poderão pas-
sar procuração por instrumento particular de proprio pu-
nho. 

§ 1. o. O instrumento particular deve conter designação 
do Estado, da cidade ou circumscri'pção civil em que fôr pas-
sado, a data, o nome do outorgante, a individuação de quem 
seja o outorgado e bem assim o objectivo da outorga, a na-
tureza, a designação e extensão dos poderes conferidos. 

§ 2. o. O instrumento particular pó de ser escripto por 
um dos outorgantes e pelos demais sómente assignado, 
quando duas ou mais pessoas conferirem poderes para o 
mesmo acto. 

§ 3. o. O substabelecimento de poderes das procurações, 
feitas por instrumento publico ou particular, póde ter a 
inesma fórma deste, se o instrumento publieo não fôr o exi-
gido para o exercício do mandato. 

§ 4:. O reconhecimento da lettra e firma no instrumen-
to particular é condição essencial á sua validade, em rela-
ção a terceiros. 

Art. 1.290. O mandato póde ser expresso ou tacito, ver-
bal ou escripto. 

§ tmico. Presume-se gratuito quando não fôr estipulada 
retribuição, excepto se o objecto do mandato fôr daquelles 
que o mandatario trata por officio ou profissão lucrativa. 

Art. 1.291. Não é permittido mandato verbal para os 
actós que exigem instrumento publico ou particular. 

Art. Art. 1.292. A acceitação do mandato IJ)Óde ser ta-
cita., e resulta. do começo de execução. 

Art. 1.293. O mandato presume-se acceito entre ausen-
tes, quando o negocio para que foi dado é da profissão do 
mandatario, diz respeitu á sua qualidade official, ou foi of-
ferecido mediante publicidade e o mandatario não fez con-
star immediatamente a sua recusa. 
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dar proc.umção med~ante instrumento .parLic.ul'lhl'· do proprio 
punho. 

§ 1.0 O instrumento p8!rticular design8Jrá o Estado e; n'esse 
Estado, o lagar onde fôr .escript o, a data, :a assignatura do' ou-
torgante ,e ·do outorgado 1e o übj.e<Cto da 'outorga, precisando 
:a n8Jtureza e extensãJo dos poderes {iOnferida.s .. 

§ 2.° Concorrendo no mesmo instrumento varias outor-
gantes, será escrilpto por um 'e assigna4'o por t odos. 

§ 3.0 ·P:a.ra o a•Bto .que não exrgn' instrum1ent o publico, o 
mandat.o, •ainda quando por insLrumentJo publico sej1a outm-
gado, póde subS'tJabe.l,ecer-·s·e medi.antJe, ins,trumento particula:r. 

§ 4.0 Não val·e, em relação ·a ter:cieir.os, a procuração par-
ticular, s i não tiv.er r eoonhec,idas a l'ettm e firm8J dD outor-
gante, por notaria· publico do paiz ou ageniLes C{)nsulares no 
estr'angeiro. 

1.249 
Ar!i. L290. 

Pa:r;agrapho ml!ico. Presume- se gratuito, quando se não 
estipulou r.etribuiçã,o ... 

1.250 
'Al't. 1.29'1. Par<a oas a:ctos que exigem instrumento publico' 

ou par tictüa,r, nãlo •Se 'admitte mandato v•erbal. 

Art. 1.293 
publicidade». 

1.251 
Eliminem-se «ou foi offerecido mediante 
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Art. 1.294. O mandato póde ser especial para um ou 
para certos negocias sómente, e geral· para todos os nego-
cios do mandante. 

Art. 1.295. O mandato em termos geraes só confere po-
deres de administragão. Para alienar, hypothecar, transigir 
ou praticar actos que excedam a administração ordinaria, 
deve a procuragão conferir poderes especiaes e expressos. 

O poder de transigir não importa o de comprometter. 

Art. 1.296. O mandante póde ratificar ou impugnar os 
a.ctos realizados sem os necessarios poderes. 

A ratificação deve ser expressa ou resultar de acto 
inequivocD, e tem ef:feito retroactivo. 

Art. 1.297. O manaatarw que exceder os poderes do 
mandato, ou agir contra elles, será considerado gestor de 
negocias, até que seus actos sejam ratificados pelo man-
dante. . 

Art. 1.298. O pubere não emancipado póde ser manda-
tario, mas o mandante não tem acção contra elle senão de 
conformidade com as regras geraes, applicaveis ás obriga-
ções n.outrahidas por menores.-

Art. 1.299. A mulher casada não póde acceitar mandato 
sem auctorização do marido. 
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1.252 

Art. 1.29!1. O manda to póde ser especial a. um ou mais 
negocias determina·damenbe; ou geral a todos os do man-
dante. 

1.253 

Art. 1.2!)5. 
§ 1.• PaTa alienar, hYP'OLhecar, tra·ns igir, ou ;praticar ou-

toros quaesquer actos, que exhorbitem da administraçã•o• ordi-
naria, depend e a procu:l'ação ele poder·es ·especiaes e expressos•. 

§ 2." O poder de transigir (-a.rts. 1.026- 1.037) não importa 
o de firmar c.ompl'Omisso. (Arts. 1.038- 1.049) . 

1.254 

Art. -1.296. .Pócle o mand.an te .ratifi·car ou impugnar os 
actos p.rat i·cados em seu nome sem poderes sufüciente·s. 

P:a.ragr.apho unico. A ratificaçã.o ha de ser ·expressa, ou 
.resultal' de ad•o inequívoco; rna.s, sendo valida, r.e·troage á data 
do .acto. 

1 . 255 

Art . 1 . 297. O mattdc.tario, que exceder os poderes do 
mandato •. ou p·roceder contra elles, reputar-se- ha. méro gestor 
de negocws, emquanto o mandante lhe nã.!'• ratificar ·os actos. 

f. 256 

Ao art. 1. 298 . Diga -se «o menor de 16 annos não eman-
cipado». 
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SECÇÃO II 

OBRIGAÇõES DO MANDATARIO 

Art. 1.300. O mandatario é obrigado a applicar na exe-
cução do mandato sua diligencia habitual, e a indemnizar 
qualquer prejuízo causado por cu~pa sua ou daquelle a 
quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia 
exercer pessoalmente. 

§ 1". Se, não obstante prohibição do mandante, o manda-
tario se fizer substituir na execução do mandato, responderá 
áquelle por quaesquer prejuizos causados pelo substituto, 
(lmbora provenientes de caso fortuito , salv-o provando que o 
caso teria sobrevindo ainda se não tivesse havido substabe-
lecimento. 

§ 2.'. H a vendo poderes para substabelecer, só serão 
imputaveis ao mandatario os damnos causa;dos por culpa do 
substituto, se este fôr notoriamente inhabil ou insolvavel. 

Art. 1.301. O mandatario deve prestar contas de sua ge-
rencia ou administração ao mandante, transferindo-lhe as 
vantagens advindas do mandato, por qualquer titulo que 
seja. 

Art. 1.302. O mandatario não póde compensar os pre-
juízos a que deu causa com os proveitos que, em outro acto, 
tenha obtido para seu constituinte. 

Art. 1.303. Pelas sommas que devia entregar ao man-
dante, ou recebeu para despesas, mas que empregou em 
proveito proprio, deve o mandatario pagar juros desde o 
momento em que as empregou. 

Art. 1.304. Sendo varios os mandatarios nomea<ilos no 
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1.257 

DAS OBRIGAÇÕES DO ~ANDATARIO 

1.:?58 

Art. 1. 300 .... a applicar toda a suf'. diligenci(( habitual 
na execução elo mandato ... 

§ 1. o ••• responderá ao seu constituinte pelos prejuízos 
occorridos sob a gerencia do substituto, embora . .. 

§ 2 . o Havendo poderes de sub-stabelecer, só serão impu-
taveis ao ma.ndatario os damnnos ca·u.sados pe~o. substabelecido, 
si for notoriamente in(}apaz, ou insolvente. 

1.259 

Art. L 301. O mandatario é obrigaclr, a dar Clontas de 
sua ger·encia ao mandante, transferindo-lhe as vantag.ens pro-
venientes do mandato- ... 

1.260 

Art. 1. 302 .... com os proveitos, que, por -outro; lado, 
tenha grangeado ao seu constituinte. 

1.261 

Art. 1. 303 .... mas empreg-ou em proveito s.eu, pagará 
o mandatari1o' juros, desde o momento em que abusou. 

1.262 

:A.rt. 1. 304 .•.• si não forem expr.essamente declarados 
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mesmo instrumento, entender-se-á que são successivos, se 
não forem expressamente declarados conjunctos, ou solida-
rios, ou indicados para actos differentes. 

Art. 1.305. O mandatario é obrigado a exhibir o respe-
ctivo instrumento ás pessoas com quem tratar em nome do 
mandante, sob pena ele responder por qualquer acto exce-
dente do mandato . 

.. - -- - - ~ : ,;... , . . 

Art. 1.306. O terceiro que, depois de conhecer os 'Pode-
res do mandatario, fizer com elle contracto exhorbitante do 
mandato, não terá acção: nem contra o mandatario, a não 
ser que tenha este promettido ratificação do mandante, ou 
assumido pessoalmente a responsabilidade do contracto; 
nem contra o mandante, senão quando tiver este ratificado 
o acto. 

Art. 1.B07. Se o mandatario agir em seu proprio nome, 
não terá o mandante acção contra os que com elle contracta-
ram, nem estes contra o mandante. 

Em tal caso, o mandatario ficará obrigado directamente 
para com a pessoa com quem contractou como se o negocio 
fôra seu. 

Art. 1.308. Embora sciente da morte, interdicção ou 
mudança de estado do mandante, deve o mandatario con-
cluir o negocio já começado, se houver perigo na demora. 

SECÇÃO III 

OBRI GAÇõES DO MANDANTE 

Art. 1.309. O mandante é obrigado a satisfazer todas as 
obrigações contrahidas pelo mandatario, na conformidade 
do mandato conferido, e adeantar a importancia das despe-
sas necessarias para a execução do mandato, quando o man-
datario lh'a pedir. 
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conjuntos, ou so lidarios, nem especificadamente designados 
r· ara actos diff.erentes . 

'1. 263 
ArL. L 305 . O manda la rio é obrigado a a;p.resentar o 

instrumento do mandato á:s p.essoas, com quem tratar em nome 
do mandante, sob pena de restJonder a ellas por qu·a-lqu·er acto, 
c_me lhe exceda IO's poderes. 

1. 264 
Art. '1. 306 .... do mandato, não tem acção nem _contra 

o mandatario, sa lvo si este lhe prometteu :·atificaçfuü! do man-
ci;mte, ou si responsabilizou pes3oa.lmentc pelo contr acto, nein 
centra o mandante, sinãJo' quando es te houver r8tificado o c-x-
cesso do procurador. 

'1. 265 

Art. '1. 307. Si o mandatario obrar em seu proprio 
nome .. . 

Em tal caso ;o ma-ndatar io ficará directamente obrigado, 
como si seu fôra o negocio, para com a pes·:; o·a, com quem con-
t!·actou. 

1. 206 
DAS OBRIGAÇÕES DO ~iANDANTE 

i. 267 
Art. 1.309 . ... das despezas: necessarias á execuçã:o delle; 

qnando '0 mandantario lh'·o pedir. 



- 750 ...... 

· Projectó' da Camara u. 1, de i902 

:Art. 1.310. O mandante deve pagar ao mandatario a 
remuneração ajustada e as despezas feitas com a execução 
do mandato, ainda que o negocio não tenha, sem culpa do 
mandatario, o resultado esperado. 

:Art. 1.311. As sommas adeantadas pelo mandatario, 
para a execução do mandato, vencem juros desde a data do 
desembolso. 

Art. 1.312. O mandante deve egualmente inrdemnizar o 
mandatario pelas perdas que soffrer em razão da execução 
do mandato, sempre que não houver da parte deste culpa ou 
excesso de poderes. · 

Art. 1.313. Se o manàatario, embora nos limites do man-
dato, contrariar as instrucções do mandante, ficará este 
obrigado para com os ter·ceiros com quem aquelle houver 
contractado, mas terá acção contra o mesmo pelas perdas 
e damnos que resultarem da inobservancia das referidas in-
strucçõe . 

Art. 1.314. Se o mandato fôr conferido por varias pes-
soas para negocio commum, cada uma dellas ficará solida-
riamente responsavel para com o mandatario por todas as 
obrigações e effeitos do mandato, salvo direito regressivo 
~elas quantias pagas. 

Art. 1.315. O mandatario tem direito de retencão sobre 
o objecto do mandato, até ser embolsado do que, ~m razão 
deste, despendeu. 

SECÇÃO IV 
EXTINCÇÃO DO :MANDATO 

Art. 1.316. Cessa o mandato: 
I. Pela revogação ou pela r enuncia. 
II. Pela morte ou interdicção de uma das partes. 
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\ 1.268 
Art. 1. 310. E' obrigado o mandante ,a pagar ao manda-

tari-o a remuneração ajustada e as despezas de execução do 
r.1andato, ainda que '0 neg-ocio não surta o espemdo eff.eito, 
salvo tendo <l mandatario cul1pa. 

1.269 

Art 1. 312. E' igualmente obrigad•:J o mandante a re-
sarcir ao mandatario as perdas, que soffrer com ai execução 
do mandato sempre que não r esultem de culpa sua, ou excesso 
de pod€Tes. 

1.270 
Ar t . 1. 313. Ainda que o mandatario oontrarie as instru-

cções do mandante, si nãJo &xcedeu os limites do mandato, fi-
cará o mandante obr igado parai com aquelles, com quem o seu 
procurador contractou; mas terá oontra este a_cção pelas 
p&rdas e damnos resultantel' da inobservancia das instrucções. 

1. 271 
Art. 1. 314 . Si o mandato fôr outorgado pm varias pessoas 

para negoci<l commum, cada uma. ficará so lidariaménte res-
r•onsavel ao mandatarto por todos os compromissos e effeitos 
rb mandato, salvo direito regressiv,o, pelas quantias que' ella 
pagar, r;ontra os outros ma"~Jdantes . 

1. 272 
Art. 1. 315 . O manda tario tem sobre o objectl{)l do mandaw 

direito de retenção, até se r eembolsar do que no desempenho 
do encargo despendeu. 

1. 273 
DA EXTINCÇÃO DO MANDATO 
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III. Pela mudança de estado que torne inhabil o man-
dante, para conferir os poderes, e o mandatario, para exer-
cei-os. 

IV. Pela terminação do prazo, ou conclusão do negocio. 

Art. 1.317. E' ü·revogavel o mandato: 
I. Quando se tiver convencionado que o mandante não 

pGssa revogai-o, ou no caso de procurar;ão em causa propria. 
II. Nos ca:sos, em geral, em que fôr condição ele um con-

trato bilateral, ou meio de cumprir uma obrigação contra-
ctada, como é nas letras e ordens, o m<mdato ele pagal-as. 

III. Quando o socio fôr administrador ou liquidante da 
sociedade por estipula({ão do contracto social, salvo clisposi-
ç&o elos estatutos ou de lei especial. 

Art . 1.318. A revogaçã.o elo mandato, notificada sómente 
ao manclatario, não póde ser opposta aos terceiros, que de 
boa fé com elle trataram, ignorando-a; mas ficam salvas, 
ao constituinte, as acções que, no caso, lhe possam caber con-
tra o praprio mandatario. 

Art. 1.319. Tanto que fór communicada, a nomeação de 
novo mandatario para o mesmo negocio julgar-se-á r evoga· 
do o mandato anterior. 

Art. 1.320. A r enuncia elo mandato eleve ser communi· 
cada ao mandante que, se fôr prejudicado pela :sua inoppor-
tuniclade ou pela falta ele tempo para prover á conveniente 
substituição, deverá ser inclemnizaclo pelo mandatario, salvo 
se provar este que não podia continuar no mandato sem 
prejuízo consideravel. 

Art. 1.321. São validos os actos do manda.tario em nome 
do mandante, emquanto ignorar a mort e deste, ou a extin-
cção do mandato por qualquer outra causa., comtanto que 
estejam de b0a fé os que com ellc t enham contractado. 
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1.274 
Art . 1.3'16: 
III . Por mudança; de estado que inhabilite o mandante 

para conferir os poderes, •) U o mandatario, para os exercer . 

IV. . .. ou pela cone! usã o do neg10cio. 

1.275 
Art . 1.317 : 
I. .. . não possa 1~evogal-o, ou fôr em causa propria a 

procuração dada. 

:;:n . Quando conferido ao socio comJ administrrudor ou li-
quidante da sociedade por disposição do contracto social, salvo 
si diversamente se dispuzer neste codigo, nos estatutos, •Ju em 
t ~xto especial de lei . 

L276 
Art. 1. 318. . . . ao mandatari·J, não se pó de oppbr aos 

tt:rceiros, que, ignorando- a, de boa. fé com elle trata-ram; mas 
fi cam salvas .ao constituinte as acções, que no caso lhe possam 
caber, •Jontra o procurador. 

1.277 
Art. 1.319. Tanto que fôr C>Jmmunicada ao mandaltario a 

nomeação de outro, para o mesmo negoci·o, considerar- se-ha 
revogado o mandato anterior . 

1 . 27& 
Art . 1. 320. A renuncia do manda.t•J será communicada ao 

mandante, que, si fôr prejudicado pela sua inopportunidade, 
ou pela -ralta de tempo afim de pr•over á substituição do pro-
eurador, será indemnizado pelo manclatario, salvo si este pro-
var que·.. . · 

1.279 
Art . 1. 321 . São validos, a respeito dos contrahentes de 

hoa fé, •os actos com estes aj ustad·Js em nome do mandante 
pelo mandatario, Pmquanto este ignorar ru morte daquelle, ou 
a extincção, por qualquer outra causa, do mandato (art. 1.316) . 

Codigo· Civil - fi. 48., 
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Art. 1.322. Caso morra o mandatario, pendente o ne-
gocio, seus herdeiros, que tiverem conhecimento do mandato, 
deverão dar aviso ao mandante e pr.ovidenciar, conforme o 
exigirem as circumstancias, no interesse delle. 

Art. 1.323. Os h:erdeiros, no caso do artigo anteceden1le, 
devem limitar-se ás medidas conservatoriàs, ou continuar os 
negocio,s pendentes que não possam ser adiados sem perigo, 
e, dent ro desse limite, serão seus acto.s regulados pelas mes-
mas disposições que os elo mandatarioL 

SECÇAO V 

l'.fA.NDA'l'O JUDICIAL 

Art. 1.324. O mandato judicial póde ser conferido por 
instrumento publico ou particular, devidamente authenti-
cado, a pessoa que possa procurar em juizo. 

Art. 1.325. Podem ser procuradores em juizo todas as 
pessoas que para isso estiverem legalmente habilitadas, e 
que não forem: 

I. Menores de vinte e um anno,s, não emancipados ou 
não declarados maiores. 

II. Juizes em exercício. 
III. Escrivães e mais funccionarios judiciaes nos respe-

ctivos juizos, excepto em causa propria. 
IV. Inhibidos por sentença de procurar em juizo ou de 

exercer officio publico. 

V. Ascendentes, descendentes e irmãos do juiz da causa. 

VI. Ascendentés on descendentes da parte adversa ex-
cepto ' em causa propria. 
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1.280 
Art. 1. 322. Si fallecer o mandatario, pendente ü negocio 

a elle eommettido. os herdeiros, tendo sciencia d·J mandato, 
avisarão o mandante, e pr•>videnciarão a bem delle, como as 
c:rcumstancias exigi·rem. 

1. 281 
Art. 1. 323. . .. pendentes, que se não possam demJrar 

sem perigOt, regulando-se o.-1 seus servioos dentro desse limite 
reJas mesmas normas, a que 10s do manda;tario estão suj eitos.: 

1. 282 
DO MA\JDATO JUDICIAL 

i.283 
Art. 1.325. Podem ser procuradores em juizo todos os 

legalmente habilitados, que não forem: 

III. Escrivrues .ou outros f'unccionarios judiciaes, c-o rrendo 
o pleito nos juizos onde serv1irem, e não procurando elles em 
causa prropria. 

1.284 
Art. 1. 325, n. V: «Asceclentes ;ou descendentes, irmãos 

consanguineos até o terceiro gráo, inclusive, e affins até o se-
gundo, inclusive, do· juiz da eausa .n 

1.285 
N. VI. - Supprima-se. 
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Art. 1.326. A procuração para o fôro, em geral, não se 
entende para certa e determinada causa, sal v o ausencia do 
constituinte, nem confere poderes para actos que os exigem 
especiaes. 

Art. 1.327. Constituidos para a mesma causa e pela mes-
ma pessoa dous ou mais procuradores, consideram-se no-
meados •para funccionar um na falta do outro e pela ordem 
de sua nomeação, se não forem solidarios, podendo, todavia, 
a nomeação conjuncta conter clausula de que um nada póde 
fazer sem os outros. 

Art. 1.328. O substabelecimento sem r eserva de poderes, 
não sendo notificado ao constituinte, não isenta a procura-
dor de r esponder pelas obrigações do mandato. 

Art. 1.329. Depois que o advogado ou o procurador ti-
ver acceitado o patrocínio da causa, não po&eú delle ex-
cusar-se, salvo motivo justo, e avisará em tempo o consti-
tuinte para que nomeie outro, sob pena de l'espcinder pelos 
prejuízos resultantes. 

Art. 1.330. As obrigações do advogado e do procurador 
serão r egnladas, nã•.' sómente pelos poderes da procuração, 
m~s princip::tlmcnte I"eio contracto, escripto ou verbal, em 
que os seus serviços tiverem sido ajustados. 

C..t\.PITULO VIII 
DA GESTÃO DE NEGOCIOS 

Art. 1.331. Aquelle que, sem autorizaçào, se intromette 
na gestão de negocio de outrem, deve dirigil-o segundo os 
interesses e a vontade presumida do respectivo dono, e será 
r esponsavel não só para com este, mas tambem para com as 
pessoas com quem contractar . . 

Art. 1.332. Se a gestão fôr iniciada contra a vontade 
manifesta ou presumida do dono elo negocio, responderá 0 . 
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1.286 
Art. i. 326. A procuração para o fôro. em geral não con-

fere os poderes para actos que os exijam especia,es . 

1.287 

Art. 1.327. . .. para funcci,onar na falb um do outro e 
pela ordem da nomeaçã·o, si não forem solidarios . Mas a no-
meação conjunta póde conLer a clausula de que um nada pra-
tique sem os outvos. 

1.288 
Art. 1.329. Sob pena de responder pelo damno resultante, 

o advogado, ou procurador·, que acceitar a peocuratura, nã'o 
se poderá escusar sem moLivo justo, e, si o tiver, avisará em 
tempo o constituinte, afim de que lhe nomeie successor. 

1.289 
Art. 1. 330. . .. e do procurador serão determinadas, assim 

pelos termos da procuração, como e principalmente pelo con-
tracto, escripto ou verbal, em que se lhes houverem ajustado 
os serviços. ' 

1.290 
Art. 1. 331. Aquelle que, sem autorização do interessado, 

interV'em na gestão de negocio alheio, dirigil-o-ha segundo o 
interesse e VJontade presumível de seu dono, ficando respon-
savel a este e ás pessoas com quem tratar. 

1.291 
Art. 1.332. . .. a vontade manifesta ou presumível do. 

interessado, responderá o gestor até pelos casos fortuitos, 
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gestor até pelos casos fortuitos, se não provar que, ainda 
mesmo sem a sua intervenção, esses casos teriam sobrevindo. 

Art. 1.333. No caso do artigo antecedente, se os prejuí-
zos da gestão excederem o proveito della, poderá o dono do 
negocio exigir que o gestor restitua as cousas ao estado an-
terior, ou que o indemnize da differença. 

Art. 1.334. O gestor deve, logo que seja possível,' com-
municar ao dono elo negocio sua gestão, e esperar a decisão, 
se da demora não resultar perigo. 

Art. 1.335. Emquanto o dono não tomar providencia, o 
gestor será o brigado a velar pelo negocio e leval-o á conclu-
são; e, se durante a gestão, fallecer o dono, deverá aquene 
aguardar as determinações dos herdeiros, tomando, nesse 
interim, as providencias que o caso exigir. 

Art. 1.336. O gestor é obrigado a applicar ao negocio 
sua diligencia habitual e a indemnizar o dono delle por qual-
quer prejuízo r esultante da culpa ou negligencia na gestão. 

Art. 1.337. Se o gestor se fizer substituir por outrem, 
responderá pelas :faltas do substituto, ainda que haja esco-
lhido pessoa de confiança, sem prejuízo da acção que contra 
este lhe possa competir ou ao dono do negocio. 

§ unico. A r esponsabilidade dos gestores, quando forem 
dous ou mais, será solidaria. 

Art. 1.338. O gestor responde pelo caso fortuito, quandq 
fizer operações arriscadas, ainda que o dono tivesse o cos-
tume de fazel-as, ou quando houver preterido interesse delle 
por amor do seu. 

Nada obstante, querendo o dono aproveitar-se da ges-
tão, será obrigado a indemnizar o gestor •pelas despesas ne-
cessarias que houver feito e pelos prejuízos que tiver sof-
frido por causa da gestão. 
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não provando que teriam sobrevindo, ainda quand•o se houvesse 
abstido . 

1.292 
Art. 1 . 333. . .. exoederem o seu provieito. . . ao estado an-

terior, ou lhe ütdiemnize a differença. 

1.293 
Art. 1.334. Tanto que ser possa, communicará 0: gestor 

a/Q dono do negocio a gestão, que assumiu, aguardando-lhe a 
resposta, si da espera não resultar perigo. 

1.294 
Art. 1.335. Emquanto o dono não providenciar, velará o 

gestor pelo negoci10, até o levar a cabo, esperando, si aquelle 
fallecer durante a gestão, as instrucções dos herd!eiros sem 
se descuidar, entretanto, das medidas que o caso reclame. 

1.295 
Art. 1. 336. O gestor envidará toda a sua diligencia habi-

tual na administração do negocio, r esarcindo a•o dono todo o 
prejuízo r esultante de qualquer culpa na gestão. 

1.296 
Art. 1.337. . .. ainda que seja pessoa idonea, sem pre-

juízo da acçã;o, que a ell e, ou ao dono do negocio contra ella 
possa caber. 

Paragrapho unico. Havendo mais de um gestor, será soli-
daria a sua responsabilidade . 

1.297 
Art. 1. 338. . . . ainda que o dono· costumasse fazel-as, ou 

quando. preterir interesses deste por amor dos seus. 

Paragrapho unico. Não obstante... será obrigado a in-
demnizar ao gestor as despezas necessa.rias, que tiver feito, e 
os prejuízos, que, por causa da gestão, houver soffrido. 



- 7GO-

Projecto da C:amara n. 1, de 1902 

Art. 1.339. Se o negocio fôr utilmente administrado, o 
dono deverá cumprir as obrigações contrahidas em seu nome 
e indemnizar o gestor pelas despesas necessarias ou uteis 
que houver feito, com os juros legaes, desde o desembolso. 

A utilidade ou necessidade da despesa será apreciada 
segundo as circumstancias do momento em que fôr feita e 
não segundo o resultado obtido. 

§ unico. Esta disposição applicar-se-á ainda quando o 
gestor, errando a pessoa fl.o dono elo negocio, tiver dado con-
tas ao supposto dono. 

Art. 1.340. A disposição do artigo antecedente tambern: 
se appbcará ao caso em que a gestão tiver por fim evitar ou 
minorar prejuízo imminente, assim como ao de redundar a 
gestão em tproveito do dono ela cousa ou elo negocio, mas de 
modo que a indemnização nunca seja superior á vantagem 
obtida. 

Art. 1.341. Quando alguem, na ausencia claquelle que 
deve alimentos, os prestar áquelle a quem são devidos, po-
derá repetir do devedor a respectiva importancia, ainda que 
este se recuse a ratificar o acto. 

,_ 
Art. 1.342 . .k3 despesas do enterro, proporcionadas aos 

usos locaes e á condição do fallecido, feitas por terceiro, po-
dem ser repetidas daquella que teria obrigação de alimentar 
a pessoa que veiu a fallecer, ainda mesmo sem deixar bens. 

§ unico. Cessam as disposições dos dons artigos antece-
dentes, se se provar que o gestor procedeu por espírito de 
beneficencia. 

Art. 1.343. A ratificação pura e simples do dono do ne-
g·ocio retroage ao dia em que começou a gestão. e produz to-
dos os effeitos do mandato. 
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1.298 
Art. 1. 339. . .. cumprirá o dono as obrigações contrahidas 

em seu nome, reembolsando ao gest-or as clespezas ... 

§ 1." A utilidade ou necessidade ela clespeza apreciar-se-ha, 
não pelo resultado obtido, mas segundo as circumstancias da 
occasião em que se :fizeram. 

§ 2." Vi@o.ra o disposto neste artigo, ainda quando o gestor, 
em erro quanto ao dono elo negocio, der a outra pess·oa as con-
tas ela gestfw . 

1.29!) 
Art. 1. 3-10 . Applica--se, outrosim, a clispo.si.ção do artigo 

anteeedente, quando a gestão ·Se proponha acudir a prejuízos 
imminentrs, ou redunde em proveito do cbno do negocio, ou 
da e ousa. Mas nunca a inclemnização ao g'<stor excederá em im-
portancia ás vantagens obti.das com a gest§o . 

1.300 

Art. 1. 341. Quando algUJem, na auscncia do individuo 
obriga:do ·a alimentos, por elle os prestar a quem se dev-em, 
poder-lhes- ha rehaver do devedor a importancia, ainda que 
este não ratifique o a c to. 

1.301 
Art. 1. 342 . Aquelle que fez a,s despezas do ·enterro, sendo 

propor0ionadas aos usos locaes e á cond~ç:io do dt>funto, a·inda 
que est1e não deixe bens, poderá cobr.'ll-as da pessoa a quem 
incumbiria alimentai- o. 

Paragrapho uni co. Cessa o cliaposto neste artigo e no ant-e-
cedente, em se provando que o gCJstor fez essas clespezas com 
o <Simples intento de bem fazer. 

1.302 
Art. 1. 343. . .. retroage ao dia do começo ela gestão •.• 
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Art. 1.344. Se o dono desapprovar a gestão, por contra-
ria aos seus interesses, applicar~se-á o disposto nos artigos 
1.332 e 1.333, salvo a disposição do art. 1.340. 

Art. 1.345. Se os negocias alheios forem connexos com 
os do proprio gestor, de feição que não possa a gestão de 
uns separar-se da dos outros, será o gestor .havido por socio 
daquelle cujos negocias gerir conjunctamente com os seus. 

Neste caso, o dono só será obrigado em proporção das 
vantagens que obtiver. 

CAPITULO IX 
DA EDIÇÃO 

Art. 1.346. Pelo contmcto de edição, o editor não só se 
obriga a r eproduzir, por algum processo mecanico, e a es-
palhar pelo publico, a producção scientifica, litteraria ou ar-
tística que lhe entregar o auctor, mas tambem adquire o 
direito exclusvo de publicar e explorar a mesma producção. 

Art. 1.347. Pelo mesmo contrácto pôde o auctor obrigar-
se á feitura de uma obra litteraria, scientifica ou artística, 
que o editor leva em mira publicar e divulgar. 

Art. 1.348. Não havendo prazo fixado para a entrega da 
obra, entende-se que o auctor pôde entregai-a quando lhe 
convier; mas o editor poderá :fixar-ihe tprazo, com a commi-
nação de rescindir o contracto. 

Art. 1.349. Emquanto não se exgottarem as edições a 
que tiver direito o editor, não poderá o auctor dispôr da 
obra no todo ou em parte. 

Art. 1.350. O auctor tem direito de fazer nas edições 
successivas de suas obras as correcções e melhoramentos que 
julgar necessarios; mas, se, por este facto , impuzer despe-
sas extraordinaria.s ao editor, terá este direito a indemni-
zação. 
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/ 
1.303 

· _: Art. 1. 344. Si o dono do negocio ou d'l co usa desapprovar 
a gestão por contraria aos seus interesses, vigorará o disposto, 
nos arts. 1. 332 e 1.333, salvo o estatuído no art. L340. 

1.304 
Art. 1. 345. Si os negocias alheios forem conlliexos aos do 

gestor, d1e tal arte que se não possam gerir separadamente, ha-
ver-se-ha o gestor por ,s.ocio daquelle .c.uj c:s interesses agen-
ciar de envolta com .os seus. 

Paragrapho uni co. Neste caso aquelle em c ui o beneficio 
interveiu o g,estor, só é obrigado na razão das vantagens que 
lograr. 

1.305 
Art. 1. 346. Mediante o contracto de ediçãa o editor, obri-

gando- se a reproduzir mecanicamente e divulgar a obra ·sci-
entifica, literaria, artística ou industrial, que o autor lh13 
confia, adquire o direito exclusivo a ::mblical-a e explorai-a. 

1.306 
Art. 1. 3<17. . . . ou artística, em cuj'a püb'l'icação •e divul-

gação ,s,e empenha .o editor. 

1.307 

:Art. 1. 3 48. Não havendo termo fixado, • ,. 

1.308 
Art. 1. 350. Tem direito o autor a fazer nas edições suc-

cessiva's de suas obras ,as emendas .e -alteraçõe,S·· que bem lhe 
parecer; mas, se ellas impuzerem gastos extraordinar10s ao 
editor, este havªrá direito ã indemnização. 

~ ' 
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§ unico. O editor poderá oppôr-se ás alterações que pre-
judiquem os seus interesses, offendam sua reputação ou lhe 
augmentem a responsabilidade. 

Art. 1.351. No caso de nova edição ou tiragem, não ha-
vendo accôrdo entre as parte.s contractantes sobr e o modo 
de exercer seus direitos, poderá cada uma rescindir o con-
tracto, sem prejuízo da edição anterior, se não estiver exgot-
tada. 

Art. 1.352. Se depois d e exgottada a \Ütima edição, o 
editor, que tinha direito á outra, ·deixar de <preparai-a, po-
derá o auctor intimai-o judicialmente para que o faça den-
tro de certo prazo, sob pena de perda do direito em r elação 
á obra. 

Art. 1.353. Se no contracto, ou ao tempo do contracto, o 
auctor não tiver estipulado retribuição pelo seu trabalho, 
será ella determinada por arbitramento. 

Art. 1.354. Quando a retribuição depender do resultado 
da venda, o editor será obrigado a aprasentar a r espectiva 
conta, como qualquer commissario. 

Art. 1.355. Cabe ao editor fixar o numero de exempla-
res de cada edição. Não poderá, porém, contra a vontade elo 
auctor, reduzir o numero de exemplares dados á estampa de 
modo que a obra não tenha cir culação sufficiente. 

Art. 1.356. Entende-se que o contracto versa apenas so-
bre uma edição, se o contrario não r esultar expressa ou im-
plicitamente do ~eu contexto. 

Art. 1.357. O editor não. póde fazer abreviações, addi-
ções ou modificações na obra sem permissão do auctor. 
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Paragrapho uni co. O editor poderá oppôr-sc ás altera-
ções que lhe prejudiquem os interesses, offendam a repu-
tação ou augmentem a re>sponsabilidade. 

1.309 
Art. 1.. 351 .... sobre a maneira de exercerem seus direitos, 

poderá qualquer dellas rescindir o contracto, sem prejuízo da 
edição anterior. 

1.310 
Art. 1. 352. Si, esgotada a ultima •ed~ção, o editor, com 

direito á outra, a não levar a effeito, poderá o au!or intimai-o 
judicialmente a que o faça em certo prazo, sob pena de per-
der aqu elle direito. 

1.311 
Art. 1. 353. . •. pelo seu traba1hr se!' á determinada por 

arbitramento. 

1.312 
Art. L 354. Si a retribuição do autor ficar depenoénte 

do exito da venda, será obrigado o editor, como qualquer: com-
missario, a lhe apresentar a ,sua conta. 

1. 313 
Art. J. 355. . . . de exemplares a cada edição . Não poderá., 

porém, m:áo grado ao autor, r eduzir-;heE o numero, de modo 
que a obra não tenha circulação bastante. 

1. 3111 

Art. 1.35ô . Salvo disposição expressa ou implícita d·J 
·contracto entender-se-ha que só autoriza uma ediçãio ela· obra. 
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Art. 1.358. Ao editor compete fixar o preço de venda, 
sem todavia poder eleval-o a ponto que traga embaraços á 
circulação da obra. 

CAPITULO X 
DA REPRESENTAÇÃO DRAMATICA 

Art. 1.359. O auctor de uma obra dramatica não póde 
fazer nella alteracão substancial sem accôrdo com o empre-
zario que a estivir fazendo representar. 

Art. 1.360. Não se tendo fixado tempo para a represen-
tação, póde o auctor intimar o emprezario para fixal-o, sob 
comminação de rescindir o contracto. 

Art. 1.361. Os credores de qualquer empreza ele theatro 
não podem fazer penhora na parte elo producto elas r epre-
sentações destinada ao auctor. 

Art. 1.362. O emprezario não pócle, sem permiSsao do 
auctor, communicar o manuscripto a pessoa extranha ao 
theatro em que se representa a peça. 

CAPITULO XI 
DA SOCIEDADE 

SECÇÃO I 
DISPOSIÇõES GERAES 

Art. 1.363. Pelo contracto ele sociedade duas ou mais 
pessoas se o brigam a combinar seus esforços ou recursos da 
maneira convencionada afim de obterem a realização ele um 
fim commum. 

Art. 1.364. Quando as sociedades 'Civis revestirem as 
fórmas estabelecidas nas leis commerciaes, entre as quaes se 
inclue a das sociedades anonymas, obedecerão aos respecti-

~.: 
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'1.3'15 
Art. 1. 358. . .. elevai-o ,a, ponto que embarace a circula'" 

cão da obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . ... _.] 

1. 316 
Art. 1. 359. O autor de uma .abra dramatica não lhe pó de 

fazer alteraci1o na substancia, sem accôrqo com o emprezario 
que <a fa~ representar. 

1.3'17 
Art. 1. 360. Si não se fixou prnzo á representação, póde 

o autor intimar o emprezario a que o fixe, comminando-lhe 
em peJJ'a a rescisão do contracto. 

1. 318 
Art. 1. 361. Os credores de uma empreza de theatr.a não 

podem fazer penhora na parte do producto dos especúaculos re-
servada ao autor. 

L319 
Art. 1. 362. Sem licença do autor, não pó de o em prezar i o 

communicar o manuscripto da .abra a pessoa estranha ao thea-
tr.o ond·~ se repr_esenta. 

1.320 
Art. i. 363. Celebram contracto de sociedade as pessO'as · 

que mutuamente se Qbrigam a combinar seus esforços ou re-
cursos, para lograr fins communs. 

1.321 

Art. 1. 36'1!. . .. preceitos, no em que não contrariem os 
deste Codigo; mas serão inscri.ptas no registro civil, e será ci-
vil o s1:m fôr.a. 
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vos preceitos no que não forem contrarias aos do presente 
Codigo; mas deverão ser inscriptas no registro civil e res-
ponder no fôro civil. 

Art. 1.365. Não se reve3tindo de nenhuma das fórmas 
de que trata o artigo antecedente, a sociedade regular-se-á 
pelas disposições deste capitulo. 

Art. 1.366. Em relação aos socios, a sociedade só póde 
ser provada por escripto ; os terceiros, porém, poderão pro-
val-a por qualquer meio legal. 

Art. 1.367 .. A.s sociedades são universaes ou particulares. 

Art. 1.368. A sociedade universal <póde comprehender 
todos os bens presentes ou futuros, ou uns e outros, ou só os 
fructos e rendimentos delles. 

Art. 1.369. A simples convenção ele soci~dade universal. 
sem outra declaração, entende-se restricta aos lucros o 
ganhos futuros de cada um dos associados. 

Art. 1.370. A sociedade particular só comprehende os 
bens ou serviços especialmente declarados no contracto. 

Art. 1.371. Tambem se considera particular a sociedade 
constituída para realizar em commum uma empreza deter-
minada, ou para exercer alguma industria ou profissão. 

Art. 1.372. E' nulla qualquer clausula que attribua to-
dos os lucros a um dos socios ou isente de contribuir para 
as perdas o capital com que algum delles entre para a so-
ciedade. 

E' valida, porém, a estipulação do contracto que isente 
o sacio de industria da co-participação nas perdas. 
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1. 322 
Art . 1 . 365 . Não revestindo nenhuma das fórmas do 'ar-

tigo antecedente, a sociedade reger- se-ha pelo que neste capi-
tulo se prescreve. 

1. 323 
Art. 1. 366. ~~as questões entre os socios a sociedla'Cie só 

se provará por escripto; mas .os estranhos poderão proV'al- a 
de qualquer modo . 

1.324 

Art . 1. 368 . E' universal a socied'acle, quer abranja todos 
os bens presentes, ou todos os futuros, quer uns e outros na 
sua totalidade, quer só mente 1a' dns seus fructos e rendimentos .. 

1.325 
Art . 1 . 369 . O simples aj uste da sociedade unive.rsal, sem 

outl'a declaracão, entende- se restl'icto a tudo o que ele futuro 
ganhar cada um dos associados . 

1 . 326 
Ar L L 371. . .. constituído especialmente pa•ra executar 

em commum certa emprez•a, explorar certa industria, ou exer-
cer certa profissão. 

1 . 327 
Art. 1. 372 . E' nu !la a clausula que attr ibua todos os lu-

cros a um dos soci·os, ou subtraia o quinhão social de algum 
delles á compar ticipação nos nreiuizos. 

Paragrapho unico . Vale, porém, a estipulacíio· do contra-
cto, que exima o socio de industria a compartir ras perdas so-
ciaes . 

Co digo Civil - fl. 119 . 
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Art. 1.373. Se a sociedade fôr de todos os bens, o domí-
nio e posse destes communicar-se-ão sem dependencia de 
tradição real, salvo o direito de terceiros. 

Art. 1.374. No silencio do contracto, o prazo da socieda-
de será indefinido, salvo a cada socio o direito de retirar-se 
mediante aviso prévio de dous mezes, antes do fim do anno 
aocial; se, porém, o objecto da sociedade fôr negocio ou em-
preza, que deva durar certo tempo, serão obrigados os so-
cios a permanecer na sociedade, até que termine o mesmo 
negocio ou empreza. 

SECÇÃO li 

DIREITOS E OBRIGAÇõES DOS SOCIOS ;ENTRE SI 

Art. 1.375. As obrigações dos socios começam immedia-
tamente com o contracto, se este não marcar outra época, e 
acabam depois que, dissolvida a sociedade, estiverem satis-
feitas e extinctas as responsabilidades sociaes. 

Art. 1.376. A entrada, a que é obrigado cada socio, rpóde 
consistir em bens, no uso e goso clelles, na cessão ele direi-
tos, ou, sómente, na prestação de serviços. No silencio do 
contracto a este r espeito, presumem-se eguaes as entradas ele 
cada sacio. 

Art. 1.377. Se o socio entrar para a sociedade, com al-
guem ob.i ecto determinado, que venha ·c; ser evicto, será 
;responsavel pa~'a com os outros socios,· como seria qual-
quer vendedor para co1n o comprador. 

Art. 1.378. Se a entrada consistir em cousas fungíveis, 
tornar-se-ão propriedade r.ommum elos socios, salvo declara-
ção em contrario. 
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1.328 
Art. 1. 373. . .. o domini.a e a posse delles tornar- se-hão 

communs independentemente de tl~adição real ..• 

1.329 
. ArL 1. 374. . .. med'iante aviso com dous mezes de ante-
cedenci•a ao termo do anno social. Si, ... certo lapso de· tempo, 
emquanto esse negocio, ou esS'a empreza, não se ultime, terão 
os socios de manter a sociedade. 

1.330 
DOS DIREI'l'OS E OBRIGAÇÕES RECIPROCAS DOS SOCIOS 

1.331 

Art. L 375 . . .. si este não fixar outra epoca, e acabam 
quando, dissolvida a sociedade ... 

1.332 
Art. 1.376. A entr.atda ml!pO!S.ta a cada tSocio póclJe cons;is -

tir em bens, no seu uso e goso . . . N:o silencio do contracto 
presumir- se-hão iguaes ent-re. si as e.ntrada.s. 

1.333 
Art. 1.377. Si o .socio entrar par.a. a soci•edade com ob-

jor:cto determinado, que venha a ser evicúo. responderá aos 
consocios como o vende!dor ao comprador . 

. . 33/f 
Art. 1.378. . .. fioarão, .salVIO declaraçiaio Bm contrario, per• 

tE:noe.ndo •em commum aos a:s.sociados. 
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Ar t. 1. 79. Os socios que se obrigam a empregar sua in-
dustria em beneficio da sociedade devem-lhe todos os ga-
nhos que obtiver em pelo exer cicio daquella. 

Art . 1.3 O. Cada sacio deverá indemnizar a sociedade 
p elos prejuizos que esta soffrer por culpa delle, e não po-
der á compensai-o com os proveitos que lhe tiverem sido tra-
zidos tpor sua industr ia ou outros negocias, 

.Art. 1.381. Se o contracto não declar ar a parte de cada 
socio nos lucr os c per das entender -se-á que é propor cional 
á sua ent rada, e a do socio ele industria egual á do socio de 
menor entrada. 

Ar t. 1.382. O socio encar regado da administração póde 
exigir da sociedade não só o que despender por conta della, 
senã.o tambem a import ancia das obri gações contrahidas de 
boa fé, por occasião dos negocias da mesma, bem como a 
indemnisação dos pr ejuizos r esultantes das gerencias. 

Art . 1.3"3. O sacio encarregado da administração por 
clau ula. e:s:pre sa do contracto, póde pr aticar , sem depen-
clencia. de approvação ou desapprova.ção elos outros, todos 
os actos que não exceder em os limites normaes da mesma ad-
ministr ação, e:s.cetpto se pr oceder com dólo. 

§ 1. o . Seus poder es não serão revogaveis durante o pr-a-
,o e tabeleciclo, em causa superveni ente e legitima. 

~ 2. o Se elles, por ém, tiYer ern sido conferidos depois do 
contracto serão r evogaveis como simples mandat o. 

§ 3. o . Tambern serão r evogaveis, em qualquer t empo, os 
dos dir ec or e ou ac1mini ·tradores de sociedades de qualquer 
e. pecie, ai nda que nomeados no.s· r espec.tivos contractos ou 

est ahlto . . 
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1 .335 

Art. 1.379. Pertencem .ao l1atrimonio wcial todo~& os lu-
cros obtidos pelo socio, na industria que se obrigou a ex•ercer 
em beneficio da sociedade. 

1 . 336 
Ar t. 1.380. A' socicdad•e indemnizará cada socio o·s pre -

juízos que por •sua culpa ell a '.offrer, e não podJe rá com-
pensai- os com os proveitos qu e lhe houve.r grangeado. 

1. 337 
Art. 1.38.1. ... ·e.ntender - se-ha proporc ionada, quanto aos 

socio,s de capital, á somma com que ent.ranem, e, quanto aos 
de in du.stria, á menor da•?' entradas 

1.338 
Art. 1.382. O socio preposto á administração póde exi-

gi r da -sociedrude, al ém do que por conta. della cloespende.r, a 
irnportancia das obrigações em boa fé corrllrahidas na geren-
cia dos negociar& sociaes e o valor dos prejuízos qu€. lhe ella 
caUisar. 

1.339 
Art. 1.383. O sacio investido nar admini-stração por texbo 

expl'esso do oontr acto póde pnaticar, indepen!d:entemente dos 
outros, todos os act01s· que não excederem os limites normaeiS 
della, uma vez qu>e proceda s•em dol·o. 

§ 1.0 Os poderes que ex>erce.r, serão irrevogave1s durante 
b prazo estabelecido, •Salvo causa lregitima superwmiente.. 

§ 2." Si fo:r.a.m conferirdos-, porém, depois elo contr acto, 
serão r.egoVlavais como os de simples mandato. 
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Art. 1.384. Se forem encarregados ela administração 
dons ou mais soeios, sem discriminação de funcções, nem 
declaração de que só poderão funccionar conjunctamente, 
poderá cada um praticar separadamente todos os actos da 
mesma administração. 

Art. 1.385. Estipulando-se que um dos administradores 
nada possa fazer sem os outros, entende-se, :sem nova con-
venção, obrigatorio o concurso de todos, ainda ausentes ou 
impossibilitados ele prestal-o, salvo nos casos urgentes, em 
que as pr ovidencias omittidas, ou demoradas, occasionariam 
grave prejuízo ou damno irreparavel. 

.Art. 1.386. Na falta de estipulações expressas sobre a 
gerencia, observar-se-á o seguinte: 

I. Presume-se que cada socio tem direito de administrar, 
e que é valido o que fizer, mesmo em relação aos que não 
deram consentimento, salvo a qualquer destes o direito de 
oppor-se ao acto antes de produzir effeito. 

II. Cada socio póde utilizar-se das causas pertencentes 
á sociedade, comta.nto que as empregue segundo seu destino, 
não use dellas contra o interesse social e não impeça os 
outros de se utilizarem na medida de seu direito. 

III. Cada socio póde obrigar os outros a contribuir com 
elle para as despesas necessarias á conservação das cousus 
da sociedade. 

IV; Nenhum socio póde fazer alteração nos bens im-
moveis pertencentes á sociedade, ainda que lhe pareça van-
tajosa, se os outros lh 'o não permittirem. 

Art. 1.387. O socio que não tiver a administração ela 
sociedade não poderá obrigar os bens da mesma. 

Art. 1.388. Não carece o socio do concurso dos outros 
para associar um terceiro á sua 1parte na sociedade; não 
pócle, todavia, fazel-o entrar como socio na mesma sociedade. 
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1. 340 
Art. 1.384. Si a admini.s.tração s;e incumbir a donS' ou mais 

soci01s., nã1o se lhes discriminando as funcções, nem decla-
rando _ que ;só funccionarão conjunct am1enúe, crud·a um de p.er 
si poder á praticar todos os acto·s qU'e· na administração cou-
berem. 

1. 341 
Art. 1.385. . .. entende- s•e, a não hav-er convenção pos-

t erior, obrigatori:J o concur0:10 ele todo·s, ainda· tmsentie1s, ou 
impo.Sislibilitados, na occasião, eLe prestai-o, salvo no& casos 
urgentes, em que a omissão ou tardança Idas m e.dicl:a·s pudJes-
se occasionar damno irreparavel, ou grave. 

1.342 
Art. 1.386. Em falta dle; 1estipul:açõelsl •explicitaS! quanto 

á gerenBia social: 

I. Presume-,SJe que cada .socio tem o clil'eito ele. admnis-
trar, 10 valido é o que fizer , ainda em r elação aos !associados 
que não Cüllls:enti:ram, pode.ndo, porém, qualquer destes op-
pôr-se., ante.s de Levado o acto a ,e'ffeiúo. 

II. Cada 1Socio . pó de s•ervir -.s;e. !d.as co usas per bencenúes 
sociedade, contando que lheiS' dê o Sleu destino, as não ut ilize 
contra o interesse s-ocia l, nem tolha aos; outros aprOY.e ifJal-a.s 
nos limites do .s1eu ldir.eito. 

III ...• nece;ssarirus á cons1erviação do.s' hens sdciaes. 

IV. N'6nhum sacio, ainda que lhe pare.ça vantajoso, pód•e,-
sem consentimento elos outros, fazer alteração nas; immoveis 
da ISoci:ed acLe. · 

1.343 
Art. 1.387. nã10 poderá obri @a·r os he111s• sociaes 

1.344 
Art . 1. 388 . Para ass-ociar um estranho ao seu quinhão 

social, não neoeSJS ita o ocio do concurso dOis outros_; mas não 
póde, sem acquie.s,oencia delle , associai-o á JS•ocieda-de. 
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Art. 1.38D. Se um dos .socios recebeu por inteiro a parte 
que lhe cabia em uma divida activa da sociedél!de, deve con-
f eril-a se, por insolvabilida;de do devedor, a so·ciedade não 
puder haver o resto da divida. 

Art. 1.390. Se as cousas cujo rendimento constituiu o 
obj ecto da sociedade, não forem fungíveis, e consistirem em 
corpos certos e determinados, os seus r iscos correrão· por 
conta do respectivo dono. 

§ 1. •. Se porém, forem fungíveis, ou se, ainda guarda-
das, se deteriorarem, se forem destinadas a circular no com-
mercio, ou se forem transferidas á sociedade por um valor 
det erminado c constante de inventario ou balanço authenti-
cos, os seus riscos correrão por conta da so·ciedade. 

§ 2." Perecendo a co ns.:t estimada, na conformidade do 
paragrapho antecedente, seu ·dono só poderá pedir o respe-
ctivo valor constante do inventario ou balanço. 

Art. 1.391. Os socios teem direito á indemnização das 
perdas e damnos que -soffrerem em seus bens pQr motivo dos 
negocios sociaes. 

Art. 1.392. Se houver communicação de lucros illicitos, 
cada um elos socios será obrigado a restituir o que recebeu 
do socio delinquente, se fôr esse condemnado á restituição. 

ht. 1.393. O socio que r ecebeu de outro lucros illieitos, 
conhecendo ou devendo conhecer a 'Procedencia delles, tor-
na-se cumplice e solidariamente obrigado á restituição. 

Art. 1.394. Todos os socios teem direito de votar nas 
assembléas geraes, e as restituições serão tomadas por. 
maioria de votos, salvo estipulação em contrario. 
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1.345 

A'f'L 1. 389. O soci:o que r ecebeu por inteiro a .sua parte 
em uma divida activa da :s:ociedade, será obr igado a confe-
r il-a &i, por insolvencia do devedor, a .sociedade: nãJo puder aca-
bar de cobr.al-a. 

Art.. 1.390. ~i as cousas ,cujo rendimento consti tue o 
objecLo da sociedade, não for.em fungiveirs, consistindo em 
corpos certors; e dret e:rminados, o risco, que correrem, s:erá por 
conta dos r espectivos :donos. 

§ 1." ... authentico:l, por conta da sociedade correrão os 
riscos, a que ·eLst i·Verem expos•tas. 

§ 2.0 Pe1~ecendo .a cousa de importancia de~erminada 
nos te.rmos do pa>ragrapho antecJe'dente, ultima parte, o dono 
só lhe poderá exigir o val10r consVante do inventari:b ou ba-
lanco. 

1.347 

Art. 1. 392. Havendo communicaçao ·a e l ucTos micit.os, cada 
run dos socios ·t erá de repor o que rec;ebeu do socioü delinquente, 
é:i ·es:te fôr IJOndemna do á restituição. 

1.348 

Art. 1. 393 ... CJonhecendo ou devendo .oonheCJe•r-lhes a 
pr.acedencia, incorre em cumpl1cidade, e fica obrigado soli-da-
riamente a .restit uir . 

1. 34.9 

. _ Ar-t. 1. 394 . : . nas assemhléa~ gerae:s, onde, &wlvo estipu-
ta·çao em contrar10, sempre se deliberará por maioria de votos. 
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SECÇÃO III 

OBRIGAÇõES DA SOCIEDADE E DOS SOCIOS PARA COtl. 
TERCEIROS 

Art. 1.395. As obrigações contrahidas por todos os so-
cios conjunctamente, ou por algum delles em virtude de 
r'nandato, são dividas da · sociedade. 

Art. 1.396. Se o fundo social não fôr bastante para co-
brir as dividas da sociedade, por ellas responderão os socios 
na proporção em que deverem supportar as perdas. 

§ unico. Se um dos socios fôr insolvavel, a sua parte na 
divida accrescerá á dos outros na mesma razão. 

Art. 1.397. Os devedores da sociedade não se desobri-
gam pagando a um socio não auctorizado para· receber. 

Art. 1.398. Os socios não são solidariamente obrigados 
pelas dividas da sociedade, nem póde nenhum delles obrigai' 
os outros, se não lhe deram auctorizaçã·o, salvo se redundar 
isso em proveito da sociedade. 

SECÇÃO IV 

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

Art. 1.399. Dissolve-se a sociedade: 
I. Pela realização da condição a qlie foi subordinada sua 

duração, ou pelo vencimento do prazo estabele·cido no con-
tracto. 

II. Pela extincção ou perda do capital social, em quan-
tidade tal que seja impossível continuar a sociedade. 

III. Pela conMcucão do fim, ou se se verificar ser im-. 
possível conseguil-o. • 
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1. 350 
DAS OBRIGAÇÕES DA S10CIEDADE E DOS SUC!OS PARA COM TERCEIROS 

·1.351 
Art 1. 395. SãJo• divida,s da .sociedade .as obrigações .contra-

hida>s conjunctamente por todos> o:s sücios, ou por a.lgum delles 
no exercici•O> elo mancla·to. socia l. 

1.352 
Ar L 1. 396. Si o .cabedal• social n&o. cobrir as divida!& da 

sociedade, por ellas J'esp.onde.rão .os associados na p:r.o.porç.ã.o> em 
que houverem de partici.paQ' nas perdas ;s.ociaes. 

· Parag.r.apho unico. Si um dos .s·ocios fõr ÜliSIOlventJe, sua 
parte na divida será na me m,a. razã:n distribuída entre os 
outros. 

1.353 
Art. 1. 398 . . . pelas divida,s· SI()C.i.ae:s, nem os •aJCtos de um, 

rta,o autorizado, obrigam as. .outros, salvo redundand:o em pro-
veitoü da soc-iedade .. 

ArL 1. 399. 

1.354 
DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

1.355 

r. P.elo implemento da oon'dição a ttüe foi ,subordinada a 
.sua dura.bilidade, ou pelü vencimento ... 

II. Pela· extincção do capital •S·ocial, ou seu desfalque em 
quantidade tamanha que impossibilite de c·ontinua,r .a .soci·e-
dade. ., . ''i 

IIL Pela conse>Cmcãa do fim \Soci>al; ou pela . V·erifi.caoão de 
suq. inexequibi-lidade. · 



-780-

Proj e c to da C amara n. 1, de 1902 

IV. Pela fallencia, morte ou incapacidade de um dos 
socios. 

V. Pela r enuncia de um clelles, se a sociedade não tiver 
prazo determinado. 

VI. Pelo consenso unanime elos socios. 

Art. 1.400. A prorog~ão da sociedade contractada por 
prazo determinado só póae ser provada por escripto, nos 
mesmos termos do primeiro contracto. 

Art. 1.401. Se a sociedade fôr prorogada depois dCY pra-
zo elo contracto, entender-se-á constituída de novo; se o fôr, 
porém, dentro do prazo, será continuação da anterior. 

Art. 1.402. E' E cito estiopular que, morto um dos socios, 
continue a sociedade com os seus herdeiros ou sómente com 
os sobrevivos. Neste segundo caso, o herdeiro do fallecido 
terá direito á partilha elo que houver na data do falleci-
mento do mesmo, mas não dos lucros e perdas futuros, que 
não forem clepenclencia necessaria dos actos anteriores. 

Art. 1.403. Se o contracto estipular que a sociedade con-
tinue com o he:cdeiro do socio fallooiclo, será cumprida a es-
tipulação sempre que o possa ser; mas, havendo herdeiro 
menor, a sociedade poderá ser dissolvida em relação a elle, 
se assim o determinar o juiz competente. 

Art. 1.404. A dissolução pela renuncia de um dos somos 
quando a sociedade fôr por tempo indeterminado, só produ-
zirá effeito quando de boa fé, em tempo opportuno e noti-
ficada aos socios dons mezes antes, sendo po.ssivel. 

Art. 1.405. A renuncia é de má fé, quando o socio re-
nunciante pretende apropriar-se exclusivamente dos bene-
ficios que es socios tinham em mente colher em commum; 
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IV. Pela fallencia, incapacidade, ou morte de um d·os so-
(;ios. 

V. P0l'a r,enuncia de qualqut~r delles, si a 6<ociedade fô 'l.' de 
prazo .indetterminado. (Art. 1. 40!1 ) . 

VI. P.eJo consens.o unanime dos as·a·ociados. 
Art. 1 . 399, acldite- se .como· p.aragrapho, «Os nS!. II, IV e' V 

se applicam ás sociedades dn fins não ~cono.rnico·s» . 

1.356 
A1·t. 1.100. A pl~ürogação elo prazo social só s;e' pr.ova por 

rscripto, nas m esma·s condiçõ·e·s daquelle que o fix·ou (Artigüs 
1.36!1 e 1.366). 

1.357 
Art. 1. 401. Si a sociedade se p•rorogar depois de vencido 

'·' prazo do contracto, entend:er- se- ha que· se constituiu dre novo; 
w dent;ro no prazo, ter- s,e-ha por c-ontinuação da anterior. 

1.358 
Art. 1. 402 .. com os he.rdeir-os, ou só com os ,associados 

sobrevivos. Neste segundo caso, o he:rdeiro d:o fallecido terá di-
r eito ú partilha do que houv;e•r, quando elle fa lleceu, mas não 
participará nos lucros e. pe.rdas ulit eriores, que nã,o forem con-
sequencia dire.cta de actos anteriores ao f,aHecimento. 

1.359 
Art. 1. 403 ... cumprir- se-ha a estipuJ:ação; toda vez que 

ser poss,a; mas, sendo· melllor o he.rdeiro, será dissolvido, em 
relaçã,o a eHe, o vinc:ulo• s•acia:l, ca,so o juiz o determine, 

1.360 

Art. -1. 40!1. A renancia de um do,s ·Sücios só di ssolve a so-
eiedade (art. 1. 399, n. V) , quando f·e·ita: de- boa f é, em tempo 
cpportuno e notificada ;ws soci•os dousr mezes a.ntes. 

1.361 

Art. 1. 405 . . ; em comm um .; e. ha·ver- se-ha por inoppor-
tuna . 'I 
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e será· havida por inopportuna, se as cousas não estiverem 
no seu estado integral, ou se a so-ciedade puder ser prejudi-
ca,.da com a dissolução nesse momento. 

Art. 1.406. No primeiro caso do artigo antecedente, os 
demais socios teem o direito de excluir desde logo o socio de 
má fé, sem prejuízo de suas quotas na vantagem esperada; 
:p.o segundo caso, a sociedade póde continuar, apezar da op-
posição do renunciante, até a época do primeiro balanço or-
dinario, ou até a conclusão do negocio 'Pendente. 

Art. 1.407. Subsiste, ainda depois da dissolução da so-
ciedade, a responsabilidade desta para com terceiros, pelas 
dividas que houver contrahido. Se não tiver sido estipulada 
a responsabilidade solidaria dos socios para com terceiros, 
a divida será clistribuicla com aquelles, em partes proporcio-
naes ás entradas respectivas. 

Art. 1.408. Quando a sociecladé tiver praw determinado, 
nenhum dos socios poderá pedir a sua dissolução antes da 
expiração deste mesmo prazo, sem provar algum elos casos 
em que, segundo o art. 1.399, ns. I a V, deva realizar-se a 
dissolução. 

Art. 1.409. São appllcaveis á <partilha erítre os socios as 
regras que regulam a partilha entre herdeiros. 

§ unico. O socio de industria, porém, só terá direito á 
quota nos lucros e nos fructos dos bens que constituírem as 
entradas dos socios de capitaes, sem responsabilidacl~ nas 
perdas, salvo se o contrario tiver sido estipulado no con-
tracto. 
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1.36'2 

Art. 1. 406 . . . de má fé, S·alvas as suas quótas na vanta-
gem e.spera'da. No s·egundo, a sociedade ..• 

1.36.3 

Art. 1. 1!07. Subsi's'te ainda após· a dissolução ela sociedade 
a responsabilidade social para com terceiros, pelas dividas que 
houv.er oontra.hido. 

Não se tendo estipul:a-do a re,sponsabilidade- soJ:idaria dos 
~ocio!Sl p.ar.a com terceii'>Os, a divida .será distribuid1a por a.quel-
le.s, em partes p.roporcionaes ás suas entradll!s. 

1.364 

Art. 1. !108. Quando a sociedade tiver duração prefixa, 
n<mhum socio lhe poderá exigir a dissolução, antes de expirar 
o prazn social, si não provar algum dos casos do art. 1. 399, 
ns. r a ry. 

+.365 
Art. 1. 409 .... as regras da partilha entre herdeiros. 

(Arts. 1. 780 e segs . ) 

Paragrapho unico. O socio de industria, J)Orém, só terá 
direito a participar nos lucros da sociedade, sem responsabi-
lidade nas suas perdas, .sa lvo si o C!01ntrario se e:;;tipulou no 
con tracto. · · 
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CAPITULO XII 

DA PARCERIA RURAL 

SECÇÃO I 

PARCERIA AGRICOLA 

Art. 1.410. Dá-se a parceria agricoia, quando uma pes-
soa cede a outra algum predio rustico, para que seja culti-
vado mediante divisão de fructos na proporção que fôr esti-
pulada entre ambos. 

Art. 1.411. O parceiro incumbido ela cultura do predio 
não está obrigado aos encargos deste, se os não tomou so-
bre si. 

Art. 1.412. Os riscos provenientes de caso fortuito ou 
for . a maior, são soffriclos em commum pelo parceiro e p elo 
dono elo predio. 

Art. 1.413. Este contracto não passa aos herdeiros de 
aml1a.s as part es, excepto se os trabalhos de cultura j á esta-
vam adeantados, caso em que subsistirá pelo tempo neces-
sario para se ultimar a colheita. 

Art. 1.414. São applicaveis a este contracto as regras 
estabelecidas para a. locação dos predios rusticos em tudo o 
que não se ach ar r egulado por esta secção. 

Art. 1.415. Subsistirá a. parcer ia não obstante a aliena-
ção do preclio, ficando o adquirente subrogado nos direitos 
e obrigações do alienante. 
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1. 366 
DA PARCERIA AGRIOOLA 

1.367 

Art. '1 . HO . Dá-se a parceria agTicol~, quando uma pes-
soa cede um predio rustico1 a outra, para ser por e:Jta cultivado\ 
repartindo- se :as fructos entre as duas, na proporção que es-
tipular em. 

1 . 368 

Art. 1 . 411. O parceiro incumbido da cultura não res -
ponderá pelos encargos do predio si os não •assumir . 

1.369 

Art . 1. 412 . Os riscos• de caso f,ortui t.o, ou força maior, 
Cl'rrerão em commum contra o p-roprietari-o e o parceiro. 

1.370 

Art. 1. ·1'13. A parceria não passa aos herdeii'íos elos con-
t.ra.hentes, excepto si estes deixaram ademüados os traball1os 
de cultura, caso em que durará, quanto baste, para 1Se ultimar 
a colheita. 

1. 371 
Art . 1 . 414. Applicam-se a este contracto as regras da 

lor.ação de preditO'S rusticos, em tudo o que nesta secção não 
se achar regulado . 

1 . 372 
Art. 1 . 415. A parceria subsiste, quando o predio se aliena, 

ficando •. . 

Co digo Civil - fl. 50. 
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SECÇÃO II 

PARCERIA PECUARIA 

Art. 1.416. Dá-se a parceria pecuaria, quando se entre-
gam animaes a alguem para os pastorear, tratar, e criar, 
mediante uma quota nos lucros produzidos. 

Art. 1.417. Constituem objecto de partilha as crias dos 
animaes e os seus productos, como pelles, crinas, lãs e leite. 

Art. 1.418. O parceiro proprietario deve, no caso de evi-
cção, substituir os animaes por outros. 

Art. 1.419. O parceiro proprietario supporta os prejuí-
zos resultantes do casü fortuito ou força maior, salvo con-
venção em contrario. 

Art. 1.420. O proveito que se puder tirar dos animaes 
mortos, pertencentes ao capital, será devolvido ao proprie-
tario. 

Art. 1.421. Nenhum elos parceiros póde dispôr do gado 
sem consentimento do outr o, salvo clausula em contrario. 

Art. 1.422. As despesas com o tratamento e criação dos 
animaes, não havendo accordo em contrario, correm por 
conta do parceiro delles encarregado. 

Art.-1.423. Applicam -se a este contracto, naquillo que 
não estiver regulado pelo accordo elas partes e, em falta 
desse accordo, pelo disposto nesta secção, ás regras do con-
tracto da sociedade. 
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1.373 
DA PARCERIA PECUARI A 

1.374 

Art. 1. 418 . O parceiro proprietario .substituirá por ou-
tros, Il!O caso de evicção, os animaes evictos . 

1.375 

Art . 1. 419. Salvo conven1cão em contrario, ·o parceiro 
proprieta-rio soffrerá os prejuiz,os resultantes do ·cas-o fortuito, 
'JU forca maior . 

1.376 

Art. 1.1120. Ao pr-o-pri-etario caberá o proveito que se obte-
nll a dos animaes mortos, 'Pertencentes ao capita-l. 

1 . 377 

Art . 1 . 421. Salvo claUisula em contrar-io, nenhum par-
ceiro, sem licenca do outro, poderá dispor do gado. 

1.378 

Art. i . 422 .. . . correm por conta do parceiro tratador. 

1.379 

Art. 1 . 423 . Applicmn-se a este contracto as regras do 
de s-ociedade, no que nã:o estiver r egulado por convenÇão das 
partes e, .em falta del!-a·, pelo disposto nesta secção . 
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CAPI1'ULO XIII 
DA CONSTITUIÇÃO DE RENDA 

Art. 1.424. E' permittido constituir, por acto entre vi-
vos ou de ultima vontade, e por titulo oneroso ou gratuito, 
uma r enda ou prestação periodica, por tempo determinado, 
em favor do proprio constituinte ou de outrem, mediante 
cessão ·de algum immovel, ou entrega de certa quantia a 
uma pessoa, que se obrigue a satisfazer a mesma renda ou 
prestação. 

§ unico. O instrumento publico é da substancia deste 
contracto. 

Art. 1.425. E' nulla. a constituição de renda em favor de 
pessoa j á fallecida, ou que dentro dos trinta dias seguintes 
vier a fallecer de molestia que já soffria, quando foi cele-
brado o contracto. 

Art. 1.42-6 . Os bens dados em compensação da renda tor-
nam-se propriedade da pessoa que por ella se obrigou, desde 
o momento da tradicção. 

Art. 1.427. Se aquelle que se obrigar á prestação de 
r enda em favor de uma pessoa, deixar de cumprir sua obri-
ga.çã.o, o credor da renda poderá accional-o, não só para o 
pagamento das prestações a.trazadas, senão para que dê 
garantias das futuras, sob pena de r escisão do contracto. 

Art. 1.428. O direito á renda é adquirido dia por dia, 
se a prestação nã.o fôr <paga antecipadamente, no começo de 
ca:da período. 

Art . 1.429. Quando a renda fôr constituída em beneficio 
de duas ou mais ·pessoa.s, sem determinação d11 parte de cada 
uma, entende-se que seus direitos são iguaes, não havendo 
entre ellas direito da accrescer, salvo declaração expressa 
da vontade nesse sentido. 
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1 . 380 

Art. 1.1124 . Mediante acto entre vivos, ou de ultima von-
tade, e titulo onero.so, ou gratuito, pode constituir-se, por 
tr;mpo determinado, em beneficio proprio ou alheio, uma renda 
ou prestação 'PeriK:Jdica, entregando-se certo capital, em im-
moveis ou dinheiro, a pessoa que se obrigue a satisfazel-a . 

1 . 381 

Art. 1. 426. Os bens dados em conpensação da renda 
cahem, desde :a tradição, no dümiilio da pessoa que por aquella 
s.e obr igou . 

1. 382 
Art. 1. 427 . Si o rendeire·, ou censuario, deixar de cum-

prir a obrigação estipulada, poderá o credor da renda accional-
o, ass im para que lhe pague as pre.stações atra.zadas, como 
para que lhe dê garantias das .. . 

1.383 
Art. 1.428 . O credor adquire o direito á renda dia a dia., 

si a prestaçãlo: não houver ele ser paga ademrtada. no comBço 
de cada um elos períodos prefixos . 

1.384 
Art. 1. 429 . . . . entend:e-se que os seus direitos são igua.es ; 

e, salvo estipulação diversa, não adquirirão os sobre.vi\~os di-
reito ;;), parte d<os que morrerem. 
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Art. 1.430. A renda constituída por titulo gratuito póde 
ser isenta pelo instituidor de todas as execuções pendentes 
ou futuras; e essa isenção existe de pleno direito em favor 
dos montepios e pensões alimentícias. 

Art. 1.431. A renda vinculada a um immovel constitue 
um direito real, de accordo com o estabelecido nos arts. 754 
e 759. 

CAPITULO XIV 

DO CONTRACTO DE SEGURO 

SECÇÃO I 
"DISPOSIÇõES GERAES 

Art. 1.432. Considera-se contracto de seguro aquelle 
pelo qual uma das partes se obriga para com outra mediante 
um premio pago, a indemnizal-a pelo prejuízo resultante de 
riscos futuros, previstos no contracto. 

Art. 1.433. Este contrato não é obrigatorio antes de 
reduzido a escripto. Considera-se perfeito desde que o se· 
gurador remette a apolice ao segurado ou faz nos livros o 
lançamento usual da operação. 

Art. 1.434. A apolice deve declarar os riscos toma-
dos , o valor elo objecto segurado, e o premio devido ou 
pago, pelo segurado, e quaesquer outras estipula~ões que 
forem convencionadas. 

Art. 1.435. As differentes especies de seguro pr~vistas 
neste Codigo serão reguladas pelas clausulas das respeeti· 
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1.385 

Art. 1. 430. A renda constituída por titulo gratuito pó de, 
por acto do instituidor, ficar isenta de todas as execuções pen-
dentes e futuras . Esta isenção existe ... 

1.386 
Art. 1.431. ... constitue direito real. . . 

1.387 

Art. 1. 432. . .. mediante a paga ele um premio a indemni-
zar-lhe o prejuiw .. . 

1. 388 

Art. 1.433. Este contracto não obriga antes ele reduzido· a es-
cripto, e considera-se perfeito .. . 

1.389 
IA.rt. 1.433. Em vez de «remette ao segurado», diga-se «en-

trega da apolice ao segurado» . 

1 .390 
Art. 1.434 . A apolice 0onsignará os riscos assumidos, o 

valor do objecúo· seguro, o premio devido ou pa~o· pelo se.-
gurado e quaesquer outras estipulações, que no contracto se 
frrmarem. 

1.391 

Art. 1.435. Em vez de «no que nãJo·, etc.», diga-se ((que n~o 
contrariar em disposições legaes». 
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vas apolices, no que não fôr contrario ás disposições desta 
secção. 

Art. 1.436. E' nullo o contrato quanclo o risco que se 
procura cobrir ou at tenuar fôr proveniente de acto illici-
to do segurado, da pessoa em cujo favor se faz o segu-
ro, ou dos representantes ou prepostos daquelle ou desta 

Art. 1 . 437 . Uma co usa não pó de ser segura por 
n1ais do que vale, nem sel-o integralmente mais de uma 
vez . E', todavia, licito ao segurado segurar o risco da fa.l-
lencia ou insolvabilidade do segurador, por meio de sc-
gu nclo seguro . 

A.rt. 1 . 438. Se o valor do segmo exceder ao ela cousa, 
o segurador poderá, ainda depois de entregue a apo-
lice, exigir a sua redncção ao valor real, restituindo ao 
segurado o excesso do premio; poderá egualmente fazer 
annullar o seguro , sem restituir o premio e sem prejuízo 
ela acção criminal , que no caso possa caber, se provar 
que o segurado procedeu de má fé . 

Art. 1. 439. Salvo o disposto no art. 1.. 437, o se-
gundo seg:uro da cousa já segura, pelo mesmo fisco e no 
seu valor integral, póde ser annullado por qualquer das 
partes. O segundo segurador que ignorava o primeiro 
contrato, póde, sem: restituir o premio recebido, recusar 
o pagamento ou repetil-o na parte que exceder o valor 
real da cousa segura, ainda que não tenha reelamado 
contra o contrato antes do sinistro . 

Art. 1. 440. A vida das pessoas e as suas faculdades 
tambem podem ser estimadas como obj ecto de seguro e 
seguradas no valor ajustado contra riscos, como morte 
involuntaria, inhabilitação para trabalhar ou outro se-
melhante . Considera-se morte voluntaria o suicidio pre-
meditado por pessoa que estiver em seu juizo e a que 
resultar de duello. 



~ 793 -

Emendas do ·s enado ao pr oj ecto da CaJi:J.ara , n. 1, de 1902 

1.392 
Al't. 1.136. Nul lo será es te contracto, quando o. risco, de que 

se occupa, se filiar a actos illicitos do segurado, do benefi-
ciado pelo seguro, ou cbos representantes e prepostos, que·r de 
um, quer do outro. 

1.393 
Art. 1.437. Nã10· se póde segurar urna c·ousa por mais do 

que valha, ne:m pelo seu todo, mais de uma vez . E', todavia, 
licito ao s·egurado acautelar, mediante novo seguro, o risco de 
fallencia ou insolvencia elo segurador (art. 1.439) . 

1.394 

Art. 1.4.38. . .. o excesso do premio; e, provando que o se-
gurado 10brou de má fé, terá direito a annullar o seguro, sem re-
stituição do premio, nem preuuizo ela aeção penal que no caso 
couber. 

1.395 

Art. 1.439. • .. recusar o pagamento do objecto sJCguro, ou 
recobrar o que por e.ll e pag·ou, na parte excedente wo. seu valor 
r eal, ainda que. 

1.396 

Art. '1.4.40. A vida e as facu ldades humanas tambem se 
podem estimar como objecto seguravel, e segurnr, no valor 
ajustado, contra os riscos possíveis, coomo. o dr~ morte invo-
luntari a, inhabilitação para tr abalhar, ou outros seme-
lhantes . 

Paragrapho unico. Considera-se morte voluntaria a recebida 
em dueJl.o, bín\ como o suieidio premeditado por pessoa em 
seu juizo. 
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Art . 1. 441 . No caso ele seguro ele vida, é livre ás par-
tes fixar valor respectivo e fazer mais ele um seguro, no 
mesmo ou em diversos valores, sem prejuizo dos ante-
riores. 

Art. 1.442 . E' tambem livre ás partes fixar entre si 
a taxa do premio. rrodavia, o seguro feito em sociedade 
ou companhia, cujos estatutos tenham tabella dos respe-
ctivos premios , presume-se proposto e acceito, na con-
formidade da tabella . 

Art. 1 . 443. O segurado e o segurador são obrigados 
a guardar no respectivo contrato a mais restricta since-
ridade e boa fé, tanto a respeito do obj ecto, como das cir-
cumstancias e das declarações pertinentes. 

Art. 1 . 444 . Se o segurado não fizer declarações ver-
dadeiras e cm11pletas, omittindo circumstancias que pos-
sam influir na acceitação da proposta ou na taxa do pre-
mio , perderá o direito ao valor do seguro e pagará o pre-
mio vencido. 

Art. 1. 445. Quando o seguro se faz por intermedio 
ele representante do segurado, este torna-se tambem res-
ponsavel para com o segurador, por todas as inexacti-
dões, ou omissões, que possam influir no respectivo con-
trato. 

Art. 1 . 446 . O séguraclor que, a c tempo do contrato, 
sabe que está passado o dsco que o segurado pretende 
cobrir e, não obstante, expede a apolice, fica obrigado a 
pagar em dobro o premio estipulado. 

Art. 1. 447. As apolices podem ser nominativas! ã 
ordem ou ao portador, excepto no seguro de vida, cuja 
apolice é sempre nominativa. 
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1.397. 
Art. 1.4/ü. . .. fixar o val,or respectivio. . . sem prejuízo 

dos anteoedeRtes. 

1.398 

Art. 1. 442. . . . que tenha tabella de premias se pr.esnme 
de· conf-ormidade com e !la pronosto .e acceito. 

1.399 

Art. 1. 443. . .. são obrigados a guardar no contraeto a; 
mais estricta bôa fé •e veracidade, assim a respeito do objec.to 
como das circumstancias e declarações a elle concernentes. 

1.400 

Art. 1. 444. Si o segurado omittir, •a:lterar ou figurar r.ir-
cumstancias que poderiam ter influído para a rejeição da pro-
posta ou para a .estipuiação de mai-D>r taxa de premio, per-
derá no primeiro caso o direito ao seguro e ao premio pago, 
em segundo indemnizar:i E-m dobro, oonsentindo o segurador, o 
val-or do premio que .!he teria sido cobrado, si as suas dec!a-
ções fossem exactas. 

1.401 
Art. 1. 4115. Qu'andu o segurado contracta o seguro me-

deante procurador, tmnlJem este se faz responsavel ao .;;egu-
rador, pelas inexac•Vidõe~; ou lacunas, que possam influir no 
contracto. · 

1.402 

Art. 1 .f<46. O segurador, que, ao tempo do contracto, sabe 
'estar passado o risco, d6 que o segurado s·e pne•tende :;obrir, e, 
não obstante, expede .a: apolice, pagará em dobro o premio es-
tipulado. · 
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Quando nominativas, devem declarar o nome do 
segurador e o do segurado ou o do representante deste, 
0u elo terceiro, em nome de quem se faz o seguro. 

Art. L 448 . A apolice deve tambem declarar o co-
meço e o fim dos riscos por anno, mez, dia e hora. Na 
falta de estipulação precisa contar-se-á o prazo na con-
formidade do art . 130; e a respeito dos obj ectos destina-
dos a ser transportados de um logar para outro, os riscos 
começarão desde o recebimento, no primeiro, e acabarão 
pela sua entrega ao destinatario , no segundo. 

SECÇÃO II 

OBRIGAÇõES DO SEGURADO 

Art. 1.449. Salvo convenção em contrario, o segurado 
deve pagar o premio estipulado no acto de receber a a.po-
lice. 

Art. 1.450. O segurado presume-se obrigado a pagar 
os juros legaes do premio atrazado, independente de in-
terpellação do segurador, se a apolice ou os estatutos não 
estabelecerem taxa maior. 

Art. 1.451. Se o segurado vier a fallir ou f&~· decla-
rado interdicto, estando atrazado nos premias, ou se se 
atrazar depois de íallido ou interdicto, ficará o segurador 
de3onerado dos riscos, se a massa ou o repres;~ntante do 
interdicto não pagar os premios atrazados antes do sinis-
tro. Poderá, além disso, o segurador cleclmar da· indemni-
sação do sinistro anterior os premios atrazados, com os 
respectivos juros. 
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1.403 

Art. 1. 447. 
Paragrapho müco. Quando nominativas, exararão as apo-

lices o nome· do segurador, o elo segurado e o do seu represen-
tante, si o• houver, ou o do terceiro, em cujo nome se far. o 
seguro. 

; 1. 404 
Art. 1.448. A apolice de'Clara:rá tambem ... 
~ 1. o Em falta de e~lipulação precisa, contar-se-ha o pra:ro 

ele conformidade com o nrt. 130. 
$1 2. o A respeito :Je c ousas que se destinem a teansr,urtc 

de um para outro pontu, cs riscos principiarão a cor;:cr, desde 
que seJam recebidas no prime-iro Jogar e terminarão quando 
entregues ao destinatario, no seg;undo. 

1.405 
DAS OBR!GiAÇÕES DO SEGURADO 

1.406 
Art. 1. -149. . .. no a do de reoeber a apolice pag~rá o Sl!-

guraclo o premio, que r~tipulou. 

1.407 

Art. 1. 450. . .. i:1dcpendentemente de interpel!ação do 
segurador, si a apolice ou os estatutos não estabelecerPm maior 
taxa. 

1.408 
Art. 1. 451. Si o r,~gur.a:do vier a fallir, ou fôr r.lechr·ado 

interdicto, estando em atrazo- nos premias, ou si atrJzar após 
a interdicr,.ão, ou a fallencia, ficará o segurador isento da 
responsabilidade pelos riscos, si a massa:, ou o represPntante do 
interdicto, não pagar ames do sinistro os p.remios atrazados ... 

1.409 
Ao art, 1. 451 ·- Supprima-s•e o• período final: «Po-

derá.» 
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Art. 1.452. O facto de não se ter verificado o risco em 
razão do qual se fez o seguro, não exime o segurado de 
pagar o premio estipulado, observadas as disposi~ões es· 
peciaes do direito marítimo sobre o extorno. 

Art. 1.453 . Salvo dispos1çao expressa, o segurador não 
póde pedir augmento de premio, porque os riscos se te-
nham aggravaG.o, além do que podia ser previsto no con-
trato. 

Art. 1.454. Na vigencia do contrato, deve o segurado 
abster-se de tudo quanto possa augmentar os riscos, ou 
seja contrario aos termos do estipulado, sob pena de per-
da do direito ao seguro. 

Art. 1.455. Sob a mesma pena, deverá 0 segurado 
communicar ao segurador algum incidente que possa de 
qualquer modo augmentar o risco. 

'Art. 1.456. Na applica.ção dessa pena, deve o juiz pro-
ceder com equidade, attentando nas circumstancias reaes, 
e não vãs probabilidades de augmento dos riscos. 

Art. 1.457. Verificado o sinistro, o segurado de1re com-
munical-o ao segurador, logo que chegue ao seu conheci-
mento. 

A omissão não justificada desonera o segurador se 
este provar que, avisado em tempo, podia ter evitado ou 
diminuído as consequencias do sinistro. 
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1. 410 

Art. 1. 452. ü facto de se não ter verificado o risco, em 
previsão do qual se fez o seguro, não exime o segurado a P'a.-
gar o- premio, que se estipulou ... 

1.411 

Art. 1. 453. Embora. se hajam aggravado os riscos, :1lém 
do que era possível antever no contracto, nem por isso, a não 
haver nelle clausula express•a;, terá direito o• segura<:lor a au-
gmento do premio. 

1.412 

Art. 1. 454. Em quanto vigora:: o contracto, o segurado 
abster-se-ha de tudo . .. sob pena de perder o direito .ao se"' 
guro·. 

1.413 
Art. 1. 455. Sob a mesma pena, communicará o segurado 

ao segurador todo incidente, que de1 qualquer modo possol ag-
gravar o risco. 

1.414 

Art. 1. 456 . No applícar a diua, pena, procederá o juiz com 
equidade•, attentando nas circumstancias reaes, e nãr. em pro-
babilidades infundadas, quanto á aggravação dos riseos. 

1. 415 

Ar L 1. 457. . .. o ~t·guraclo·, logo que o s•a:iba, eommuni-
eal-o-á ao segurador. 

Paragrapho unico, A onnssao injustificada exonera o se-
gurador, si este provar que, opportunamente avisadc•, lhe te-
ria sido possível ·evita•'· ou attenuar, as consequencias do si-
nistro. 
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SECÇÃO III 

OBRIGAÇõES Del SEGURADOR 

Art. 1.458. O segurador é obrigado a. pagar em di-
nheiro o prejuizo resultante do risco assumido e, coni'or-
me as circumstancias, o valor total da cousa segura. 

Art. 1.459. Presume-se sempre que o segurador não se 
obrigou a indemnisar prejuízos que resultem de vicio in-
trínseco. 

Art. 1.460. Quando os riscos do seguro forem especia-
lisados ou limitados na apolice, o segurador não respon-
derá por qualquer outro. 

Art. 1.461. S'alvo restricção expressa na apolice, o ris-
co do seguro comprehenderá, entretanto, todos os da.innos 
resultantes ou cons-equentes, como estragos occasionados 
para evitar o sinistro, diminuir os damnos ou sahar a 
c ousa. 

Art . 1.462. Quando ao objecto do contrato se der va-
lor determinado e o seguro se fizer por este valor, ficará 
o segurador obrigado, no caso de perda total, a pagar a 
importancia da indemnisação, pelo valor ajustado. Este 
pagamento não o priva do direito que lhe asseguram os 
arts. 1.438 e 1.439. 

Art. 1.4:63. O direito á indemnisação póde ser trans-
mittido a terceiro como accessorio da propriedade ou de 
direito real sobre a cousa segura. Esta transmissão opera~ 
se de pleno direito a respeito da cousa hypothecada ou 
penhorada ; nos demais casos, quando a apolice não o pro-
hibi"r. 
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1. 4'16 
DAS OBrliGAÇQES DO SEGURADOH 

1.417 

Art. 1. 459. Sempre se presumira não se ~er obrigado o 
segurador a indemnizar prejuízos resultantes ele. vicio intrín-
seco á cousa segura . 

1.418 
Art. 1. 460 . Quando a apolice limitar ou particularizar os 

riscos do seguro, não responderá por outros o segul'ador. 

1.!119 

';irt. 1. 461. Salvo, porém, expr,essa restricção na apJliee, 
o risco do seguro comprchenderá todos os prejuízos resul~an
tes ou consequen~es, com.l sejam os estragos occasionados para 
evitar o sinistro, minorar o damno, ou salvar ·a cousa. 

1.420 

Art. 1. 462. . .. a pagar pelo valor ajustado a ·importancia 
da indemnização, sem perder por iss•J o direito, que lhe assc-
hUram os arts. 1.138 e 1. 43~. 

1.421 

Art. 1.463 ... 
Pa:ragrapho uni co . Opera-se essa transmissão de pleno di·-

JPito quanto á cousa hypothecada ou penhorada, e, fóra desses 
casos, qnand·J a apolice o não v'edar. 

Codigo Civil - fl. 5L 
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Art. 1.464. No caso de sinistro, o segurador póde op-
por ao successor ou r epresentante do segurado todos os 
meios de defesa que poderia oppor contra este. 

Art. 1.465. Se o segurador vier a fallir antes que te-
nha passado o risco, poder á o segurado recusar-lhe o pa-
gamento dos premios atrazatlos e fazer outro seguro pelo 
valor integral. 

SECÇÃO IV 

SEGURO MUTUO 

Art. 1.466. O seguro póde ser feito de modo que certo 
numero de segurados se obriguem a supportar em com-
mum o prejuízo soffrido por qualquer delles, em razão 
dé risco cori'ido por todos. Neste caso, a totalidade dos 
segurados constitue a pessoa. jüridica que exerce as fun-
cções do segurador. 

Att. 1.467. Nestâ fôrma de segúro, em logar do pre-
mio, os segurados devem contribuír coin as quotas neces-
sar ias para occorrer ás despezas da administração e aos 
prejuízos verificados. Sendo omissos os Estatutos, presu-
me-se que a taxa das quotas será determinada de confor-
midade com as contas do anno correspondente. 

Art . 1.468. E', todavia, licito estabelecer premíos fi-
xos, sem prejuízo da obrigação de cotisarem-se os segu-
r ados para. cobrir os riscos verificados, se excederem a 
somma dos mesmos premios. Quando, porém, os riscos fo-
r em inferiores á referida somma, poderão os associados 
distribuir o excesso em dividendo ou formar um fundo de 
reserva, como bem lhes aprouver, 
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1.422 
Art . 1. 464. . .. todos os meios ele defesa, que contra este 

lhe assistiriam, 

1.423 
Art. 1. 46$ . Si o segurador falUr antes de passado O 

ris·co ... 

1. 424. 
DO SEGUIVJ MU'l'UO 

1.425 

Art. L 466. Póde ajus~.ar-se o seguro, pondo certo numero 
de segur::<clos em commum entre si o prejuízo, que a qualquer 
'delles aclvenha do risco p•Jl' todos corrido . 

Elm tal caso o conjunto dos segurados constitue a pessoa 
jurídica, a . que pertencem as funcçõ es de segurador. , 

1.426 

Art. 1. 467. . .. os segura.dos oJntribuem com as quotas 
n~cessarias,... Sendo omissos, presume-se que a ta:xa das 
quotas se determi~1ará segundo as contas do anno. 

Art. L 468. Será permittido tambem obrigar a premi•JS 
fixos os segurados, ficando porém estes adistrictos, . si a im-
portancia: daquelles não cobrir a dos riscos vetificad•Js, a co-
t•zarem-se pela differença. 

Si, pelo contr.ario, a somma dos ·p.r.emios exceder :a dos 
riscos verificad·Js, poderão os associados repartir entre si o 
f:'Xces.s•J em divicl ':!ndo, si não preferirem crear um fundo de 
reserva •. 
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Art. 1.469. As entradas supplementares e os dividen-
dos devem ser proporcionaes ás quotas de cada associado. 

Art. 1.470. As referidas quotas serão fixadas confor-
me o valor dos respectiVos seguros, mas poder-se-ão tam-
bem levar em conta riscos differentes e estabelecei-os de 
duas ou mais categorias. 

SECÇÃO V 
SEGURO DE VIDA 

Art. 1.471. Os seguros de vida. destinados a garantir, 
no caso de morte do segurado, certa somma aos herdei-
ros sobrevivos ou a outras pessoas, podem l'!er feitos por 
toda a vida ou sómente dur ante certo periodo. E' tambem 
licito ás partes converter o seguro da primeira especie n& 
segunda e vice-versa, assim como estipular que o valor do 
seguro seja pago em prestações ou de uma só vez. 

Art. 1.472. Póde-se fazer seguro sobre a propria vida 
ou so brc a. de outrem ; neste ultimo caso, -deve o propo-
nente justificar o interesse que tem na continuação da 
vida do terceiro, sob pena dE! ·não valer o seguro prova-
da a falsidade do interesse. 

§ unico. Será dispensada a justificação, se o terceiro, 
cuja vida. se quizer segurar, fôr descendente, ascendente, 
irmão ou conjuge do proponente. 

Art. 1.473. Salvo disposiçã.o contraria e constante da 
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1.428 
Art . 1. 469. . .. •e os d;videndos serí1o prop·Jrcionae.s ás ..• 

1.429 
Art. 1. 470. As quotas elos socios serão fixadas conforme 

ç vaiar dos respectivos segur·Js, podendo-se tambem levar em 
conta ri scos differ-entes . .. 

J-.430 
DO SEGURO SOBRE A VIDA 

1. 431 
ArL 1. 471 . O seguro ~übre a vida t em por objecto garan-

tir, mediantü o premi-::> annual que se ajusta.r, ü pagamento 
de certa s•omma a determinada ou determinadas pessoas por 
morte di) seguradc, podendo estipular-se igualmente o paga-
mento (~essa somma ao pr·Jprio segurado ou terceiro, si aquelle 
~' übreYiver ao prazo ele seu contracto. 

Quando a liquidação só deva operar-se por morte, •J pre-
rriio se póde ajustar por prazo limitado ou por toda a vida 
tlo segurad·J, sendo licito <1s partes contra.ctantes, durante a 
Yigencia do contracto, sub::tituirem, de commum accôrdo, um 
11lano por outro, feita a indemnizaçã.o de premias que a substi-
tuição exigir. 

1.432 
Art. 1. 472 . Póde uma pess·Ja fazer o seguro sobre a pro-

pria vida, ou sobre a de outrem, justificando, porém, neste 
'Iltimo caso, o proponente o seu interesse pela preservaçã·J cla-
quella que segura, sob pena ele não valer o seguro, em se 
r•rovanclo ser falso o moth•J allegado. 

1.433 
Art, 1. 473. Si o seguro não tiver por causa declarada a 
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apolice ou dos estatutos, é licito ao segurado transmittir, 
por acto entre vivos ou de ultima vontade, á outra pes-
soa capaz, o direito ao seguro, e o segurador é obrigado, 
não obstante quaesquer pretengões dos successores do se-
gurado, por morte deste, a fazer o pagamento á pessoa 
que justificar a posse legitima da respectiva apoiice. 

Art. 1.474. Exceptua-se da disposigão do art1g0 ante-
cedente a pessoa que fôr legalmente inhibida de r eceber 
doação do segurado. 

Art. 1.475. Quando as prestações ou annuidades rlo 
seguro houverem offendido as legitimas dos herdeiros ne-
cessarios, estes só poderão haver do beneficiado 3, impor-
tancia do respectivo prejuizo, com os juros legaes, desde 
a morte do estipulant e. 

Art. 1.476. Quando a importancia do seguro tiver de 
ser paga a diversos herdeiros ou a diversas espec1es de 
successores, a pessoa que o fizer não poderá augmentar a 
seu arbítrio o numero de successQres, mas poderá restrin-
gil-o, por acto entre vivos ou de ultima vontade, sem em-
bargo de quaesquer disposições em contrario dos estatu-
tos da respectiva companhia ou associação. 

Art. 1.477. A disposição do artigo antecedente é ap-
plicada aos mont epios de qualquer especie, quer particula-
res, quer officiaes, j á facultativos, já obrigatorios, salvo, 
t odavia, as pensões, cuja successão seja aberta antes da 
execução deste Codigo. 

Art. 1.478. E ' tan:bem licito fazer o seguro de modo 
que o segurado só tenha direito a elle se attingir a cert a 
€dade Jil se ainda fôr vivo em certa época. 
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garantia de alguma obrigação, é licito ao segurado, em qual-
(1uer tempü, substltuir ·J seu ben€ficiario e s·endo a apolice 
f;mittida á ordem, instituir c; beneí'iciario até por acto de ul-
tima vontade. Em falta de declaração, neste caso, o seguro será 
pago aos herdeiroi' do segnrad·J, sem embargo de quaesquer 
uisposiçües em contrario dJ~ estatutos da companhia ou asso ~ 
ciação. 

1.434 
Art . 1. 474. Redija-se r,ssim : «não se póde instituir· bene-

ficiari,o, pes&Ja que fôr lega~mente inhibida de receber a doação 
do segurado . 

Artigo novo . A somma estipulada como beneficio não 
está suje i ta ás obrigações ou dividas do segurado .. 

1.435 
A:rt. 1.475. Supprima-se . 

1.436 
Arts,: 1, 476 e 1.'477. Supprimam-se, 

1. 437 
. Art. t. 478. .. . de modo que só tenha direito a elle o se-

gurado, se cl1egar a certa edade, ou fôr vivo a certo tt-mpo. 
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CAPITULO XV 
f . 

DO JOGO E DA APOSTA 

Art. 1.479. As dividas de jogo ou aposta não obrigam 
a pagamento ; não póde, todavia, ser repetido o que vo-
luntariamente foi pago, salvo se houver dólo de quem 
ganhou ou fôr menor ou interdicto o que perdeu. 

§ unico. Applica-se esta disposição a qualquer contra-
to que encubra ou envolva reconhecimento, novação ou 
fiança de dividas de jogo, mas a nullidade resultante não 
póde ser opposta ao terceiro de boa fé. 

Art. 1.480. Não póde ser pedido o pagamento do que 
foi emprestado para jogo ou aposta na occasião em que es-
ses actos forem praticados. 

Art. 1.481. São considerados jogo, e como taes sujei-
tos a.o disposto nos artigos antecedentes, os contratos so-
bre títulos ele bolsa, mercadorias ou valores, em que se es-
tipule a liquidação exclusivamente pela differença entre 
o preço ajustado e a cotação que estes tiverem na época 
do vencimento do contrato. 

Art. 1.482. A sorte, para dirimir questões ou dividir 
cousas communs será considerada modo de partilha ou 
transacção, conforme o caso. 

CAPITULO XVI 

Dá. FIANÇA 

SECÇÃO I 

DISPOSI ÇõES GERAES 

Art. 1.483. Pelo contrato de fiança o fiador se obriga 
para coin o credor de outrem a responder, na falta deste, 
pela respectiva obrigação. 
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1.438 
Art. 1. 1>79 o . o o ; mas não se póclie recobrar a quantia, que 

voluntariamente se pagou, salvo ~o foi ganha por dolo, ou se 
o perdente é menor, ou interdict.oo 

1.439 
. Art o 1.1.80 . Não SP. pó de exigir r eembolso do quP se empre-
stou para jogo, ou aposta, no acto de apostar, ou jogar. 

1.440 
Art. 10 481 . São equiparados ao jogo, submettendo-se, 

como taes, ao disposto nos artigos ?.ntecedentes. os contra-
ctos., .. e a cot3!ção que elles tivererr: no vencimento do ajustle.: 

1,441 

Art. 1. 482, O .sorteio, para dirimir questões, ou dividir 
causas communs, consiáerar- se-ha systema de partilha, ou 
processo de transacção, conforme o cwso. 

1.442 
Art . 1.483. Dá-,se o contracto de fiança, quando uma pes-

soa se obriga por outra~ para com o .seu c.redor, a .satisfazer. 
a obrigação, caso o deveaor a nã,o cumpra. 
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Art. 1.484. Se a r esponsabilidade do fiador fôr garan-
tida por outra fiança ou abono, applicar-se-ão ao a.bouador 
as disposições deste capitulo. 

Art. 1.485. A fiança deve ser dada por escripto, e não 
aàmitte interpretação extensiva•. 

Art. 1.486. E' licito afiançar sem sciencia e até sem 
consentimento do devedor. 

Art. 1.487. Póde a fiança ser dada em garantia de ~i
vidas futuras , mas, neste caso, não póde o fiador s.e:r de-
mandado senão depois de tornada certa e liquida a obri-
gação do devedor principal. 

Art. 1.488. Não sendo limitada a fiança, comprehende~ 
rã todos os accessorios da. d.ivda p:t•incipal, inclusive as 
despezas judiciaes desde a citação do fiador. 

Art. 1.489. A fiança póde ser de valor inferior ao da 
obrigação principal e contrahida em condições menos one-
rosas. 

" Quando fôr superior ÇLo valor dª' dividl:\ ou fôr mais 
onerosa, só · valerá até o limite da obrigação afiançada. 

Art. 1.490. As obrigações nullas não são accessiveis 
de fiança,, excepto se a nullidade resultar apenas de inca~ 
pacidade pessoal do devedor. 

Esta excepção não abrange o caso do art. 1.259. 

Art. 1.491. Quando a.lguem fôr obrigado a dar fiador 
deve offerecer pessoa id onea, domiciliada no município 
onde houver de prestar a fiança e prop:rietaria de bens 
bastantes para sati~?fazer a obrigàção. 
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1. 4.43 
Art. 1. !;84. Si o fiador tiver quem lhe abone a ,sol vencia, 

<J.O abonador se applicará o disposto, neste capitulo, E.cbre fiança. 

1.444 
Art. 1.485. A fiança dar-se-ha por escr.ipto ... 

1.445 
Art. 1. 486. Póde-se estipular a fiança aincta sem con-

sentimento do devedor. 

1.446 

Art . 1. 487. As dividas futuras podem ser Dbjecto de {íança; 
mas o fiador, neste caso, não 1será demandado senão depois 
que se fizer certa e liquida a obriga.ção do principal devedor. 

1.447 

Art. 1. 489. Quando exceder o valor da divida, ou fôr 
mais Dnerosa que ;e:lla, não val,erá senão até o limite da obri-
gação afiançada. 

1.448 
Art. 1. 490. :&s obrigações nullas nfí.o são susoeptiveis 

de fiança, ·excepto ... 

Paragrapho l,lnico. Esta exoepção .não abr\J,nge o caso do 
lrn. 1.259 (art. 1.259): 

1.449 
Art. 1. 491 . Quando alguem: houver de dar fiador, o cre-

dor não póde ·ser obrigado a acceital-o, si não fôr pessoa ido-
nea, domiciliada no município, onde tenha de prestar a fiança, 
e senhora de bens sufficientes para desempenhar a Dbrigação, 
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Art. 1.492. Se o fia.dor se tornar insolvavel ou inca-
paz, poderá o credor exigir outro. 

SECÇÃO li 

EFFEITOS DA FIANÇA 

Art. 1.493. O fiador demandado pelo pagamento da 
divida tem direito de exigir, até á contestação da lide., 
que sejam primeiro excutidos os bens do devedor. 

§ unico. O fiador que allegar o beneficio deste artigo, 
deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, 
desembargados e que bastem para o pagamento da divida. 

Art, 1.494. Não occorre este beneficio : 

I. Quando o fiador o renunciou expressamente. 
II. Quando se obrigou como principal pagador ou so-

lidario. 
III. Quando o devedor fôr insolvavel ou fallido. 

Art. 1.495. A fiança simultaneamente prestada: por 
duas ou mais pessoas a uma mesma divida importa solida-
riedade entre ellas, salvo reserva expressa do beneficio de 
djvhão. 

§ unico. Estipulado este beneficio, cada fiador respon-
de unicamente pela parte que lhe tocar no pagamento. 

Art. 1.496.. Póde tambem cada fiador determina.r no 
contrato a parte da divida que toma sob sua responsabi-
lidade, e, neste caso, não será obrigado a mais. 

Art. 1.497. O fiador que pagar integralmente a divida 
fica subrogado nos direitos do credor, mas só póde deman-
dar cada um d.os outros co-fiadores pela respectiva quota. 
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1. 450 
Art. i. 492 . Si o fiador se tornar insolvente, ou incapaz, 

poderá o credor exigir que seja substituído. 

1.451 
DOS EFFEITOS DA FIANÇA 

1. 452 
Art. L -'1.93 . 
Paragrapho unico . , .. no mesmo muJ:licipio, livres e des-

embargados, quantos bastem para solver o debito. (Art . 1.506.) 

1.452 A 
Art . 1. 49!L Não aproveita este beneflciü 'êlo fiador: 

I. Si elle o renunciou expressamente. 
li. Si se obrigou como principal •fJ{J.ga dor, ou devedor 

solidario . 
III. Si :o devedor f.or insolvente, ou i'a ll ido .. 

1.453 
Ar-t. 1 . /195. A fiança. conjuntamentil prestada a um só 

cl l:·bito por mais de uma pessoa importa o compromisso de 
solidariedade entr e ella.s, si decl-aradamenle não se reservaram 
o beneficio de divisã:o . 

Paragrapbo uni co . .. . pela p ~u·Lc que, em proporçã.o, lhe 
couber no pagamento. 

1. -'1.5-1 
Art. 1 . ldJG . Póde tambem cada fiadm· taxar, no con-

b ::cLo .. . 

1.-155 
Art. i . 497 .... ; mas só poderá dem:1ndar a cada um dos 

outros fiadores pela respectiva anota . 
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§ unico. A parte do fiador insolvavel distribuir-se-á 
pelos outros. 

Art. 1.498. O devedor responde tambem para com o fia-
dor por todas as perdas e damnos que este pagar e pelos 
que soffrer em ra.zão da fiança. 

Art. 1.499. O fiador tem direito aos juros do desem-
bolso pela taxa estipulada na obrigação principal, e, não 
havendo taxa, ao•s juros legaes da; móra. 

Art. 1.500. Quando o credor demorar, sem justa cau-
sa, a execução iniciada contra o devedor, poderá o :fiador 
promover o andamento do feito. Esta disposição é appli-
cavel ao abonador. 

Art. 1.501. O fiado1', ainda antes de haver pago, póde 
exigir que o devedor satisfaça a obrigação ou o exonere 
da fiança, desde que a divida se torne exigível ou tenha 
decorrido o prazo dentro do qual o devedor se o brigou a 
desonerai-o. 

Art . 1.502. O fiador póde desonerar-se da fiança que 
tiver assignado sem limitação de tempo, sempre que lhe 
convier, ficando, porém, obrigado por todos os effeitos da 
:fiança, anteriores ao a.cto amiga:vel ou sentença por que 
fôr desõnerado. 

Art. 1.503. A obrigação do fiador passa a seus her-
deiros, mas a responsabilidade da :fiança é limitada ao 
tempo decorrido até o dia da morte do fiador e não póde 
ultrapassar as forças de sua herança. 

SECÇÃO II1 
EXTINCÇÃO DA FIANÇA 

Art. 1.504. O fiador póde oppor ao credor as ex-
cepções que lhe forem pessoaes, e as extinctivas da, obri-
gação que compitam ao devedor principal, se não provie-
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Paragrápho uni co, A parte do fiador insolvente. , • 

1. !156 
Art. 1. 498. O devedor responde tambem ra;o uador por .••. 

1.457 
Art. 1. !199 , •. , e, não havendo . taxa convencionada, ao.s 

juros !.egaes da móra. 

1.458 
Art. 1. 500. Quando o credor, sem justa causa, demorar 

a execucã;o iniciada contra o devedor, poderá o fiador, ou o 
~bonador (art. 1.484), promover-lhe o andamento. 

1.459 
Art. 1. 502. O fiador poderá exonerar-se da fiança, que .•• , 

ao acto amigavel, ou á sentença p;ar que for exmterado. 

1.460 
Art. '1.503. A obrigação do fiador passa-lhe aos herdei-

ros; mas a :responsabilidade da fi<moa se limita ao tempo de-
ccrrido até á morte do :fiiador, e não póde ultrapa;ssar a.s f·orças 
da herança. 

1.461 
DA EXTINGÇÃO DA FIANÇA 
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rem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso 
do art. 1.259. 

Art. 1.505. O fia.dor, ainda que solidario com o deve-
dor principal, fica desonerado de sua obriga.ção : 

I. Se sem seu consentimento, o credor conceder ao de-
vedor proroga.ção de prazo para o pagamento. 

II. Se, por facto do credor, fôr impossível a subroga-
Ção nos seus direitos e preferencias. 

TIL Se o credor acceitar amigavelmente do devedor 
principal, em pagamento da divida, um objecto diverso do 
que este estava obrigado a dar-lhe, ainda que sobrevenha 
a evicção do objecto. 

Art. 1.506. Se, feita a. nomeação nas condições do pa-
ragrapho unico do art. 1.493 com a demora da execução 
o devedor se tornar insolvavel, ficará tambem desonerado 
o fiador, provando- que os bens por elle indicados era.m, 
ao tempo da penhora, sufficientes para a solução da di-
vida. 

TITULO VI 

Obrigações derivadas de declaração unilateral da. vontade 

CAPITULO I 

DOS TITULOS AO PORTADOR 

Art. 1.507. O detentor de um titulo ao portador, au-
torizado a dispor delle, póde reclamar do respectivo sub-
scriptor ou emissor a prestação devida. O subscriptor ou 
emissor, porém exonera-se pa-gando a qualquer detentor, 
esteja ou não autorizado a dispôr do titulo. 

Art. 1.508. A obrigação do emissor subsiste, ainda 
que o titulo tenha entrado em circulação contra sua von-
tade. 
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1.462 
Art. 1. 505. O fiiador ainda que solidar io com o princi-

pal devedor (arts . 1.. 494 e 1. 495), ficará desobrigado: 
I. Si, sem consentimento seu, o credo,r conceder mora-

toria ao· devedor . 

III . Si o credor, úm pagamento da divida, acceitar ami-
g;:..velmente do devedor obj.ecto diverso dü que este era obrigado 
a. lhe dar, ainda que dep:o,is venha a pen~cl-o por evicção . 

1.463 
Art. 1. 506 . Si, feita a nomeação nas condições do· ar-· 

tigo 1. 493, paragraph:o. unico, o dev.edor, retal'dando-se a exe-
cução, .cahir ·em inso !vencia, ficará exonrrado o fiador, pro-
vando que os bens por elle indicados eram, ao tempro da pe-
nhora; 1Suf'í'icientes para a so lução da divida afiançada. · 

1.464 
Das· obrigações por declaração unilateral da vontade 

':i 

Codigo Civil - f l. 52. 
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~\rt; . 1.50!J . O snbscripto1· ou emissor so pode allega.r, 
oontra, o porl;ador de boa · :fé defesa fuudada em ultl1ída'" 
de ~'l:tern!t o\1 interna do titulo ou e:m alguma causa pes-
soal do subscriptor contra o portador. 

Jtl•t. 1.510. O subscriptor s·6 é obrigado a pagar 'á vis~ 
ta do titulo1 salvo o caso de t er sido declarado nullo. 

:.i\rt , 1.511. o que rôr :injustamente desapossado de ti~ 
t1üos ao portador, só p6d impedir que seja. paga a im-
JPOI-taJlaia do l'espect.ivo ca.pital ou rendimentos, recorren-
do á interveu~ã.o judicial 

Se~ de on idos tres annos,, contados da citação do 
detentor 'llos ti nlos, não f on nn estes apresentados, o juiz 
poderá . decretal' a sua caducidade e ordenar ao devedor 
·qu. p a,s_s;e novos titulas em snbst ituiçã.o dos reclamados. 

1\l·t;. 1 .. 512 .. E ' nnllo o titulo ao portador no qual o 
:.s•uhscxiptor~ sem a.ut,orização do Congresso Nacional, se 
obr:igt>, ao pa-g!lrnento de certa sornma em dinheiro. 

Est& disp osição nã.o s appli ca ás obrigações emitti-
us:s peLos E :sta.·dos tm pelos mnnicipios, as qua.es conti~ 
nua;m regnladtls. p or ~ei especial. 

A.rt .. 1.513 ... Se o t itulo t r oux er o nome do credor e a 
IG'_a.n:sllln d!e poder a. pr estaÇão ser f eíta a qu alquer porta-
iilli!}r -, ~ de-wedo:r exonenl:r- se-á w11idamente satisfazendo a 
1
p:Jl'te,3:ta·ç:ã.o ;ao port ador , mas podeTá exigir que -jíístifique 
re:s:®B: o sen dii'i3'~t() ou pTeste cauº.ão. 

~~q: rene eujo nome se aeha inscripto no titulo, presu~ 
:Jjj].J3·~>'~ ,fiono e pócie r ei -winc1i ca l-o de quem quer que injusta-
'meitll~ o d er-enha· .. 
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1.465 
. Art. ~. 50u. n. por~ador de boa fé o subscripto•r, ou -o 

érrllSS•O,r, nao poderá oppór outra defesa. além da que assente 
em nullida~e interna ou externa do titulo, ILU em direito pes-
soal ao emissor, DU subscriptor, contra o portador. . 

1.466 
Art. 1. 51.0. O subscriptor 10u emissm·, não será obrigado 

a pagar sinão á vista do titulo, salvo si este for declarado 
nullo. 

1.467 
Art. 1. 511. A pessoa injustamente desapossada de títu-

los ao portador só mediante interv.enção judicial poderá im-
pedir que ao illegitimo detentor e pague a importancia do 
capital, DU seu interesse. 

Si, citado o detentor desses títulos, ILãio- for.em apresen-
tados em tres ·annos dessa data, poderá o juiz declaral-·os ca-
ducos, Drdenan.do ao devecto.r que lavre outros, em substituição 
dos ·recLamados. 

1.468 
Art. 1. 512. E' 1mllo o titulo, em que o signatario, ou 

emissor, se obrigue, sem autorizacão de lei federal, a pagar au 
portador quantia certa em dinheiro. 

~l . .~ 
:' i~! 

Paragrapho uni co. Esta disposição.. . as qu~?·es CL'Utírma-
rão a ser regidas por !oi ·~special. 

1.469 
Art. 1.512--- Passe a 1.513 e este áquelle. 

1.470 
Art. 1. 513. Si o titulo, com o nome do credor, trouxer 

a clausula de poder ser paga a prestacão ao portador. embol-
sando a ·este, o dev,edor c·xonerar-se-ha. validamente: mas po-
derá exigir- lhe que justifique o seu direito, ou prBste cau-
ção. 
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CAPITULO II 
DAS PROMESSAS DE RECOMPENSA -

Art. 1.514. A promessa de recompensa ou gratifica-
ção, feit a por meio de annuncios publicos, a quem pres-
tar certo serviço ou preencher certa condição, obriga o 
promittente. 

Art. 1.515. Quem quer que tenha prestado esse servi-
ço ou preenchido essa condição, nos termos Q9 artigo an-
tecedente, póde exigir a. recompensa promettida, ainda 
que não o· t enha feito por causa da promessa. · 

Art. 1.516. Antes de prestado o serviço ou preenchida 
a condição, póde o promittente revogar sua promessa,com· 
tanto que o faça com a mesma. publicidade. 
· Se tiver marcado o prazo para execução do acto, en-
tender-se-á que renunciou o direito de retirar sua offerta 
dentro delle. 

Art. 1.517. Se o acto para que se fa.z a promessa fôr 
praticado por diversos, será preferido aquelle que primei~ 
ro o executou. 

Se a execução . tiver sido sim.ultanea, cada um terá 
direito a parte egual na recompensa. 

Se esta. não fôr divisível, r ecorrer-se-á á sorte. 

Art. 1.518. A determinação de prazo é condição es-
sencial para a validade da r ecompensa publicamente pro-
mettida como premio de concurso. Além desta condição 
observar-se-á tambem o seguinte : 

§ 1 o . A decisão da pessoa. designada como juiz .nos 
annuncios é obrigatoria para os inter essados. 

§ 2°. Na falta de peS~soa designada para julgar o me· 
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1.471 
ArE. 1. 511!. Aquelle que, por annuncios publicos, se eom-

promette·r a recompensa!', ou gratificar, a quem IH'eencha certa 
condição, ou desempenhe certo serviço, contrahe obrigaç1b de 
fazer o prometlido. 

1.472 
Art. 1. 515. Quem quer que, nos termos do ar·tigü ante-

cedente, fiz•er o dito serviço, ou satis:t'izer a dita condição, ainda 
que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recom-
pensa estipulada. 

1.473 
Art. 1. 516 .. : .póclc o promittente revogar a r•romessa, 

c.omtant>O. que ... 

Si, porém, houver assignado praw á execução (h tarefa, 
entender-se-ha que I' Gil uncia ao arbítrio ele retirar, dtm:mte 
elle, a offerta. 

1. 4'7 l1 
ArL 1. 517-. Si o :a.cto contemplado na promessa fôr pra-

ticado por mais de um individuo•, terá direit-o á recompensa o 
que primeiro o executou. 

~ 1. o Sendo simultanea a exec•ução, ·a cada um tocará um 
quinhão igual na recompensa. 

~ 2. o Si .esta não fôr divisível, con:ferir-se-ha por sor-
teio." 

1.475 
Art. 1. 518. Nos concursos que se abrirem com ~Jromessa 

publica de r ecompensa, é condição essenci,al, para vale:r.->!11, a. 
fixação de um prazo·; observando-se, porém, além cles:e, os se-
guintes requisitos: 

~ 1 . o A decisão da pessoa nomeada·, nos annuncios, cJmü 
juiz obriga os interessados. 

~ 2. o Em falta de ressoa designada. ipaDa; julgar o r nerito 
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rito dos tra.balhos apresentados, entende-se que o promit-
tente reservou para si esse direito. 

§ 3°. Se os trabalhos tiverem merito egual, proceder-
se-á de accordo com · o artigo antecedente. 

:Art. 1.519. A propriedade da obra feita para• o con-
curso, de que trata o artigo antecedente, só pertencerá 
ao promittente, se na publicação da promessa tiver sido 
estipulada esta clausula. 

'~~i TITULO VII ' 

, Obrigações resultantes de actos illicitos 

Art. 1.520. Os bens do responsavel pela offensa ou 
'Violação do direito de outrem ficam sujeitos á reparação 
do damno causado ; e, se forem mais de um os autores 
da offensa, todos serão solidariamente responsaveis pela 

. reparação. 1 · : ,; , , '?:., .1:.: ,.,.; 

§ unico. São solidariamente responsaveis com os au-
tores os cumplices e os menciona-dos no art. 1.523. 

\!•: . . 

Art. 1.521. Se o dono da cousa, no caso do art. 164 
n. II não fôr culpado do perigo, tem direito de ser inde-
mnisado do prejuízo que tiver soffrido. 

Art. 1.522. Se o perigo occorrer por culpa de tercei-
ro, terá o autor do damno ou da destruição acção regres-
siva contra elle, para haver o valor da indemnisação que 
pagar ao dono da cousa. 

'A mesma acção competirá contra aquelle em cuja 'de-
fesa tiver sido danmificada a cousa. 

Art. 1.523. São tambem responsaveis pela reparação 
civil : 

I . Os paes pelos filhos menores que estiverem sob seu 
poder e em sua companhia. 
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-dos trabalhos, que se apme·sentarem, entender.-se-ha .que o 
promittente se reservou essa func!}ão .. 

L476 
Art. 1. 519. As obr ns premiadas, nos concursos dt~ que 

tra:ta o artigo anterim, só fiC'a.rão pertencendo ao promiHentP., 
si tal clausula estipular na publicação da promessa .. 

1.477 
Das obrigações por· actos illicitos 

1.478 
Art. 1. 520. . .. ; e, si tiver mais de um autor a offensa, 

todos responderão solidar·iamente pela r'ep!aração. 

Paragrapho uniw. . .. os cumplices ~ .as pessoas designa-
das no art. 1. 523. 

1. '479 
Art . 1.521. .. . n. II, não teve culpa do perigo, assistir-

lhe-ha direito á inclemnização do prejuízo. que soffi't.u. 

1.480 
Art. 1.522. Si o perigo ocoorrer pnr cu1pa de -terceiro, 

contra est'e ficará com ~u:. ção regressiVJa1 no caso do art. 164, 
n. II, o .autor do damno, para haver a imp.nrtancia, que tiVel' 
resarcido ao dono ela co usa. 

P.aragrapho uni co. . .. aquelle em defes'a' de quem Be 
damnificou a cousa. (Ar L. 164, n. I. l. 
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· II. O tutor e. o curador pelos pupillos e curatelados 
que se acharem nas mesmas condições. 

III. O patrão, amo ou commíttente por seus empre-
gad,os, serviçaes e prepostos no exercício do trabalho , que 
lhes compete ou por occasião delle. 

IV. Os mestres de of:ficio, os professores de arte ou 
sciencia, e os directores de estabelecimentos de educação 
pelos aprendizes, discípulos ou alumnos confiados á sua 
guarda. 

V. Os que gratuitamente houverem participado nos 
proc1uctos do crime, até á quantia em que participaram. 

Art. 1.524. A responsabilidade de que trata o n. 3 
do a.rtigo antecedente comprehende as pessoas · jurídicas 
que exercerem alguma industria. 

Art. 1.525. Não serão responsaveis as pessoas de que 
tratam os dous artigos antecedentes, excepto as menciona-
das no n. 5, provando que empregaram, por si ou seus 
representantes, toda a necessaria diligencia e precauções 
para que o damno se não désse. 

. .... ______ ~-
Art. 1.526. O que pagar o damno causado por outrem 

p.óde repetir deste o que houver pago, excepto se fôr seu 
descenàente. 

Art. 1.527. A responsabilidade civil é independente 
da criminal ; mas, não se poder& questionar mais sobre 
a existencia do facto e sobr_(} quem seja o seu autor, quan-
do estas questões se acharem decididas no crime. 

Art. 1.528. O direito de exigir reparação e a obriga-
ção de prestai-a transmittem-se com a herança, a não ser 
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. 481 
Art. 1. 523 : 
III . . .. do tnaha.lho que lhes competir, ou por occasião 

clelle . (Art. 1. 524 . ) 

IV . Os donos ele ho•te.i·s, hO!s;peda·rias, casas ou ·ast.abe,lec·i-
mentos, onde se albergun por dinheiro, mesmo para. fie ;,; de 
t:duc:ação, pelüs .seus hospedes, moradores e edu<Candos . 

V. Os que gra~nibwcnte houverem particjpaclo !lOS p ,·odu-
ctos elo crime, até a ccn<;urrente quantia. 

1.482 
Art. L 52'1. A re.sponsabilidade estabelecida no nrt.igu -an-

tecedente, n. III, abrange ·ns pessoas juridioas . 

1.483 
Art. 1.525. Excep~uados os do art. 1.523 e n . v . s5 se-

rão responsaveis as pessoas enumeradas nesse e no art. '1 . 52.1, 
provando-se que ellas eoneorreram par.a o damno poe culpa ou 
negligencia de sua parte. 

1. 484 
Art. 1.526. O que resarcir o damno causado por outrem, 

si este não fôr descendente seu, pócle rehaver, daquelle por 
quem pagJou , o que houver pago. 

1. 485 
Art. 1.527. . .. sobre a existencia do facto, ou quem seja 

o seu auto:r •.. 

Art. 1.528. 
cluir. 

1.486 
. ... excepto nos casos que este Codigo 

'' ' ; 

ex-
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nos casos em que por este .Codigo fôr determinado o con-
trario. 

:Art. 1.529. O dono ou detentor do animal deve resar-
cir o damno por este causado, se não provar que o guar-
dou e vigiou com o cuidado necessario, ou que foi o ani-
mal provocado por outro, ou que houve imprudencia do 
offendido, ou força maior. · · 

Art. 1.530. O dono de um edificio ou de uma constru-
cção responde pelos damnos que resultarem de sua ruína, 
se esta provier de falta de reparação, cuja necessidade 
era manifesta. 

:Art. 1.531. Aquelle que habita uma casa ou pa.rte da 
mesma responde pelo damno causado pelas causas que 
della cahirem ou forem lanca.das em l9gares não destina-
dos para isto. 

Art. 1.532. O credor que demandar o devedor, antes 
do vencimento da divida, e fóra dos casos em que a lei 
o permitta, fica obrigado a esperar tanto tempo quanto 
faltava, a descontar os juros correspondentes, embora 
estipulados, e a pagar as custas em dobro. 

Art. 1.533. Aquelle que demandar por divida já paga, 
no todo ou em parte, sem resalvar as quantias recebidas, 
ou pedir mais do que fôr devido, fica obrigado : no pri-
meiro caso, a pagar ao devedor o dobro do que houver 
recebido, e no segundo, o equivalente do que lhe exigir, 
salvo se decahir da acção or estar prescripto seu di-
reito. 

Art. 1.534. Não se applicarão as penas dos dous arti-
gos antecedentes, sempre que o autor desistir &o pedido: . 
antes da contestação. da lide. 
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1, '487! 
_ Art. '1. 529. O dODIO' ou detentor do animal resarcirá o 

da:mno por e.ste causado, si não provar: 
I. Que o guardava e vigiava com o cuidado preciso. 
II. Que o animal foi proV'ocado por out11o. 
III. Que hom~e imprudencia do offendidoi. 
IV. Que o facto resultou de caso fortuito, ou força mailor. 

1.488 
Art. 1. 530. O dono do edifício ou construcçãJo responde ... , 

si esta provier da falta de reparos, cuja necessidade f·osse ma-
nifesta. 

1.489 
Art. 1.531. Aqurelle. que habitar uma casa, ou parte della, 

r10sponde pelo damnro· proveniente das cousas, que della cahirem 
óu forem lançadas em lor;ar indevido 

1.490 
Art. 1.532. O credor que demandar o devedor antes de 

vencida a divida, fóra dos casos em que a lei o permitta, ficará 
obrigado a esperar o tempo, que faltava para o v'encimento, a 
descontar .••. 

1.491 
Art. 1.533. . .. ficará obrigado a pagàr ao devredor, no pri-

meiro caso, o dobro do que houver Clobrado e, no segundo, o 
equivalente do que lhe exigir, salvo si, por lhe estar prescri-
pto o direito, decahir da acçãJo. 

1.492 
Art. 1.534. Não se applicarão as penas dos arts. 1.532 e 

1. 533, quando o autor desistir da acção antes de contestada a 
lide..: · 
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TITULO VIII 

Outras causas de obrigações 

Art. 1.505. Est livro não comprehende as obrigações 
relativas a.o direito da, família, á IJOsse, aos direitos reaes, 
Ro direito h r editario. n m as que procederem dos princí-
pios d e direito pnbli o. 

TI'l'ULO !X 

Liquidação das obrigações 

CAPITULO I 
DI"P IÇõE GERAES 

.AI·t . 1.536. onsid ra-se liquida a obrigação cer ta , 
qmmto á s:t1fl .:s:i tencia e det erminada quanto ao seu ob-
jec.to. 

Al·t. 1.537. Se o devedor não puder cumprir a presta-
ção na proprifl. sp cie ajustada, deverá ella ser substi-
tnida. pelo seu val r , em moed.a corrente, no logar em que 
se execnttu a obrigaçã.o. 

~1\.:rt. 1.53 . .A. e.:s:ecução judicial das obriga.ções de fa-
zer· on não fazer e, em ger al.. a. indemnisa.ção de perdas 
e daiDDo , de1 er pr cedida. da. liquidação da r espectiva 
imp()rtanc:ia, sempr que esta não fôr fixada por lei ou ac-
c.o:rào das pa,rte . 

ÀJ.·t . 1.539. Para liquidar a importa.ncia. de uma pre. 
t;a.ção n'iío cumprida, quando tiver valor official no lagar 

da. exec:ução, tomar-se-á. o preço médio entre a data do 
>'e:ncimen o e a elo agamento, ao qual e addicionarão os 
,j u os: da mó1·a. 



-829 -

Emendas do· Senado ao projecto da· Cama·ra, ·n. 1, de 1902 

1. 493 
LAS OBRIGAÇÕES PROCEDENTES DE OUTRAS C..>~.USAS 

1. 494 
DA L IQUIDAÇÃO DAS OBH!GAÇÕES 

1.495 
Art. 1. 537. Si o devedor não puder cumprir a prestação na 

ospecie ajustada, substituir-se-ha pelo seu valor, em moeda 
CJorrcnte, no logar onde se e~e cute a obrigação. 

1.496 
Al't. 1 . 538. A' execução judicial das obrigações de fazer, ou 

n~o fazer, e, em geral, á indemnização de perdas e, damnos 
preci3clerâ :'t liquidação elo valor r espectivo, toda vez que o não 
fixe aJei, 10u a convenção elas partes. 

1. 497 
A.rt. 1. 539 . .. .não cumprida, que t enha valor official nu 

J-ogar da execução, tomar-s•e.-ha o meio termo do preço, ou da 
taxa, entre a data c1o• vencimento e a do pagamento, addiccJO-
:aando-lhe os juros da mora. 



- 830 ;-....; 

Projecto da Camara n. f, de f902 

Nos outros casos, far-se-á a liquidação por arbitra-
mento. 

§ unico. Nas obrigações illiquidas os juros da mora 
devem ser contados desde a primeira citação. 

CAPITULO II 
DA LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇõES RESULTANTES DE 

ACTOS ILLICITOS 

Art. 1.540. A inàemnisação, no. caso de homicidl.o,eon-
siste .,; 

I. No pagamento àas despezas com a tentativa de 
cura do fallecido, seu funeral e luto da família. 

TI. Na, prestação de alimentos ás pessoas a quem o 
defunto os devia. 

Art. 1.541. No caso de ferimento ou outra offensa á 
saude, o offensor indemnisará o offendido pelas despezas 
do tratamento e pelos lucros cessantes, até o fim da con-
valescença. e pagar-lhe-á, demais disso, uma somma egual 
á multa do gráo médio da pena criminal correspondente. 

§ 1°. Esta somma será duplicada, se do ferimento 
resultar aleijão ou deformidade. 

§ 2°. Se o offendido, aleijado ou deformado fôr mu-
lher solteira ou viuva, que ainda poderia casar, a inde-
mnisação consistirá em dote porporcional ás posses do of-
fensor, ás circumstancias da, offendicla e á gravidade do 
defeito. . .. i 

Art. 1.542. Se da offensa resultar defeito que impos-
sibilite o offendido de continuar no exercício de sua pro-
fissão ou officio, ou diminua o valor de seu trabalho, a 
indemnisação comprehenderá, além das despezas do trata-
mento e lucros cessantes até o fim da convalescença, uma 
pensã.o correspondente ao valor do trabalho impossibilita-
do ou reduzido. 

Art. 1.543. Estas disposições a,pplicam-se ainda ao 
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§ 1.• Nos demais casos ... 

§ 2.• Contam-se os juros da mora, nas obrigações illiquidas, 
desde a citaçã.o inicial. 

.• 498 
Art. 1.540. 
I. No pagamenuo· das desp'ezas ·com o tratamento dJ fal-

lecido, seu funeral e o luto da família. 

1.499 
Art . 1. 541. ... indemnizará o offensor ao offendido as 

dcspezas do tratamento e os lucros cessantes até ao fim da 
convalescença, além de lhe pagar a impü;rtancia da multa no 
gráo médi10· da pena criminal corresponden~ . 

§ 2.• ... ou vi uva, ainda captaz de casar, a indemnização 
consistirá em dotal-a, segundo as posses do offensor, as cir-
cumstancias do offendido e a gravidade do d_efeito. 

1.500 
Art. 1. 51!2 . Se da offenSia; resultar defeito, pelo qual o 

offendiido não possa exe.rcer o seu úfficio ou profissão, ou se 
lhe diminu'a o valor do trabalho, a indemnização, além das 
despezas_do tmtamento e lucr-os cessantes até ao fim da con-
valescença, incluirá uma pensão correspondente á importancia 
do trabalho para que se inhabilitou ou da depreci'ação que 
elle soffreu. · · 

1.501 
Art .. 1. 543 ., .• .. em qUEJ. a morte ou l~sãn resulte de acto 
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caso em que a morte ou lesão tenha resultado de acto 
considerado crime justificavel ; comtanto que não fosse 
praticado pelo offensor na r epulsa de aggressão da, pes-
soa offendida. 

Art. 1.544. No caso de restituição, far-se-á essa da 
propria cousa, com inclemnisação elos deterioramentos e, 
na falta della, ele seu equivalente. 

Art. 1.545. St~ a cousa estiver em poder de terceiros 
será este obrigado a entregal-aJ havendo indemnisação pe--
los bens do delinquente. 

Art. 1.546. Para 'se r estituir o equivalente, quando 
não existir a propria cousa, será essa avaliada pelo seu 
preço ordinario, e pelo da affeição, comtanto que este não 
seja superior á somma daquelle. 

Art. 1.547. Na satisfação, compr ehender-se-ão não só 
os juros orclinarios, os quaes se contarão na proporção do 
damno causado e desde o momento do crime, mas a·inda 
os juros compostos. 

Art. 1.548. Os medicos, cirurgwes, pharmaceuticos, 
parteiras e dentistas são obrigados á satisfação do damno, 
quando da, imprudencia, impP.ricia ou negligencia no exer-
cício de sua arte ou profissão resultar morte, :ferimento 
ou inhabilitação para serviço. 

Art. 1.549. O pharmaceutico r esponde solidariamente 
pelos erros e enganos do seu preposto. 

Art. 1.550. A indemnisação por injuria; ou calumnia 
consistirá na reparação elo clanmo que clellas possa resul-
t ar para o offendido. 

§ lmico. Se este não puder justificar seu prejuízo ma-
t erial, o o:ffensor ser á obrigado a. pagar-lhe o dobro da 
multa do gráo maximo ela r espectiva pena criminal. 
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considerado crime justificavel, se nã;o foi perpetrado pelo 
offensor em repulsa. de aggresão do offendido. 

1.502 
Art. L 544. Havendo- usurpação ou esbulho do alheio, a 

indemnizaçãJo consistirá em se r estituir 1a cousa, mais o valor 
das suas deteriorações, ou, faltando ell a, em se embolsar o seu 
equivalente ao pre.judiCiado. (Art. 1. 546. ) 

1.503 
Art. 1. 545. . .. em poder de terceim, este sará ·obrigado 

a entregai-a, correndo a indemnização pelüs bens do delin-
quente. 

1. 50ft 
Art. 1. 5lt6 . Pam se restituir o equivalente, quando não 

exista a propria co usa (art. 1. 5411 ), estimar- se-ha. e !la pelo 
seu preço ordinario e · pelo de affeição, com tanto que este não 
se avantaje áquelle . · 

1.505 
Art. 1. 547. Além d'os juros ordinarios, contados propor~ 

cionalmente 'a'o valor do damno e desde o- tempo do . crime' 
comprehende ,a, satisfação os juros compostos . 

1.506 
Art. 1. 548 . . .. a satisfazer o damno, sempre ciue da im-

prudencia, negligencia -ou imperícia, em actos profissionaes, 
resultar morte, inhabilitação de servir, ou ferimento. 

1.507 
Art. 1.550, ... que dellas resulte .ao offendid-o . 

. ; · : -: · ·.• ! " ·. J : : ' 

Paragrapho uni co. Se este não puder prov~ar prejuizn ma-
terial, pagar-lhe-ha -o offensor o dobro da multa no gráo ma-
ximo da pena criminal respectiva. (Art. 1. 553,) 

Codigo Civil - fi. 53. 
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Art. 1.551. A pessoa do sexo feminino, offendida em 
sua honra, tem o direito de exigir do offensor, se este 
não puder ou J!ã.o quizer reparar o mal pelo casamento, 
um dote correspondente á condição e estado da mesma 
offendida : 

I. Se, sendo virgem e menor, fôr deflorada. 

II. Se, sendo mulher honesta, fôr violentada ou ater-
rada por a.meaças. 

lli. Se fôr seduzida com promessas de casamento. 
IV. Se fôr raptada. 

Art. 1.552. Nos outros casos de crimes de violencia, 
carnal ou de ultrajes ao pudor, a inàemnisação será arbi-
trada judicialmente. 

Art. 1.553. A indemnisação por offensa á liberdade 
pessoal consistirá no pagamento das perdas e damnos que 
sobrevierem a.o offendido e no de uma somma calculada 
nos termos do paragrapho unico do art. 1.550. 

Art. 1.554. Consideram-se offensivos á liberdade pes-
soal : 

I. O carcere privado. 

II. A prisao por queixa ou denuncia falsa e de má fé. 
III. A prisão illegal. 

Art. 1.555. No caso do n. 3, do artigo antecedente, só 
á autoridade que decretou a prisão é obrigada á indenini-
sação. 

Art. 1.556. Nos casos não previstos neste capitulo, a 
indemnisação será fixada, por arbitramento. 
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1 . 508 
Art. 1. 551. A mulher aggt'avada em sua. honra tem di -

reito u exigir do ofl'ensol' . . . á condição e estado da offen-
dida: 

I. Se, virgem e menor, fôr deflorada . 

II . Se, mulher honesta, fôr ... 

1.509 
Art. 1. 552 . Nos demais crimes de violencia sexual, ou 

ultraje ao pudor, arbitDa.r - se-ha judicialmente •a indemni-
zação. 

1. 510 
Art. 1. 554; Consideram- se offensivos da liberdade pes-

soal (art . 1 .553): 

II. A prisão por queixa ou denuncia falsa e de má fé. 
III. A prisão illegal. (Art. 1. 555.) 

1.511 
Art. 1. 555. No caso do artigo 13.ntecedente, n. III, só a 

autoridade que ordenou a prisão é obrigada a resarcir o 
damno . 

1,512 

Art. 1. 556. . .. neste capitulo se fixará por arbitramento 
a indemnização. 
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TITULO X 

Concurso de credores - Preferencias e privilegias 

Art. 1.557. Dá-se o con{;urso de credores sempre que 
os bens elo devedor não chegarem para pagamento de suas 
dividas. 

Art. 1.558. A discussão entre os credores pôde versar 
não só sobre a preferencia que cada um allegar, mas tam-
bem sobre a nnllidade, simulàção, fraude e falsidade das 
'dividas e contractos. 

Art. 1.559. Não havendo causa legal de preferencia, 
têm os credores egual direito sobre os bens do devedor 
commum. 

Art. 1.560. As causas legaes de preferencia são os di-
reitos reaes e os privilegias. 

Art. 1.561. Os éredores hypothecarios ou ·privilegia-
dos conservam seus respectivos direitos nos casos : 

I. De perda ou de deterioração Ela cousa sujeita á hy-
potheca ou ao privilegio sobre o preço do seguro, se a 
cousa estava segura, e sobre a indemnisação devida., ha-
vendo alguem responsavel pela perda ou deterioração da 
mesma cousa. 

II. De desapropria.ção por utilidade publica, ou de 
servidão imposta por lei, sobre o valor da indemnisação. 

Ar t . '1. 562. Nesses casos o devedor elo preço de seguro, 
ou da indemnisação, se exonera pagando sem opposição ilos 
credores hypothecarios ou privilegiados. 
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1.513 
Do concurso dos credores 

1.514 
DAS PREFERENCIAS E PRIVILEGIOS CREDI'l'OR!OS 

i. 515 
Art. 1. 557. PrDcede-se ao concurso de credores, toda. vez 

que as dividas excedam á imporLancia dos bens do devedor. 

1.516. 
Art . i. 558 . . .. pó de versar, quer sobre a preferencia erre. 

tre elles dispu tada, quer sobre a nullidade, ·simulação, fraude, 
ou falsidade das dividas e contractos . 

1.517 
Art. 1. 559. Não havendo titulo legal á preferencia, terão 

os credores igual direito sobre os bens elo devedor commum. 

1.518 
Art. 1. 560. Os títulos legaes de preferencia são os pri-

vilegiDs e os direitos reaes. 
1.519 

Art. 1.561. Conser\nam s·eus r.espectívDs direitos os ere-
dores h~potheiQarios ou privilegiados: 

I. SDbr.e o preço do 1seguro da cowsa gravadia com hy-
pothec:ot ou privilegiú, .ou 1sobr1e . a indeiiilnização devida, ha-
yendo resp·onsavel p,e·la perda ou damnifícaçã.01 da causa .. 

II. Sobre o v1alor da indemnizaçãlo, sel a causa obrigada 
a hypotheca ou privilegio fôr d.es·apropr~ada, ou submetticht 
a servidão legal. 
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Art. 1.563. O credito real prefere ao pessoal de qual-
quer especie ; o pessoal privilegiado ao simples, e o privi-
legio especial ao geral. 

Art. 1.564. A preferencia resultante da hypotheca, pe-
nhor e demais direitos reaes, será regulad~ na con;formi-
dade do livro antecedente. 

Art. 1.565. Quando concorrerem aos mesmos bens, e 
por titulo egual, diversos credores da mesma classe, esoe· 
cialmente privilegiados, haverá entre elles rateio propor-
cional ao valor dos respectivos creditas. se o producto nã() 
·bastar para o pagamento integral de todos. 

Art. 1.566. Os privilegiós só se ;reí:etem : 

I . Aos bens moveis do devedor, não sujeitos a dil·eito 
real de outrem. 

II. Aos immoveis não hypothecados. 
III. Ao saldo do preço dos bens sujeitos a penhor ou 

hypotheca, de_pois de pagos os respectivos credores. 
IV. Ao valor do seguro é da desapropriação. 

Art. 1.567. São, todavia, deduzidas do pteço do Íril· 
movei hypothecado as custas judiciarias da execução do 
mesmo immovel, e as despezas necessarias á sua conserva~ 
ção, feitas por terceiro, depois de constituída a hypotheca, 
com o consentimento do devedor e do credor. 

Art. 1.568. O privilegio especial só comprehende O!'! 
bens que, por expressa disposiçã.o da lei, são sujeitos ao 
pagamento do re!Spectivo credito ; e o geral comprehende 
todos os bens não sujeito~ ~ 9redito rea11 ~~m & privil!l~io 
espec~f.}l, 
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1.520 
A1~U. 1.563. Depois das palavrrus1: aJo pe~,oal de qualquer 

especie, «diga-se>> Sialvo a excepção estab0lecid'a na segunda 
parlle d>o art. 764. 

1.521 
Art. 1.564. . .. p·enhor e mais direi,tos reaes (art. 679)", 

dlet erminar-,se-ha de conformidrude com o dispoiS!tO no~ livro 
antecedente. 

Art. 1.565. 
· o.o valor du.s ... 

1.522 
haverá .entre enes rateio, proporcional 

1.523 
O ant. 1. 566, -redijla-se assim: «Os privilegias - &Ce· 

ptuado o de qUJe trata a segunda prurte do art. 764 - se re-
ferem sómente». O mai•s como e:s•tá_·, .• 

1.524 
:Art. 1.567. Do preço do immov,e.l hypothecado, porém, se--

rão de:dUJzidas as custas judiciarila.s de sua execução, bem 
como 1as despe•zas de coiJJSiervação com elle feita1s po'f terceiro 
me'di'ante consenso do devedor e do· credor, de.pois de consti~ 
tuida a hypotheca. 

1.525 
Ar fi. 1.568. O privilegio especial só compr.e·lz ende os bens 

suje i tos, por .expres.s.a disposição de lei, ao pagJamento do cre~ 
dito ,que ·e1lJe favorecle·, •e ·O ge·ra.l, todQíJ• QIS bens não,,, 
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- Art. 1.569. Gozam de privilegio especial : 

I. O r dor de custas e despezas judiciaes feitas com 
a arr cada í'io e liquidaçã.o da cousa, sobre a mesma cousa. 

II. O credor d despezas de salvamento, sobre a cou-
sn salvada. 

III. l'edor por bemfeitorias necessarias ou uteis, 
so br n c ou a b ne:íicia.da. 

ri . credor cl mat riae , dinheiro ou serviços para 
a onstrncção . r constrncçã.o ou melhoramento de predios 
ru tico on urbnno -, fabrica officinas ou quaesquer ou-
tr s edifiei s ou onstrucçõ s sobre uns ou outros. 

V. Os credores de sementes ou meios de cultura ou 
olh ita, sobre o re pectivos fructos. 

VI . O credores de a.lugueis, sobre os moveis, alfaias 
uten ilios do nso domestico dos predios rusticos ou ur-

banos em relaç.ã.o ás prestaÇ:_Ões do anuo corrente e do an· 
teriol'. 

VII. O a.utor ou seus legítimos representantes, sobre 
o e:xem.plares da obra existente na massa do editor, que 
lhe deYer em virtude do contrato da e<iicão da mesma 
obra. -

.A.rt. 1.5 O. O privilegio mencionado no n. 5 do artigo 
antee.edent cessa. desde que os fructos sã.o reduzidos a 
outra e pecie ou vendidos depois de recolhidos . 

.à.rt. 1.571. e houver credores com direito ao priVl· 
l egio do n. 3,. conj untamente com os do n. 4 do art. 1.569 
,a , plícar-s -á a disposição do a,rt. 1.565. 
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1.526 
Art. 1.569. Teem privilegio especial: 

' .: i . .! 
I. Sobre a co usa arrecadada .e. liquidada o credor dé 

cnstas .e despezas judicila,e.s• fe itas com a arre-cadação e liqui-
daç'ãlo. 

II. Sobre a caus-a 1s-alv.ada, o credor por despezas. de 
.sa lvamento. 

III. Sobre a causa be.r. efi ciada, o credor por bemfeti t o-
r :; a.s necessla,rias ou u t!eis. 

IV. Sobre os pre:di-os rus.ticos ou urban0i3', fabricao·, of-
f ic inas, ou qu:aesquer outras construcçõe.s·, o credor de mate -
n a·es, clinl1 eir o, ou serviço;,, para a •sua edificação, r econstru-
cção, ou melhorame.nto. 

V. Sobre os fructos agrícolas, os credores por sementeo•, 
instr umentos 1€! .serviços á cul tura, ou á colheita. 

VI. Sobre as alfaias e utensis1 de• uso domestico, nos pre-
dios r usticos ou urbanos, os. cre'Cl:o.reB de alugue is, quanto ás 
pr·es1Ja:Ções do anno CJorr entJe e do anterior. 

VII. Sobre os e.xemplares da obra exist ent e na massa 
do editor, -o autor de·lla, ou s•eu1s legit imo.s r epresentantes, pelo 
credito fundado- contra aquelle no cout:racto de e;d i~- IT.o . 

1. 527 
Ar !:. 1.570. Ces-sa o privilegio .estabelooido no ar tigo an-

tecedente, n. V, dle·sde que os fructos . . . 

1 . 528 
Ar t. 1.571. Havendo, a um t empo, cl\edor.es com dir eito 

n-o pr ivil egio elo art.. 1.1:69, n. III, e ao desse anNgo, n . IV, 
:applicar-ls;e-lhes•-ha o disposto no i::t.r t . 1. 565. 
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Art. 1.572. Gozam de privilegio geral sobre os ~ens 
do devedor, pela ordem enumerado, os seguintes creditas: 

I. Por despezas funerarias feitas sem pompa, em re-
lação á pessoa do devedor e ao costume do loga:t>. 

II. Por custas judiciaes c por clespezas feitas para 
arrecadação e liquidação da massa. 

III. Por despczas com o luto do conjnge sobrevi-
vente e dos filhos do devedor fallecido, se forem mo-
dicas . 

IV. Pelas despezas com a doença de que falleceu o 
devedor. durante os seis mezes antecedentes á sua morte. 

V. ·Pelas dcspezas com o sustento necessario ao de-
vedor fallecido e a sua familia , durante os ultimas tres 
m ezes da sua vida. 

VI. Pelos impostos devidos á Fazenda Publica no 
anno corrente e no anterior. 

VII. Por salarios ou ordenado aos criados ou empre-
gados domesticas do devedor, nos ultimas seis mezes. 

Art. 1. 573. Nos ordenados comprehendem-se os dos 
m estres que ensinarem durante o mesmo perioclo, aos 
descendentes menores do devedor . 

Art. 1 . 574. A Fazenda Federal prefere á Estacloal e 
e!lta á Municipal. 

LIVRO QUARTO 
Direito das successões 

TITULO I 
SUCCESSÃO EM GERAL 

CAPITULO I 
DISPOSIÇOES GERAES 

Art. 1. 575. Pela morte de uma pessoa, ou pelo esta-
belecimento da successão provisoria elo ausente, o seu 
patrimonio passa, como universalidade, a seus herdeiros. 

Art. 1. 576. A. suocessão dá-se ou por disposição o e 
ultim~ vop.tacle, ou. em virtucle ela lei. · · 
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1.529 
Art. 1.572. Gosam de privi!1egio geral, na ordem seguinte, 

sobre os hens do devedor: 
I. O cr edito por ldesp·CIZ·a.s do IS·eu funer.aJ, feito .sem pom'"' 

pa, segundo a condicã:o do finado e o costume do Jogar. 
II. O credito por custrus, judiciwes, ou por despezas com a 

arvecadação •e liquidacão da ma&sa. 
III. O cre;d:ito por despeza& Cl()m o luto do conjuge1 so-

brevivo .e dos filhos do devedor fallecido, si forem moderadas, 

IV. O credito por desple•zas com a clio-en01ai d.e. qu•e falle-' 
ccu o devedor, no e;emestl;re anterior á 1sua morte. 

V. O credito pelos gastos necessarios á mantenca do 
dev1edor fallecido e sua f:amilia no t['imestre anterior ao fal-: 
lecimento. 

VI. O credito pelos impa:s.tos ... 

VII. O credito pela retribuicão dos crea,dos e mais. pes-
s·cas de servico domes,tico do dev·edor, nos seus derradeiro<; 
seis me~e.s de viela. 

1. 529- .A! 
Art. 1.573. Na remuneracão do art. 1.572, n. VII, se in-

clue a dos m.e1s,tres que, duranbe o mesmo período, ensina-
ram aos descendentes menores do devedor. 

1.530 
Ao •a.rb. 1.575. Substitua- se pelo s.eguinte : 
Art. 1.575. Aberta a tS>Uccess·ão, o düminio e. posse da he-

ranca transmittem-se, desde Jogo, aos hercleiws legítimos e 
testamentarios:, · 
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Art . 1 . 577. }forrendo a pessoa sem testamento 
transmitte-He a herança a seus herdeiros legltimos. Cor-
rerá outro tanto quanto aos bens que não forem com-
prehendidos no testamento . 

Art. 1. 578 . 'Tambem subsiste a successão legitima 
se o testamento caducar ou fôr julgado nullo. 

Art . 1. 579. Aos herdeiros nomeados em testamento 
transmitte-se-lhes a herança na sua totalidade; mas se 
houver herdeiros necessarios o testador só poderá clis-
por da metade da herança. 

Art . 1.580. A capacidade para succeder é a do tem-
po da abertura da successão, qu e será regulada pela lei 
vigente nesse tempo . 

C.1\PITULO II 

DA TRANSl\HSSÃO DA HERANÇA 

Art. 1. 5'81. A successão abre-se no logar do ultimo 
domicilio do fallecido. 

. Art. 1. 582 . Aberta a successão, o domínio e posse 
da herança transmittem-se, desde logo, aos herdeiros le-
gítimos e testamentarios. 

Art. 1. 5813 . Ao conjuge sobrevivente, sendo o casa-
mento celebrado sob o regimen da communhã.o ele bens, 
é assegurada a posse da herança c simultaneamente o 
cargo de cabeça elo casal, continuando nclle a posse an-
terior. 

§ 1 o . Se, porém, o conjuge sobrevivente fôr a mu-
lher, deverá concorrer a circumstancia de estar vivendo 
com o marido ao tempo da morte deste. 

§ 2°. Na falta do conjuge sobrevivente, a nomeaçã.o 
de inventariante recahirá no co-herdeiro que se achar na 
posse corporal e administração dos bens. Entre co-her-
deiros estabelece-se a preferencia pela idoneidade. 

§ 3. Na falta de conjuge ou de herdeiros, será inven-
tariante o testamenteiro. 
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1.531 
Arts. · 1.577 e 1.578. Supprimam-1;;~-' 

1.532 
Art. 1. 579 - Supprima-se. 

1.533 

Art. 1. 580 . . . da successão, que se regulará conforme a 
lei então em vigor. 

1 . 534 

Art. 1.582. 
(TraThsferido par,a o l·og.ar do art. 1. 575, cuja •supprB!Bsãio 

se propõe. ) 
1.535 

ATt. 1. 583 . Ao coríjug1e: sobmvivente, no casamento por 
communhã·o de he.ns, c:albe oontinua.r, até á pa.-rrtilha, na poss:e da 
herança com o c-argo de .cabeç.a do casal. 

§ 1." Si ; porém, o conjuge s.obrevivo fôr a mulher, será 
.mister, para isso, que es.tiv.es,s·e vivendo c:om o 1na·r-ido a.o tempo 
de sua morte. 

§ 2." . . . e na :admini-stnaç-ão dos b:ens. Ent.l~o coherdeiros 
a prefer-encia se graduará pela idonei.dade. 
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Art. 1.584. Sendo á mesma her.anca chamadas Simul-
taneamente varias pessoas, será o seu~ direito incl.ivisivel, 
tanto a respeito da. posse como do domínio, emquanto a 
partilha se não fizer. 

§ unico. Póde cada co-herdeiro pedir a herança em 
sua totalidade ao terceiro que a possua indevidamente, 
sem que este possa oppor a excepção de que a herança 
não pertença por inteiro ao mesmo co-herdeiro. 

CAPI'rULO III 
DA ACCEJITAÇÃO E RENUNCIA DA HERANQA 

Art. 1.585. A acceitaçã.o da herança pócle ser expressa 
ou tacita ; a renuncia, porém, deverá constar, expressa-
mente, de instrumento publico ou termo judicial. E' ex-
pressa a acceitação, quando resulta de declaração escri-
pta ; tacita, quando resulta de actos que se não podem 
praticar senão na qualidade de herdeiro. 

§ unico. Tão importam acceitação da herança os 
actos officiosos, como os funeraes do finado, os meramen-
te conservatorios e os de administra.ção e guarda proviso-
ria. 

Art. 1.586. A cessão gratuita da herança aos co-her-
deiros não importa a,cceítaçã.o da mesma. 

Art. 1.587. A herança. não poderá ser acceita ou re-
nunciada em parte, sob condiçã.o ou a termo ; mas o her-
deir o a qu em foram deixados legados póde acceit al-os, re-
nunciando a herança. ou repudial-os acceitando a herança. 

ATt.. 1.588. Quana o alguem tiver interesse em que o 
.ercleiJ:o declare se acceita ou renuncia a herança', poderá 

requerer , passados vinte dias da abertura da suceessão, 
que o juiz assigne um prazo razoavel, que não irá, além 
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1.536 
Art. 1. 584. Sendo chamadas s·imultaneamente a uma: he-

na:nç·a varia:s pll!Ssoa.s·, &e·rá incHvi~ive-1 o ·seu direito, quanto á 
PO'Sse e .ao domínio, até se ultimar a: pa.rtilha. 

Paragrapho unico. Qualquer dos coherdeiros póde r.e.cl.a.mar 
a univer.salidade. da. herança ruo úe•r.c.eir.o, que indevidamente a 
po sua., não pod.endo es.te opp.or-.lhe ·e:m ·excepção o ear.acter 
par,cial do 1S1eu direito nos bens. da succes.são . 

. 1.537 
Art. 1. 585. 
§ 1.0 E' expressa a aCCieitaç~o. quando· se faça por dec.l.a-

:raçãJo escripba ; ta.cita, quando. r.e,sulte de acl-O's só .com o cara-
c•te.r d:e hieo:deiro,s compatíveis•. 

§ 2.0 Não exprimem acceitaçã,o da herança os actos officio-
sos, .como I() funera.l d:o firm.ct a., os meramente oonservatorios, 
ou os de radministr.ação e guarda interina. 

1.538 
Art. 1. 586 . Substitua-se P•O•r este : 
Não impor•ta .egualmente .aooeitaoão a cessão gratuita, pura 

e simpl·e•s,, d!a he•rança, él!OS demais ooher dejra:s. 
1.539 

Art. 1. 587. Não .se póde acceü.a.r ou renunciar a h.ennça 
em parfiB, sob condiçálo, ou a termo ; ma.s o herdeil'O, a quem 
.ee testaram legados, pód:e acceital-os, renunciando a herança, 
Cll, acceitando-•a, repudial-o.s.. 

1.540 
Art. 1. 588. O intereS:s.ado •em que o herdeiro decl.a.r.e se 

awe·ita, .ou nálo, a he~· an()a, poderá, vinte dias depoi· de aberta 
a .succe•ssão, r equerer a·o juiz prazo, J:'.azo•av·el, não maioe d:e 
trint'a di.as., para, dentro ne.Jle, se pronunciar o herdeiro sob 
pena de se ba.v·e:r .él h~ra.nça p.or aicc.eiba. 



l'rojectu da Camara n. 1, de f902 

de ttinta dias, para qne, dentro desse prazo, faça o her-
deiro a sua declaração, sob pena de h-aver-se a, herança 
por acceita. 

Art. 1.589. Fallecendo o herdeiro antes de declarar se 
· acceita a herança', o direito de acceitar passa a seus her-
deiros, a menos que se trate de instituição sob condi-ção 
suspensiva, ainda não realizada. 

Art. 1.590. Quando o herdeiro renunciar á herança 
em prejuízo de seus credores, estes poderão ser autoriza-
dos pelo juiz a acceital-a em nome daquelle. 

N es e ca.so e dePQis de pagas as dividas do renunci-
ante o r emanescente erá devolvido aos outros herdeiros . 

.~.cht . 1.591. O herdeiro não responde por encargos su-
periores ás forças da herança ; incumbe-lhe, porém, a pro-
va desse e:s:cesso, sal v o o caso de inventario judicial que 
faga certo o valor dos bens herdados. 

Art. 1.592. Ninguem póde succeder representando o 
herdeiro que r emm cia. Se, p or ém, elle fôr o unico legiti-
mo da l'Ua classe. ou se t odos os outros da mesma classe 
renunciarem a h~rança, poderão os :filhos vir á snccessão 
por direito proprio e por c11beça. 

Al't. 1.593. Na successão legitima, a parte elo uue re-
nuncia a h erança accresce aos outros da mesma ciasse, e, 
sendo elle o uni co dessa classe, é ella devolvida a os da 
subsequente. 

Art. 1.594. A renuncia é r etractavel por violencia, 
erro e dólo ; a acceitação o é nos mesmos e mais quando, 
pela descoberta elo testamento, a herança se reduz a me-
nos de metade. 
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1.541 
Ar·t. 1 . 589 ... o direi~o de a'ccei,tar passa-lhe aos h;e;rde:i ... 

ro::., a menos que se trate de instituição adstrie-ta a uma con-
dição ,s uspensiva, ainda nãJo verificada. 

1.542 
.&d. 1. 590. Qua.ndo o herdeir-o prejudicar os seus credo· 

res; renunciando a he-ranç•a·, poderllio :e lJ:e,s·, com auboriz-ação do 
juiz, aweital·-a em nome do renunci'ante. 

1.543 
ArU. 591 ..• inc.umbe-lhe, p,m'ém; a p·rnva do excesso, 

~alv·o ·s:e existir inventario, que a e:scuse, demonstra.ndo o valor 
dos bens herdados. 

1.544 
Art. 1. 591 - Aiccr·eiSCoe-nte- s·e' no final «Si os o:redores ac-

ceitarem ·R ava-liaçãJo.» 
1.545 

Art. 1. 592. Ninguem .póde sue ceder, repres-entando he'r .:. 
deiro rmmncia-nte ... 

1.546 
Art. 1. 593 . . . a l}ar-te do roounciante acr:es.ce a, dos outroe 

herdeiros. da; me-sma class.e, e, sendo elle o uni.co desta, dev.ol-
ve·- s.e· aos· de subsequente. 

1.547 
Emenda -a-o art. i. 594- Substitua--ts•e •O art. i. 594 pelo se-

guinte : 
«E' retracta;v·el a renuncia quando proveniente de vioJencia, 

err.o ou dólo, ouvidos os inLe,r:essado,s. A acc eit.açãü póde· retr.a:-

Codigo Civil - fi. 54. 
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CAPITULO IV 
DA HERANÇA .TACEN'L'E 

Art. 1.595. Não havendo testamento, a; herança é ja-
cente e ficará sob a guarda, conservação e administração 
de um curador : 

I. Se o fallecido não deixar conjuge, nem herdeiro 
descendente ou ascendente,nem collateral successivel noto-
riamente conhecido. 

II. Se os herdeiros, descendentes ou ascendentes re-
nunciarem a herança, e não houver conjuge, ou collateral 
successivel notoriamente conhecido. 

Art. 1.596. Havendo testamento, observar-se-à o dis· 
posto no artigo anteced.ente : 

I. Se o fallecido não deixar conjuga ou herdeiros des-
cendentes ou ascendentes. 

II. Se o herdeiro nomeado não existir ou não acceitar 
a- herança'. 

III. Se, occorrendo qualquer dos casos indicados, não 
houver collateral successivel, notoriamente conhecido. 

IV. Se não houver testamenteiro nomeado ou o no·· 
meado não acceitar a testamentaria ou nãG· existir, verifi-
cando-se, além disso, qualquer das hypo.theses do.s nume-
ras çmteriores. 

Art. 1.597. Serão declarados vacantes os bens da he-
ra.nça jacente, se, praticadas todas as diligencias legaes, 
não apparecerem os herdeiros. 

§ unicO". A declaração não poderá fazer-se antes de 
um anno, a contar da conclusão do inventario. 

Art. 1.598. A .declaração da vacancia da herança não 
prejudicará os herdeiros que legalment~ se habilitarem ; 
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c:tar-se, •se não r.e-sultar pneJUIZ.O a er.edores, sendo l·icit.o a 
f'.S·tes, .no caso contrario, reclama1r a providencia a',eferidw no 
.árt. 1. 590.» 

1.5<i8 
ArL. 1.596. 
III. Si, em qualquer dos casos previstos nos d'ous numeros 

~nte·oedentes, não houver oonateral .suoo-essivel. . •. 

IV. Si, v.erificada a lguma das hypotheses dos tres nume-
ras anteriores, nã10 houver •testamenteiro 'llomeado, o nome,ado 
não existir, ou não a·c·ceitar a tesbamentaria. (Art. 1.777) . 

1.549 
Art. 1.597. não appareee~'em bterdeir.os. 

Paragrapho unico. Esta declaracão não se fa·rá sinão um 
puno depois de concluído o inventario. 

1.550 
Emenda ao arL 1.598-Redi,ia-se deste modo: 
«A declaraçã;o da vacarncit~~ da her<mwa não prejudicará os 
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mas, decorridos trinta a.nnos da abertura da successão, o 
Esta do onde ella se verificou adquire o domínio dos bens 
arrecadados, os quaes passarão ao domínio da União só-
mente quando no Districto Federal tiver siào aberta a 
successã.o. 

CAPITULO V 
DOS QUE N.&O PODEM SUCCEDER 

Art. 1.599. São excluídos da successão : 

I. Os herdeiros que houverem sido autores ou cum-
pliccs em crime de homicídio voluntario ou tent~tiva des-
t e, contra a pessoa de cuja successão se tratar. 

II. Aquelles que a accusarem calumniosamente em 
juizo, ou incorrerem em crime contra a sua honra. 

III. Aquelles que, por violencia ou fraude, a impedi-
r am de hVTemente dispor dos bens em testamento ou Q<J• 

dicillo , ou obstaram a execução desses actos. 

1\Tt.. 1.600. A exclusão do her4eiro deve ser declarada 
por scnt en r,a em accão orc1inaria movida -por interessado 
na .snccessão da pes;oa fallecida. 

Art. 1.601. Aquelle que tiver p.raticado actos que de-
terminam a exclusão da herança, poderá ser a ella admit-
tido, se a pessoa offendida. e de cuja successão se tratar 
assim o t.enha resolvido por acto authentico ou por testa-
mento . 

ill:t. 1.602. O excluído ela successão é obrigado a res-
tituir os fructos e r endimentos que houver percebido dos 
bens da: her auça. 
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herdeiros que legalmente se habilitarr.m, mas, decorridos 
trinta annos da abertura da successão nc: bens arrecadado.:; 

·paJs•sarã·o ao domini·O -do Estado, ou ao Distri<cto Fed01ral, si 
·o «de cuj us» tiver sido domiciliado nas r E-spectiva& circum--
scripções, ou se incorporat5.c ao (!ominio da União, si o do-
micilio tiver sido em terribrio não constit\.lido em Estado. 

1.551 
Art. 1.599. Sao ·exduidos da suc-c·essão (arts. 1.713, n. IV 

e 1.7 48-1752) os herdeiros, ou legatari·os: 
I. Que houv,erem ;sido autores ou eumpliees ... · 

. II. Que a .aoecusa.ram ealumni.osamente em juizo, ou in-

. correr.am em crime -c·ontr-a! a sua honra. 

IIL Que, por vi•ol,encia ou fraude, a inhihiram de· livr.e-
mente di·s·pôr dos seus bens em testamento ·OU codicillo, ou 
lhe 'Obstaram a execucão <:los aotos de ultima vontade. 

1.552 

Art. 1.600. A exc1usão d;o herdeiro, ou legabario, em qual-
quer desses casos de indignidade, será declarada por sentenca, 
em •a,cçãJo ordinaria, movi-da po·r quem tenha inter-e&.«e na suc-
c•essão. 

1.553 

A•rt. 1.60•1. O individuo inc-urso em acl.os que determi-
nem a exc·lusão da he•r.anca (•art. 1.599) , a ·eUa será, não ob-
s•ta[]:te, admittido, si a pessoa offendida, cujo herdeiro elle 
fôr, assim ·O resolv~u por acto authentico, ou >l·esta.mento•. 

1.554 

All't. 1.602. . . . que dos bens da heranca houver per-
cebido. 
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Art. 1.603. Os effeitos da exclusão sã.o pessoaes. Os fi. 
lhos e descendentes do herdeiro excluído succedem como 
succederiam se elle houvesse faUecido, 

Art. 1.604. São validas as alienações de bens lieredita-
rios e os actos de administração legalmente realizados 
pelo herdeiro excluído da successão ; mas, fica salvo aos 
demais co-herdeiros, se tiverem sido prejudicados, o direi-
to de demandai-o por perdas e damnos . 

. A .. rt. 1.605. O herdeiro excluído terá direito de recla-
mar indemnisação por quaesquer despezàs feitas com a 
conservação dos bens hereditarios e de cobrar as dividas 
que tenha contra a herança. 

Art. 1.606. O pae ou a mãe excluída da successãe não 
terá direito ao usufructo, nem á administração dos bens 
que nella couberelll a seus filhos menor nem á successão 
eventual dos mesmos bens. 

TITULO II 

SUCCESSÃO LEGITIMA 

CAPITULO I 
DA ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITARIA 

Art. 1.607. A successão legitima é deferida1 na seguin-
te ordem : 

I. Aos descendentes. 
II. Aos ascendentes. 
III. Ao conjuge sobrevivente. 
IV. Aos collateraes. 
V. A' União ou aos Estados. 

Art. 1.608. Na linha descendente, os filhos snGoedem 
por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou POf es-
tirpe, conforme se achem ou não uo mesmo grão, 
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1.555 
A·rt. 1.603. Si1o pEl's.soaes os ef:Deitos da exclusão. Os desoen-

dentes do h ell'.deir.o •e:mluido succedem, Cl()ffiO se elle mo'fto 
fosse. (Ar~t . 1.606) . 

1.556 
' A.rt. 1.604. leSJa;!mente praticados pelo herdeir-o ex-

cluído; mas ll!os oo-herdeiros subsi·sfJe, quando prejudic.'ados; o 
diT.eito a. demanda!r-lhes perda:s e da.mrnos. · 

Art. 1.605. 
contTaJ •a her:ança. 

1.557 
e cob11ar os oreditos- 9ue llié ialssistám 

1.558 

Art. 1.606. O ·excluído da successã;o não ·f!erá 'dir.eioo M 
usofructo e á administração dos bens, que a seus filhos cou-
berem na herança! (a.rt. 1.603) , ou á >Sll·cc-essão ev-entual des-. 
~es bens. 

1.559 
Da successão legitima 

1.560 

Art. 1.607. A sue-cessão i·egitima cled'ere-s-e nai üDdem se• 
gumte: 

1.56'1 

Emenda a.o aTt. 1.607-Ao numer·o V--iond8l se diz: 
A' União ou aos Est-ados-diga-se: 
«Aos Estados, ao Districto F-edera.] ;ou á Uniã'D». 
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Art. 1.609. · Pará os effeitos da successão, a.os filhos 
l egítimos ·são equiparados os legitimados, os naturaes re-
conhecidos e os ado_ptivos. 

§ 1°. O filho natural' reconhecido na constancia do 
matrimonio de que proveiu prole legitima, só tem direito 
'á meta.de da herança partilhada &.,O filho legitimo ou legiti-
mado. 

§ 2°. O filho adoptivo, se concorrer com legítimos, so-
brevindos á adopção, terá sÓI)lente direito á metade do 
quinhão oue couber a cada um destes. r .. 

Art. 1.610. Não havendo herdeiros da classe dos eles~ 
cenclentes, são chinnados á S"\.lGCessão os ascendentes. 

Art. 1.611. Na classe dos ascendentes, o gráo mais 
pi·oximo' .exclue o mais r emoto, sem distincção d e linhas. 

Art. 1.612. Havendo egualclade de gráo e diversidade 
de linha, a herança partir-se-á por :metade, entre ambas 
as linhas. 

Art. 1.613. Fallec·enclo o filho adoptivo sem descen-
dencia e vivendo seus paes e o adoptante, aos primeiros 
ca.be a totalidade da herança. 

§ unico. Na falta·, porém; dos paes,devolve-se a heran-
ça ao adoptante, que prefere aos outros ascendentes na-
·turaes do fallecido . 

Art. 1.614. Os ascendentes illegitimos succedem a.os 
seus descendentes, nos mesmos casos em que estes lhes 
succedem. 

Art. 1.615. Na falta ele descendentes e ascendentes, é 
deferida a successão ao conjuge sobrevivente, se ao tempo 
do falle cimento do outro conjuge com elle cohabitar. 
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1.562 
Art. 1.609. Para <Os ef'feitos da successão aos filhos Iegi-

:timos se equiparam os l•egitima<dos ... 

§ 1.0 Havendo filho legitimo, ou l.egi,timado, ·Só .a metade 
do que ,a, -este •couber em hera.nç;a terá di,reoit·o o filho natura.[ 
reCJonhecido 'IJ:a •Cionsúancia do casamento. 

§ 2.0 Ao filho adopt.ivo, si eoncor.rer com legitimas, su-
pervenientes á adopção (art. 375 ), tocará sómente metad·e da 
heranca oabive,l a cada um de·stes. 

1.563 
Art.. '1.6'12. Huvendo igualdade em grá1o e div·ersidade em 

.Jinha, a hemnça pa'l' tir-•se-ha entre as duas linha·& meio pelo 
mei.o. 

'1.564 
ArL 1.613. FaHecendo s·em descende•n<eia o filho- adoptivo, 

se lhe sobrevierem os pa.es .e o a.doptante, áquelles tocará po·r 
inteiro a h'emnça. 

Plà;ragra:pho unico. Em falt.a dos .paes, embüra hada outros 
a.sc,endentes, devolve-se a herança ao adoptam:te. 

1.565 

Art. L 614. Quando .o. descendente illegitimo tiver direito 
á successão do ascendente, haverá direito o ascendente ille-
gitimo á successãc do descendente. 

1.566 
Art . 1. 615. Na falta dn descendentes •:Ju ascendentes, será 

Li r,;fcricla a successi'••:J ao conjuge sobrevivente si ao t empo ela 
, !J.lorte cln ontr.o não estavam desquitados. 

I ' 
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Art. 1.616. Na falta de conjuge sobrevivente, ou inci-
dindo elle na. incapacidade prevista no artigo anterior, 
serão chamados á successão os collateraes até o decimo 
g:ráo. · ~ ./ 

Art . 1.617. Na classe dos collateraes, os mais prox;i-
mos ex;cluem os mais remotos, salvo o direito ele repre-
sentação concedido aos filhos de irmãos. 

Art. 1.618. Concorrendo á heranca do fallecido ir-
mãos bilateraes com irmãos unilateries, cada um destes 
herdará metade do que heràar cada um dos irmãos bila-
teraes. _ 

Art. 1.619. Se com tio ou tios concorrerem filhos de ir-
mão unilateral ou bilateral, terão elles, por direito de re-
presentação, a parte que caberia a seu pae, se vivo fosse. 

Art. 1.620. Concorrendo á heranca só irmãos unila-
teraes, consanguineos, ou só uterinos, ,herdarão em partes 
eguaes. 

Art. 1.621. Na falta de irmãos, herdarão os filhos des-
tes. 

§ 1 Q. Concorrendo á he1·ança s'ómente filnos de irmãos 
fallecidos, herdarão por cabeças. 

§ 2°. Se concorrerem filhos ele irmãos bilateraes, conr 
filhos de irmãos unilateraes, cada um destes herdará a 
metade do que herdar cada um daquelles. 

§ 3°. Se todos forem filhos de irmãos unilateraes, 
consanguineos e uterinos, ou só consanguineos, ou só ute-
rinos, herdarão em partes eguaes. 

A.rt. 1.622. Não ha direito de successão entre o ado-
. ptado e os parentes do .adoptante, 

Art. 1.623. Não sobrevivendo conj:.1ge nem parente 
algum successivel ou tendo elles :ren'!lllci.ado a herança, 
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1.567 
Art. i. 616. Si não hr;uver c•Jnjuge sübrevivente, ou elle 

incorrer na incapaeidade dr art. 1. 645, serão chamados a' sue-
ceder os collateracs até IQ sexto gráo. 

1.568 

Art. 1. 618. • , • herdará mGtade do que cada um daquelles 
herdar. 

1 . 5{)9 
Art. 1. 619. , • . a parte que caberia a'O pae, ou á mãe se 

vivessem. 

1.570 
Art. 1 . 620. Nã·J concorrendo á herança irmão germano, 

h.erdarão em p.arL)s iguaes entre si {)S unilateraes. 

1.571 

Art. 1.621 

§ 1." Si só concorrerem á het•:1t1ça filhos de irmãos fali é'-' 
cidos, herdarão po~· cabeça. · 

§ 3 o Si todo.> forem flihos de irmãos germanos, ou todos 
de irmãos unilatera'es, herõarão todos por igual. 

11 ~i 
Emenda ao art. 1. 62J~RedHa~se . assim; 
«Nãi) sobrevivendo OQrjjuge, nem .parente algum su<Wessi~ 

vel Otl tendo elles renunc•ado á herança, esta se devolve ao 
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esta se devolve ao Estado onde era domiciliado o falleci-
. do, ou á União, se era o seu domicilio o Districto Fe-
deral. 

CAPITULO II 
DIREITO DE REPRESENTAÇÃO 

Art. 1.624. Dá-se o direito de representação quando 
a lei chama certos parentes de uma pessoa fallecida a 
succeder em todos os direitos em que essa pessoa se viva 
fosse. 

Art. 1.625. O direito de represent11ção dá-se na línha 
recta descendente, mas nunca ascendente. 

Art. 1.626. Na linha transversal só se dá o direito de 
representação em favor dos :filhos de irmãos do fallecido, 
quando concorrem com algum irmão do mesmo fallecido. 

Art. ·1.627. Os representantes só podem herdar, como 
taes, o que herdaria o representado, se vivesse. 

Art. 1.628. O quinhão do representado será dividido 
por egual entre os seus representai).tes. 

Art. 1.629. O que renunciou á herança de uma: pessoa 
poderá representai-a na successio de outra. 

TITULO III 

SUCCESS.'\.0. TESTAMENTARIA 

CAPITULO I 
DO TESTAMENTO EM GERAL 

· Art. 1.630. Considera-se testamento o acto revogavel 
pelo qual alguem, de conformidade com a lei e com as 
solemnidades nella• estabelecidas, dispõe, para depois de 
sua morte, de todo G seu patrimonio ou parte delle. 
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Estado, ao Distrin[o Federal, si o ele wjus tiver sido domi-
ciliado nas r espect:va.s circ; ~nscripções ou á União, si tiver sido 
domiciliado em territorio rlão incorporado a qualquer dellas.». 

1.573 

DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO 

1. 574 
. Art. ·1. 621L ... quando a lei chama certos parentes do 
lallecid·J a succeder em tocl.os os direitos, em que elle succe~ 
r!eria, si vivesse . 

1.575 

Art. 1 . 625. . .. mas mmca na ascendente. 

1.576 
Art . '1 • 6.26. . .. quando com irmão deste cono,o-rrerem . . 

1. 577 . 
Art. 1. 628. . .. do r epresentado partir-se-ha por igual 

\'Iltre os represent::mtes. 
1.578 

Art. 1. 6.29. O renunciante á herança de uma pessoa po-
derá ..• 

1.579 
DA SUCCESSAO 'rES'l'Ai'IIEN'l'AIUA 

1 .580 

Art. 1. 630 . . .. alguen:, de conformidade com a lei, dis-
põe, no todo •Ju em par te, do seu patrimonio, para depois da 
s<m mor~e . 
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CAPI'rULO Il 
DA CAPACIDADE PARA FAZER TESTAMENTO 

Art. 1.631. Sã..o _incapazes de testar.; 
I. As mulhere&., menores de quatorze annos e os h o· 

mens menores de dezeseis. 
II. Os loucos de todo o genero. 
III. Os que não estiverem em seu perfeito juizo no 

momento de testar. 

IV. Os surdos-mudos que forem inhibidos de fazer 
.conhecida a sua vontade. 

Art. 1.632. O filho familia com capacidade testamen· 
taria, só não pôde dispor dos bens profecticios. 

Art. 1.633. A incapacidade superveniente não invali-
da o testamento efficaz anterior ; nem a capacidade super-
veniente torna efficaz o testamento feito durante a inca· 
pacidade. 

CAPITULO III 
DAS lõ'óRMAS ORDINARIAS DO 'l\E S'l'AMEN'I'O 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇõES GERAES 

Art. 1.634. Este Codigo reconhece como testamentos 
ordinarios : 

I. O publico. 
· II. O cerrado. 
III. O particular. 
Art. 1.635. E' prohibido o testamento coniunctivo, 

seja simultaneo, reciproco ou correspectivo. 
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1.581 

Art. 1.631. Ao n .. I, diga-se: «Aos menores de 16 anms>>. 

IIL Qs que, ao testar, não estejam em seu prefeito juizo. 

IV. Os surdos-mudos, que não pudel'em manifestar a sua 
vontade. .. , 

1.582 

Art.. 1. 632 .. Supprima:-se. 

1.583 
Art. 1. 633. A incapacidade superveniente não invalida 

o testamento effi,}az, nem •J testamento do incapaz se valida 
p.om a superveniencia da capacidade .. 
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Art. 1.636. I ão ha outros testamentos especiaes além 
dos mencionados no Capitulo V deste Titulo. 

Art. 1.637. Os agentes consulares brasileiros poderão 
servir de official publico na celebração e approvação dos 
t estamentos de brasileiros, em paiz estrangeir o, guarda&as 
as disposições deste Codigo. 

SECÇÃO li 

TESTAMENTO PUBLICO 

Art. 1.638. São r equisitos essenciaes do testamento 
publico : 

I. Que seja escr ipto por official publico, em livro de 
notas, sob dictado ou declaração do t estador e na presen-
ça de cinco testemunhas. 

II. Que as testemunhas se achem presentes a todo o 
acto. 

III. Que depois de escripto o testamento seja lido 
pelo official, na presença do testador e das testemunhas, ou 
pelo testador se o quizer, m1 presença do official e das tes-
temunhas. 

IV. Que em seguida á leitura., seja a acto assignado 
pelo testador, pelas testemunhas e pelo official. 

As declar aeões do testador devem ser feitas na lín-
gua nacional. • 

Art. 1.639. Se o test ador não souber ou não puder as-
signar, o of:ficial assim o declarará, devendo, neste caso, 
assignar pelo t estador, e a seu rogo, mna das testemunhas 
instrumentarias. 
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1. 58!1 
Art. '1.636. Não se admittem outros testamentos espe-

ciaes, alúm dos contemplados neste üO di g.o, art~. '1. Gü:J a 
1.670. 

'1.58:1 

Art. 1. GJ7 . Os agentes consulal'es bráz·ilciros J10derãú 
Si:T Yir ele ofiieiacs puiJlieos na cc le!JratÜL• e ... eslraugeiro, 
t;uanlado •O que este eodig·o prescrcn~ . 

1. 586 
DO 'l'ES'r.LMENTO PUBLICO 

1.587 
Art . LG3b. 

r. Que seja escripto por officin , pu'!Jiieo em seu liveo do 
notas, ele accôrdo com o clictado ou as uec!araocões do testador, 
C'm presença de cinco testemunh as. 

II. Que as testemunhas assistam a lodo o ·acto . 

III . ... ou pelo testado!', si o quizer, nn prcserwa dcslas 
c do oificial. 

l)aragrapho uni co . As declaracões elo Lestador serão fe itas 
11::!. língua nacional . 

1.588 

Art. 1. G:39 .... o offic ial assim e dcclamrá, ass ignando, 
nc:, tc caso, pelo testador, e a sou rogo ..• 

Codigo Civil - fl. 55 . 
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Art. 1.640. O official publico, na fé do seu officio, de-
clarará no testamento como foram cumpridas, especifican-
do-as, todas essas formalidades. 

§ unico. Faltando algumas das sobreditas formalida-
des, será nullo o testamento e o of:ficial publico responsa-
vel civil e criminalmente. 

Art. 1.641. O que puder fazer as suas declarações de 
viva voz e verificar pela leitura gue foram fielmente con-
f!ignadas estará habilitado a testar publicamente. 

Art. 1.642. Quem fôr inteiramente surdo, mas souber 
ler, deverá ler o seu testamento; e, se não souber, desi-
gnará a pessoa que o ha de ler em seu logar, na presença, 
das testemunhas. 

Art. 1.643. O cégo só póde fazer testamento publico, 
que será lido em voz alta duas vezes, uma pelo of:ficial, e 
outra por uma, das testemunhas, designada pelo testador, 
devendo ser esta circumstancia especialmente menciona-
da no testamento. 

SECÇÃO III 

':t':E'S'rAMENTO CERRADO 

Art. 1.644. São requisitos essenciaes do testamento 
Mrrado : 

I. Que seja escripto pelo testador ou por outra pes-
soa a seu rogo. 

li. Que seja assignado pelo testador. 
III. Que não sabendo ou não podendo o testador as-

signar, seja assignado pela pessoa que lh 'o escreveu. 
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1.58\J 
Art. 1. Gl10. O :o,fficial publico, especificando cada uma 

dossas formalidade.s, portará por fé, no it>::: tamento, haverem 
sido todas observadas. 

Paragrapho unic;o . Si faltar, ou não se mencionar alguma 
delJa.s, será nullo ·o testamento, resp•ondendo o pf'ficia.! publico 
eivil e criminalmente. 

1.59() 

Art. 1. 641. Considera-se habililado a testar publicamente 
aquelle que puder fazer de viva voz ·a,s suas declarações, e 
\ erificar, pela sua leilura, haverem sido l'ielmente exaradas. 

1. 591 

Art. 1. 642 . O individuo inteiramente surdo, sabendo ler, 
lná o seu testamento, e, si o não souber , designará que o leia 
em seu Jogar presentes as testemunha.s . 

1.592 
Art. 1. fi 43. Ao cego só se permitte o testamento publico, 

que lhe será lido em alta voz duas vezes, uma pelo official 
e a outra por uma das testemunhas, designada pelo te.stador; 
fpzendo- s-e ele tudo circumstanciacla men1;fí0 no testamento . 

1.593 

DO TESTAMENTO CERRADO 

·,. ' r'·· 
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IV. Que o t estador o entregue ao official perante tes~ 
t emunhas em nnmero, pelo menos, de cinco. 

V. Que o official, perante as t est emunhas, pergunte 
ao t estador se é aquelle o seu t estamento , e se o ha por 
bom, firme c valioso, quando o testador não se tenha an· 
tecipado em decla.ral-o. 

VI. Que, logo em presença das test emunhas, o of:6.-
cial faça o instrumento de approvação, declarando nelle 
que o t estador lhe entregou o t estamento e o tinha pl)r 
seu, bom, firme c valioso. 

\ TII. Que o instrumento de approva.ção comece logo 
c immediatamente no :fim do testamento. 

VIII. Que, não havendo logar na ultima folha escri-
pt.a do test amento para nelle começar o instrumento de 
approvação, o official ponha no testamento seu signal pu-
blico e as;'im o declare no instrumento. 

IX. Que o instrnmento de approvação seja lido p~lo 
officia.l, assignado pelo mesmo, pelas test emunhas e pelo 
testador, se souber ou puder assignar. 

X . Que, não sabendo ou não podendo o testador assi-
gnar, assigne por elle uma das . testemunhas, declaranclo 
ao pé da assignatura que o faz a rogo do testador, por 
não sa.ber ou não poder assignar. 

XI. Que o tabellião cerre e cosa' o testamento depois 
de concluído o instrumento de approvação. 

Art. 1.645. Se o official tiver escripto o testamento a 
rogo do t estador, ·podel-o-á não ohstante approvar. 

Art. 1.646. O testamento póde ser esc1·ipto em língua 
nacional ou estrangeira pelo proprio testador ou por ou-
t rem, a Ben r ogo. A assignatura deve sempre ser do pu· 
nho do testador, ou de quem escreveu o t estamento. 
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1.591 
Art. 1.644 .. . 
IV. Que -o testador o entregue ao of.ficial em presenoa, 

qLw.ndo menos, de cinco testemunhas . 

V. Diga- se: «que o of.ficia l perantP a;; testemunhas per-
gunte ao tesbador si aquelle é seu testamcii.to c qu er que seja 
approvado, quando ·o testad:o'r não se tenl:•:1 anteeipado em de-
clarai-o. 

VI. Que para logo, em presença das ·testemunhas, o offi-
cial exare .o 1auto ele app-rova.ção .. . 

VIII. ... o official ponha o seu ,s::;:1al publieo no tes-
tamento, e assim no instrumento 'o deelru·e. 

IX. Que o instrumento ou auto· de approvação S·ej a lido 
r,elo .official, :assignando elle, as testemunb•as e o testador, si 
souber, .e puder .. 

1~595 

'Art. 1. 646 .... A a.s.signatura será s>:mpre elo proprio tes-
tador, ~.u de qu>em lhe escreveu o testamento . . (Art. 1. 644, 
n. I.):, 
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Art. 1.647. São inhabeis para dispor dos ~eus bens em 
testamento cerrado os que não sabem ou não podem ler. 

Art. 1.64.8. Póde fazel-o o surdo-mudo, comtanto qae 
seja. todo escripto, assignado e datado de sua mão, e que 
eo apresentai-o ao official publico, perante as cinco teste-
munhas, escreva no dorso do papel ou do envolucro que 
aquelle é seu testamento, p.!Lra o qual vem pedir a appro· 
vação do official publico. 

Art. 1.649. Depois de approvado e cerrado, será o tes-
tamento entregue ao testador, e o official lançará no seu 
livro, nota do logar, dia, mez e anno em que o testamento 
foi approvado e entregue. 

Art. 1.650. Póde o testador conservai-o em seu poder, 
commetter a guarda delle ao proprio official, ou a pessoa 
ou estabelecimento de sua confiança. 

Art. 1.651. Este testamento será aberto pelo juiz que 
o mandará cumprir, se não encontrar vicio externo que 
o torne suspeito de falsidade, sendo registrado na reparti-
ção competente e archivado no respectivo cartorio. 

SECÇÃO TV 

TESTAMENTO PARTICULAR 

Art. 1.652. São requisitos essenciaes do testamento 
:earticular : 

I. Que seja feito pelo testador ou por outra pessoa 
a seu :rogo. 

II. Que intervenham cinco testemunhas, além do tes-
tador ou do escriptor. 
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1.596 
Art. 1. 647. Não p-oderá dispôr de seus bens em testa..; 

mento cerrado quem não saiba ou não possa ler . 
1.597 

Art. 1. 648. Póde fazer testemento cerrado <J surdo-mudo; 
contanto que o escreva todo e -o assigne de sua mão, e que, ao 
entregai-o aJO offici•al publico, ante as cinco testemunhas, es-
creva, na face ·externa do papel, ou do envoltorio, que• aquelle 
é o seu testamento, cuja approvação lhe pede. 

1.598 
Supprima-se o art. 1. 650. 

1.599 
Art. 1. 651. Redija-se assim: 
«0 testamento será aberto pel•o juiz, que o fta.rá registrar 

e archivar no cartorio a que tocar, ordenando que sej•a cum-
prido, se lhe não achar vicio externo que .o torne suspeito de 
nullidade ou falsidade.» 

1.600 
DO TESTAMENTO PARTICULAR 

1.601 
Art. 1. 652 ..• 

No n. I, do artigo substitua-·se a palavra <<feito» por 
«escripto e assignado» e supprimam.:.se as palavras que se se-
guem a «testador» até o fim. 

II. Que intervenham cinco testemunhas, além do testl.\dOf., 
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III. Que seja lido perante as testemunhas, et depois 
de lido, por ellas assignado. 

Art. 1.653. Por morte do testador, FJerá o testamento 
publicado em juizo com citação dos herdeiros legitimos. 

Art. 1.654. Se as testemunhas forem contestes sobre 
o facto ela disposição, ou ao menos sobre a sua lei.tllra 
perante ellas, e se reconhecerem as proprias assignaturas 
ou signaes, assim como a do testador, será confirmado o 
testamento. 

Art . 1. 655 . Faltando até duas das testemunhas. no r 
morte ou ausencia em logar não sabido, o testan:ÍeÍ1to 
pócle ser confirmado, se as tres restantes forem contestes, 
nos termos do artigo antecedente . 

i\ rt. 1 . G56. ü testamento particular pó de ser escri-
p!o em lingua estrangeira, comtanto que as testemunhas 
a coroprehendam. 

;açÃo v. 
TESTEMUNHAS TESTAMENTARIAS 

Art. 1. 657. Não podem ser testemunhas em testa-
mento: 

I. Os menores de quatorze anno.s. 
II. Os loucos de todo o genero. 
III. Os surdos-mudos e os cégos. 

IV. O herdeiro instituido, seu conjugB e os filhos 
sob o patrio poder do instituido. 

V. O pae ou a mãe, sob cujo poder estiver o insti-
tuido. 

VI. Os irmãos do herdeiro instituido, se todos esti-
verem sob o patrio poder., 
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1.602 
Art. :l. 653 . Morto -o testador, public.ar- se-ha em juizo o 

tesktmenlo, com ... 

1.603 
Art... 1: . 654. Supprimo.m-se as palavras «OU signaes» o; " 

1.604 
DAS TESTEMUNHAS TESTAlVIENTARIAS 

1.605 
Art. 1..657. Redija-se assim: 

I. Os men-ores de 16 annos; 
II. Os lotwos de todo o genero .. 

IU. Os surdos-mudos e os cégos. 

IV. O herdeiro instituído, seus ascend(lntes e des.cenden-
t es, irmãos e conjuge. 

Supprinmm-se os ns .. V e VI.. 
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VII. · Os legatarios, salvo quanto ao auto de appro-
vação do testamento cerrado. 

GAPITU'LO IV 
DOS OODICILLOS 

Art. 1. 658. Por um simples acto particular, escripto, 
datado e assignado por pessoa capaz de testar, poderá 
ella deixar determinações especiaes sobr·e o seu enterro ou 
sobre es:molas de pouca monta a certas e determinadas 
pessoas, ou aos pobres em certo logar indeterminada-
mente, assim como fazer legados de roupas, moveis ou 
.i oias, não muito valiosas, de seu uso particular . 

Art. 1. 659 . Esses actos, salvo direito de terceiro, va-
lerão como codicillos, quer o autor deixe testamento, quer 
não. 

Art. 1. 660. Do mesmo modo tambem se poderão 
nomear ou substituir testamenteiros. 

Art . 1. 661 . Os actos desta especie podem ser revo-
gados por outros eguaes, ou por qualquer especie de tes-
tamento posterior, que não lhes faça referencia, confir-
mando ou modificando. 

Art. 1. 662. Se o codicillo estiver fechado, deverá 
ser aberto do mesmo modo que os testamentos. 

CAPITULO V 
DOS TESTAMENTOS ESPEOIAES 

SECÇÃO I 

TESTAMENTO MARITIMO 

Art. 1. 663. O testamento a bordo dos navios nacio .. 
naes, de guerra ou mercantes, em :yiagem de alto. mar; 
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VII. Supprimam- se as palavras: «salv-o ... até final>>. 

1.606 
Art. 1. 658. Toda a pessoa capaz de tesba.r poderá, me-

diante· escripto particular seu, datlado e assignado, fazer dis-
posições especiaes sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca 
monta e a certas e determinadas pessoas, ou, indeterminada-
mente, a-os pobres de certo logar, assim como legar roupas, 
moveis -ou joias, não mui valiosas, de seu uso pessoal., 
(Art. 1. 806. ) 

1.607 
Art. 1. 659. • •. valerão como codicillos, deixe ou não tes-

tamento ·o autor. 

1.608 
Art. 1. 660. Pelo modo estabelecido no art. 1.658, se pode-

rão nomear ou substituir testamenteiros. 
'1.609 

Art. 1.661. Os 1actos desta especie revogam-se por actos 
igU'aes, e consideram- se revogados, se, havendo testamento 
posterior, de qualquer natureza, os não confirmar. ou modi-
ficar. 

1.610 
Art. 1. 662 . Si estiver fechado o codicillo, abrir-se-ha dü 

mesmo· modo que o testamento cerrado. Art. 1. 651. ) 

1.611 
DO TESTAMENTO MARITIMO 

1.612 
Art. 1. 663. O testamento, nos navios naciona,es, de 

guerra ou mercantes, em viag·em de alto mar, será lavrado 
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será feito pelo commandante ou escrivão da embarca-
ção, que reduzirá a escripto a declaração do testador ou 
a escreverá sob seu dictado, perante duas testemunhas 
presentes a todo o acto, assignado pelo test::tdor e pelas 
testemunhas escolhidas de preferencia entrb os passa-
geiros. 

§ unico. Se o testador não puder escrever, assigna-
rá. por elle uma das testemunhas, declarando que o faz 
a SBU rogo. 

Art. i. 664. O testador pó de tambem escrever seu 
testamento ou mandar escrevel-o por outrem. No pri-
meiro caso, será o testamento assignaclo pelo testador; 
no seguido, por quem o escreveu, com a declaração de 
que o faz a seu rogo. 

§ 1°. O testamento assim feito será pelo testador en-
tregue ao commandante ou escrivão de bordo, perante 
duas testemunhas, que reconheçam e entendam o testador, 
declarando este no mesmo acto ser seu testamento o es-
cripto apresentado,. 

§ 2"'. O commandante ou o escnvao o receberá e, em 
sBguida, cBrtificará abaixo delle todo o occorridoJ datando 
e assignando com o testador e as testemunhas. 

Art. 1.665. O testamento maritimo só terá effeito se o 
testador morrer durante a viagem ou dentro dos tres me-
zes que seguirem ao seu desembarque em te:n·a, onde pa-
deria fazer outro em fórma ordinaria. 

Art. 1.666. O testamento não se reputará feito no mar, 
bem que no curso de uma, viagem, se, ao tempo em que se 
realizou, havia o navio chegado a algum porto de possi-
.vel communicação com a terra.. · 
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pelo commandante, ·OU pelo escrivão de bordo, que redigirá as 
declarações do testador, ou as escreverá, por elle dictada.s, ante 
duas testemunhas idoneas, de preferencia escolhidas entre os 
passageiros, e presentes a todo ·o acto, cuj-o instrumento as-
signarão depois do testador . 

i. Gl 3 
A1·L 1. G6 4. O testadPr, querendo, P·Jder:i escrever e li c 

r~1 esmo o· seu testamento, n:1. faze!- o escrever por outrem . No 
in·imeiro caso o pl>Jprio te,;:tador 1:!Ssignará; no segundo, quem 
o . escreveu, com a declaração ele que o subscreve a rogo d-J 
testador. 

§ 2. ~ O •Commanclante, ou o roscrrva·J, recebel- o-ha, c em 
.:"eguida, abaixo do escr ipt o, certifica.rii t odo o occorriclo. 

1.61.4 

Art . 1. GG5 . O testam·~nto maritimJ caduc,1r:i, si o testa-
dor não morrP.r n~, viagem, nem nos tres mezes subsequentes 
~w seu dcsembarq,Ie em terra onde possa fazer, na fórma ·Ol' -
ninaria, ouLro tesl::.qnento . 

1. Gl ::J 

Ar t . 1..G6G . Não valerá o testamento marítimo, bem que 
foi to no curso ele uma viagem, si, ao tempo- em que se fez, o 
w1vio e:;tavct em porto, onde o testador pudesse desembarcar, 
c · testa~ na fórma •Jrcl inaTia. 
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SECÇÃO II 
TES'l'AlVIENTO MILITAR ----

Art. 1.667. O testamento dos militares e das pessoas 
ao serviço do Exercito, em campanha, dentro ou fóra do 
paiz, ou em praça sitiada, ou com as communicações cor-
tadas, póde ser feito, no logar em que não houver official 
publico, perante duas testemunhas -ou tres, se o testador 
não souber ou não puder .assignar, fazendo-o por elle a 
terceira testemunha, pelo modo seguinte : 

§ 1°. Se o testador pertencer a corpo ou secção de 
corpo destacado, o testamento será escripto pelo respecti· 
.vo c6mmandante, ainda que official inferior. 

§ 2°. Se o testador estiver em tratamento no hospi-
tal, o testamento será escripto pelo respectivo official de 
saude ou pelo director do estabelecimento. 

§ 3 o. Se o testador fôr o official mais graduado, o tes-
tamento será escripto por aquelle que o substituir. 

Art. 1.668. Se o testador souber escrever, poderá fa-
zer testamento de seu proprio punho, comtanto que o date 
e assigne por extenso, e o .apresente aberto ou cerrado,na 
presença de duas testemunhas ao auditor ou ao official 
de patente, que para esse fim o substituir. 

§ unico. O auditor ou o official, a quem o dito testa-
mento fôr apresentado escreverá em qualquer parte delle 
uma' nota do logar, dia, mez e anuo em que foi apresenta-
do. Esta nota será assignada por elle e pelas ditas tes-
temunhas. 

\;..,. ,_ 

Art. 1.669. E' nullo o testamento militar, tres mezes 
depois da volta do testador a logar onde possa testar em 
fórma ordinaria, salva a hypothese do artigo anterior, 
paragrapho unico. ·· · - .. -~-~.o·~-----
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1.616 

DO 1'ES'fi,MENTO MILITAR 

1 . 617 

Art . i. 66·7 . O testamento dos milita!res e mais pessoas 
ao serviço do Exercito em campanha, dentro ou fóra do paiz, 
~ss im crmJ em praça sitiada, ou que esteja de· communicações 
cortada.:;_ poderá fazer-se, não havendo official publico, ante 
dulffi teotemunhas, ou tres, si o testante não puder, ou não 
r.ouber assignaL', ras·J em que assignará por elle a terceira . 

1. 618 

Art. 1. 668. . .. poderá. fazer o tes:.amento ·de seu punho ... 
ao auditor, ou ao of:ficial de patente, que lhe faça as vezes 
neste mi stér. 

Paragrapho ur~.ico. O auditor, ou o official, a! quem o tes-
tamento se apresente, no ta1 á, em qualquer parte dell~. o lagar, 
~.ia, mez e anno, em que lhe fôr _apresentado. Esta nota, . . 

1. 619 

Ar t. 1 . 669. Caduca o testamento militar, desde QUI'\, de-
pois drJile, o testad'é···r esteja tres mezes seguidos em lagar, onde 
possa testar na fól'ma ordinaria, salv•J si esse testamento a~JI'-e·
sentar as solemnidades prescriptas no paragrapho unic-J do 
artigo antecedente . 
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Art. 1.670. No conflicto da batalha ou estando feri-
das, podem as pessoas mencionadas no art. 1.667 testar 
nuncupativament e, só com duas testemunhas, ainda que 
saibam e possam escrever. 

§ uni co. JDste testamento deixará ele t er validade se 
o testador não morrer na guerra ou logo que se r estabe-
leça do ferimento . 

CAPITULO VI 

DAS D ISP OSI ÇõES 'l'E TA~1EN'l'ARL\.S E ?-I Gl!JT:AL 

Art. 1.671. A nomeação de herdeiro ou legatario póde 
ser feita pura e simplesmente debaixo de condição, para 
cer to fim ou modo, ou por certa. causa.. 

Art. 1.672. A designação do tempo em que eleva come-
çar ou cG;;sar o direito do herdeir o, salvo nas disposições 
fid eicommissarias, ter-se-á por não escripta. 

Art. 1.673 . Quando a disposiç~w fôr susceptível ele va-
r ias interpretações deve-se preferir aqnella que melhor 
a segure o cumpr imento da. Yonitade do testador . 

..:u ·t. 1.614:. ID ' milla a disposição : 
I . Que institue herdeiro ou legat.ario sob a condição 

capta ori a üe que elle faça egualmente em seu testamento 
algunút dispo ·ição em favor elo testador on de outrem. 

II. Em favor de pe:soa incerta que n~w possa ser de-
terminada. 

III. Em favor de pessoa incerta que deva ser determi-
nada por t er ceiro. 

n . Qne deixa a arbii~.:io fie terceiro ou elo herdei ro 
a determin aç no do valor do legado. 
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1.6.20 
Art. 1. 670. Estando empenhadas em comba,te, ou feridas, 

podem ! estar •nuncupativamtllnte, .c,oní'iand·J a sua ultima v~on:
tade a duas testemunhas, as pessoas assignaclas no art. '1. 66T. , 

Paragrap!·1o nnico. Niio terá, porém, effe ib esse testa:_ 
monto, si o testa clol' não morrer na guerra, e ~.:onvale:occl' do i'e-
l'imento . 

1.62'1 
A~·f.. 1. 67'1. ... póde fazer - se pura c s imple~menLe, so!J 

eondiçílc ... 

1.622 

A1:f .. '1.672 . Ter- se-ha por não escr ipta a ass ignar)ão, que 
o t es tador faça, d·; um termo, no qual eleva c·Jmeçm' ou cessar 
o direit.o do herdeiro . 

1.623 

Art. '1.6'73 . Quando a ela,usul::t testamentf1ria fàr suscc-
utive! ele interprc~'lções diJ:l:'erentes, prevalrccr Ct a que melhor 
assegure a observancia da vontade do t estador. 

1.624 

Arr . 1.674 : 
I . Que institua herdG'u·o, •Ju J.egatario, sob a condícão 

captatoria de que este di.oponha tambem por testamento em 
benefici o do testador, ou de t erceiro. 

H Que se refira a pussoa incerta, cuja identidade se 
r;ão pr;:;3a averiguar . 

IH . Que favoreça a J)tSSOJ. ineerta. mmmcttendo .a ele-
i erm inação de sua identidade a ter eeiro . 

I V'. Que deixe a arlJit,r;o elo herele1ro, ou ele outrem, f ixar 
o valc q• aü legado 

Cocligo Civil - fi. 56. 
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Art. 1.675. Vale, porém, a disposição : 
I, Em favor de pessoa incerta que deva ser determi-

nada por terceiro dentre diversas pessoas mencionadas 
pelo testador ou pertencentes a uma familia, ou a um cor-
po collectivo, ou a um estabelecimento por elle designado. 

II. Em remuneração de serviços prestados ao testador 
por occasião de sua ultima molestia, ainda quando fique, 
a arbitrio do herdeiro ou de terceiro, a determinação do 
:valor do legado. 

Art. 1.676. A disposição em favo'!.' dos pobres em ge-
ral, ou dos estabelecimentos particulares de caridade on 
de assistencia publica, entende-se a favor dos pobres Elo 
logar do domicilio do testador ao _tempo em que este mor-
reu, ou dos estabelecimentos ahi existentes, salvo se con-
star claramente que era sua, intenção favorecer os pobres 
de outro logar. Nestes casos, as instituições particulares 
preferirão sempre as publicas. 

Art. 1.677. O 'erro na designação da pessoa do her-
deiro, do legata.rio, ou da cous·a legada annulla a disposi-
ção, salvo se, pelo contexto do testamento ou por outros 
documentos ou factos inequivocos :::e puder verificar a 
identidade da alludida pessoa ou cousa designada pelo 
testador. 

Art. 1.678. E' va.lida a disposição para a creação de 
úma fundação nos termos do art. 27 da Parte Geral. 

Art. 1.679. Se muitos herdeiros forem nomeados sem 
determinação da parte que a cada um caiba, a, heran~a 
será partilhada egualmente entre todos. 

Art. 1.680. Se o testador nomear certos herdeirós in-
'dividualmente, e outros collectivamente a herança será 
dividida em tantas quotas quant<;>s forem os individuas e 
os grupos desig-nados. 
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1.625 
Art . 1. 675 . Valerá, porém, a disposiçã:J : 
II . . . . por occasião da mo\estia de que faUeceu, ainda 

que fique a arbitrio do herueir0, ou de outrem determinar o 
:valor do legado. 

1 . 626 
Art. 1. 676. A disposição geral em favor dos pobres, dos 

estabelecimentos particulares de caridade, ou dos de essis-
tencia publica, entend·e.r-se-ha r elativa 'aos pobres do Jogar de 
domicilio do testador ao tempo de sua morte, ou dos estabe-
lecimentos ahi sitos, salvo si manifestamente eonstar que 
tinha em mente beneficiar os de outra localidade. 

Paragrapho unico . Nestes casos . .. 
1.627 

Art. ·1. 677 . . . . ,salvo si, pelo contexto do testamento, 
por outros documentos, ou por factos inequívocos, si puder 
identificar a pessoa 'OU causa, 1a. que o testador alludi'a . 

1.628 
Art. i. 678. Supprima- se. 

1. 629 
Art. 1. 679 . Si muitos herdeiros nomear o testamento, 

não discriminando a parte de cada um, partilhar'-se-ha por 
igual entre todos a porção disponível do testador . 
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Art. 1.681. Se forem determinadas as quotas de cada 
herdeiro e não absorverem toda a herança, o remanescen-
te pertencerá aos herdeiros legítimos, segundo a ordem 
ela successão hereditaria. Se não existirem herdeiros legí-
timos, esse r emanescente pertencerá aos instituídos, que 
só preferirão ao fisco. 

Art. 1.682. Se forem determinados os quinhões de uns 
e não os de outros herdeiros, assignar-se-á, com egualda-
de a estes ultimos o que restar, depois de satisfeitas as 
porções . hereditarias dos primeiros. 

Art. 1.683. Quando o testador dispuzer que determi-
nado objecto da. herança não pertença ao herdeiro insti-
tuído, passará aos herdeiros legítimos. 

CAPITULO VII 
DOS LEGADOS 

Art. 1. 684. E' nullo o legado de c ousa alheia; mas se a 
cousa legada, que não pertencia ao testador no momento de 
fazer o seu testamento, se tiver depois tornado sua por 
qualquer t itulo, t erá effeito a disposição como se ao tempo 
do testamento pertencesse ao testador. 

Art . 1. 685. Vale o legado de c ousa pertencente ao her-
deiro ou legatario encarregade de entregai-o. 

Art. 1 . 686. Se a c ousa legada, sómente em parte, per-
tence ao testador, ao herdeiro ou legatario, só te·rá effeito o 
legado em r elação a essa parte. 

Art . 1. 687. O legado de c ousa movei indeterminada, 
ineluida em certo genero. será valido, ainda que, t al cousa 
não exista entre os bens do testador ao tempo ele sua morte. 
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1.630 
Art. 1.681. Supprima-se a ultima parte, que comeoa nas 

palavras: «si não existirem herdeiros .•. )) 

1.631 
Art. 1. 682. . .. quinhoar-se-ha, distribuidamente, por 

:igual, a estes ultimas n que restar, depois ele completas as 
poroões hereditari•as düs primeiros. 

1.632 
Art. 1. 683. Dispondo n testador que não caiba ao her-

deiro instituído certo e determinado objecto, dentre os da he-
rança, tocará elle aos herdeiros legi timos. 

1.633 
Art. 1.684. . .. Mas, si a cousa legada, não pertencendo 

ao testador, qU'ando testou, si houver depois tornado, por 
qualquer titulo, sua, terá effeito a disposição, como si sua 
fosse 1a. causa ao tempo, em (rUe elle fez o testamento . 

1.634 
Art. 1. 685. Si o testador ordenar que o herdeiro, ou le-

gatario entregue cousa de sua propriedade a outrem, não o 
cumprindO! elle, entender-se-ha que: renunciou a herança, ou u 
legail.o ,( art. 1. 71'l9 ) ., 

1.635 
Art. 1. 686', Si tão sómente em parte pertencer ao tes-

tador ou, no caso do lfl.rtigo antecedente, ao herdeiro, ou ao 
legatario, a cousa legada, só quanto a essa parte valerá o le-
gado. 

1.636 
Art. 1. 687. Si o legad-o fôr de co usa move!, que se de-

termine pelo g:enero, ou pela especie, será cumprido, ainda 
que tal cousa não exisúa .entre os bens deixados pelo tes-
tador •. 
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Art. 1 . 688 . Se o testador legar c ousa propria, desi-
gnando-a singularmente, só valerá o legado se ao tempo de 
sua morte tal co usa se achar entr e os bens da herança. Se, 
porém, a cousa existir no patrimonio do testador, mas em 
quantn dade inferior, a do legado, este valerá sómente ~m r e-
laçã.o á quantidade existente. 

:Art. 1. 689. O legado de uma co usa ou quantidade 
que deva ser tirada de um Jogar determinado, só terá e.ffeito 
se ella for achada no referido logar, e, achando-se em quan-
tidade inferior, sómente a resp-eito desta valerá o legado. 

Art . 1 . 690. E' nullo o legado de c ousa certa que, ao 
t empo do testamento, já era do legatario ou que posterior-
mente lhe foi transferida gratuitamente pelo testador . 

Art . 1. 691. O legado de credito ou de quitação de di-
;rjda vale sómente até a importancia de um ou outro no tem-
po da mol'te do testador, c- o herdeiro satisfaz este legado 
entregando ao legatario o respectivo titulo. 

§ urlico. Este legado nã.o comprehende as dividas pos-
teriores á data do t estamento. · 

Art. 1. 692. O l egado feito a um credor sem que, se re-
fira á divida do testador, não s<Crá considerado, compensação 
da-mesma divida . Do mesmo modo vale integralmente esse 
legado, se o testador, que posteriormente contrahiu uma di-
vida para com o legatario, a solveu antes de fallece.r. 

Art. 1 . 693. O legado de alimentos compr ehende o sus-
tento, curativo, vestuario e a h abitação durante a vida do 
legatario, e, as despezas de educação, quando feito a um 
menor. 

Art . 1. 694. O legado de ustlf:ructo sem dete:rminaoão de 
tempo entende-se feito por toda a vida do legata.:t.'io, • . 
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1.637 
Art . 1. 688. Si -o testador legar co usa sua, singularizan--

do-a, só valerá o legado, si, a,o, t empo do seu falleci:menl!o·, 
ella se acha.va entre os bens da herança. Si, 'POrém, a causa 
legada existir entre os bens do testador, mas em quantidade 
inferior á do legado, este só valerá quanto á existente. 

1.638 
Art. 1. 689. O legado de co usa, ou quantict:ade, que deva 

tirar-se de certo J-ogar, só valerá si nelle fôr achada, e 1até á 
quantidade, que alli se achar. 

1.639 
Art. 1. 690 . NÚllo será o legado C>Jnsistente' em oeousà 

certJa, que, na dJa.ta do testamento, já era do legatario, ou de-: 
pois lhe foi transferida gratuitamente pelo testador. 

§ 1.° Cumpre- se este legado, entregando o herdeiro ao 
legatario o titulo respectivo. 

§ 2. 0 Este legado não comprehencle . .. 

1.640 
Art. 1. 692. Nãü o declarando expr e·ssam·ente o tesbaclor,. 

não se> r eputará compensação ela sua divida o legado, que 
elle faça ao credor. 

Subsistirá do mesmo mo-do integralmente esse legado, 
si a divida lhe foi posteri·or, e o testador a ·solveu :ant~s de 
morrer . 

1.641 
Art. 1.693 . O legado de alimentos abrange o sustento, 

a cura, o v·estuario e a casa, emquanto 10. legatario vive[', 
além da, educação, si elle fôr menor. 

1.642 
Art. 1. 694 . O legado de usofructo, sem fixacão de tem .. 

po, entende-se deixado a:o legatJario por toda a sua vida. 

t
. Paragtapho uni co. l'fãq !le ap:pliP.a Q qisposto peste ar~ 
l~Q, ' •. 
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Art . 1. 695. Se aquelle que legar alguma propriedade 
lhe ajuntar depois novas acquisições, estas, a.incla que con-
tig·uas, não se comprehendem no immov·ellega!clo, salvo ex-
IJr cssa dedaração em contrario do tes tador . 

§ nnico . A clisposigã.o deste artigo não se applica ás 
hcmfeitorias neccssari as, uteis ou voluptnarias feitas n o pre-
dio legado . 

CAPITULO VIII 
DOS J!:FFEI'l'OS DOS LEGADOS E SEU PAGAMEN'l'O 

Art. l. 696 . O legado puro e simples confere ao l egata-
rio, desdé a morte do t er>tador, o direito, transmiss ível aos 
seus snccessores, de pedir a consa legada aos herdeiros insti-
tuídos. 

§ uni co. Não pócle, porém, o lega tario tonuu· posse da 
cousa legada p or m1tori c1al1e propria. 

Art. 1 . 697. O direito de pedir o legado não se exerce 
emquanto pende l itigio sobre a validade do t est amento, e 
nos l egados condicionaes a prazo, emquanto pende a condi-
ção ou não se ven ce o prazo. 

Art. 1 . 698. Com os fructos que produzir a c ousa lega-
da ·e devida ao legatario desde o dia da morte do testador. 

§ tmico. O legado de dinheiro só vence juros do dia em 
que a p essoa obrigada a pr·estal-o foi constituíd-a em móra. 

Art. 1. 699 . Se o legado consistir em r enda vitalícia ou 
pensão periodica, uma ou outra começa.rá tambem a correr 
desde a morte do testador. 

Art. 1. 700. I o l egado de quantidade determinada e 
pagavel periodicamente, o primeiro p eríodo começará egual-
ment(3 ela morte elo t estador e o legatario t erá direito á pre-
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1.643 
Art. 1. 695 . O legado puro e simples conferG, desde a 

morbe do testador, ao J.egatario o direito, transmissível aos 
seus succrssore·s., de pedir aos herdeiros instituíd os a eousa 
legada .. 

P.aragrapho uni co . Não pó ele, porém, o legaJario entrar, 
por autoridade propria na posE!~ da causa legada. 

1. 6!!4 
Art. 1 . G97 . O direito ele pedir o legado não se exercerá, 

emquanto se litigue ·Sobre a validade do testamen t-o, e, nos 
legados condiciona.e.s, ou a prazo, emquanto penda a condi-
ção, ou . ~Ue se não vrença. 

1. 645 
Art . 1. 698 . Desde o dia da morte do testador pertenc~ 

ao legatario a -causa leg·acla, com os fructos que produzir. 

Paragrapho unico . O legado em dinheiro só Yence juros 
descte o dia, em que se constituir em: mora a pessoa obrigada 
a prc-stal-o. 

1.646 
Art. 1. 699. . .. ou pensão periodica, e.sta ou aquella cor-

rerá da morte elo testador. 

1.647 
Art . 1.700 . Si o legado fôr de quantidades certas, em pr-e-

stações perioclicas, datará ela morte elo testador o primeiro pe-
ríodo, e o legatario terá direito a cada. prestação. uma ,vez· 
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sta.ção correspondente ao periodo em que elle proprio fal· 
lecer . 

Art. 1. 701. As prestações periodicas só podem ser exi· 
gidas no t ermo dos per:iodos correspondentes, sal v o se forem 
deixadas a titulo de alimento. Estas deverão ser pagas por 
adiantamento, sempre que o testador nã.o dispuzer o con· 
trario. 

Art . 1. 702. Se o legado consistir em co usa determinadru 
pelo genero, compete a escolha ao herdeiro, que não será' 
obrigado a dar a melhor, nem tambem poderá dar a peior. 

Art. 1. 703 . A mesma disposição deve ser observada 
quando a e colha t iver sido deixado a arbítrio de t er ceiro, e 
se ~ste não quizer ou não puder fazel-a, competirá a escolha 
ao jniz que a fará na fórma do artigo antecedente . 

Art. 1. 704. Se a opção foi deixada ao legatario, est e 
poder :í escolher a cousa melhor que houver na herança; e, 
se, nesta não existir cousa da qualidade da legada, o herdei-
ro deverá dar-lh 'a do genero determinado pelo testador, ob-
servada a disposição do art. 1. 702. · 

Art . 1. 705 . No legado alternativo presume-se deixada 
no herd(liro a opção . 

Art. 1. 706. Se o herdeiro ou legatario a quem couber a 
opção fallecer antes de fazel-a, este direito transmittir-se-á 
ao respectivo herdeiro . 

A opção, porém, uma vez feita, será irrevogavel .. 

Art. 1. 707. Instituídos varios herdeiros, sem declarar 
o testador os que devem satisfazer os legados, entende-se 
que tod.os fi<fa.lll :rf3s:popsavei~ em pt•oporção dos rel:lpectivoª 
C4Ui~hõe~. 
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encetado cada um dos períodos successivos, ainda que antes 
do úermo delle venha a fallecer. 

i. 648 
Art. 1 . 701. Sendo periodicas as prestações, só no termo 

de cada per iodo se poderão exigir. 

Paragrapho uni co. Si, porém, forem deixadas a titulo de 
.alimentos, pagar-•s.e-hão no começo de cada período, sempre 
que ü contrario não disponha o testador . 

'1.649 
Art. i. 702. Si legado consiste em cousa determinada 

pelo g.ener01, ou pela especie, ao herdeiro tocar>i escolhel-'a; 
guardando, porém, o meio termo entre as congeneres da me-
lhor e peior qualidade. (Art. i. 704.) 

i.650 
Art. i. 703. A mesma regra observar-.se- ha, quando a es-: 

colh·a fôr deixada a arbifrio de terceiro; ·e, si ·este a não qui-
zer, ou não puder exercer, ao ju.iz competirá fazel-a, guar-: 
dado o disposto no artigo anterior, ultima parte. 

i.65i 
Art. i. 704 .... este poderá escolher, do genero ou espe-

cie determinado, a melhor causa, que houve·r na herança; e, 
si nesta não existi r cousa de tal qualidade dar- lhe-ha dessa 
qualidade o herdeiro, observada disposição elo &rt. i. 702, 
ultima parte. 

i.652 
Art. 1.706. antes de exercei-a, p~ssará este direito 

ruas seus herdeiros. 

Paragrarpho unico. Uma v·ez fei·bR, porém, .a •opção é irrC'-' 
v.oga.v·el. 

'1.653 
Ar~. '1.707. Ins•ti~uindo o ·testador mais-de um herdeir·o s•em 

c:les~gnar os qu~ hã-o de executar os J.egados, 1por ·estes re~pon
derao, prop·o•rcwnalmt'lnte ·fiO que herdarem1 todos :o•s herdei~ 
r•os __ in~tH\.Ii'ctos. · · · 
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Art. 1 . 708. Se fôr imposta a um ou mais herdeiros a 
o brigagão de satisfazer os l egados, sómente estes ficarão res-
ponsaveis para com os legatarios. 

Art. 1.709. Se algum dos legados consistir em c-ousa 
pertencente a um dos herdeü·os, só a este in cumbirá pagal-o, 
com regresso contra os outros herdeiros pela respectiva con-
tribuigão, salvo disposigão expressa do testador em con-
trario. 

Art . 1. 710. As despezas c os riscos da entrega do lega-
do correm por conta do legat--ario, se o testador não dispuzcr 
o contrario. 

Art. 1. 711. A c ousa legada eleve ser entregue com os 
seus accessorios, no logar e no estado em que se achar no 
momento da morte elo testador, e passará ao legatario com 
todos os encargos nella impostos. 

Art. 1. 712. Applica-se ao legata.rio o disposto BO ar-
tigo 1.181. 

CAPITULO IX 

DA CADUCil)*DE DOS LEGADOS 

Art. 1. 71 3. Oaclnca o. legado : 

I. Se o testador transformar a cousa legada, ele modo 
que não conserve mais a fórma, nem a clenominagão que 
tinha. 

II . Se o testador alienar por qualquer titulo a cousa le-
gada ou parte della, :ficando sem effeito nesta parte o legado. 

III. Se a c ousa perecer ou for evicta em vida do testa-
dor, ou depois da morte deste, sem culpa do herdeiro. 
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L 65!1 
Art. 1.708. Si .o {esta.clor commelter designadamente a 

oertos herdeir.os •a ·execuçã.o dos J.e.g.ados, só css·es resp·onde-
t·ão por 'estes. 

'1.655 
Art. 1.709. Si •algum legado ocinsistir .em cousa perten-

cente a herdeiro .ou l·egatario (art. 1.685 ), só a elle incumbirá 
cumnril-o .. com r.egr.esso -c.o.ntra <as co-herdeiros pel'a quota de 
cada um, sa.lvo se o contrario exp.ressame-nte dispoz o te'S'lador, 

1.656 
Art. 1.710. . .. por eont:a do lcgat,a.rio, não dispuzer di-

versamente o t estador. 

1.657 
Art. 1.711. A -cousa legada entregar- se-ha, eoom .os seus 

ac.cessorios, no Jogar e estado .em que •Se achava a.o fallecer <0 
Lesta,dor, pass•ando .ao legatario ·com todo.s os encargos, que a 
onera·r·em. 

1.658 
Ar t.. 1.7'12. A·o l·egatario, nos legados c.om encargo, se ap-

plica o dispost·o no art. 1.18:l. 

1. 659 ' 
Art.. t. 713. Caducàrá o legado: 

T. Si, depois do l·esl:.amenl.o, o -testador modificar a e.ousa 
lcgadlt, ao ponto de já não ter a fórnra., ~~ ·em lhe cabc·e a deno-
nüll'ação, que tinha. 

II. Si o tesLador alienar, por qualquer titulo, 11·0 todo, · ou 
em rrmrte, a ·cousa legada. Em tal caso, caducará o legado, .até 
onde dia deixou de pertencer a.o te·s-tado-r. 

III. Si a cousa perecer, ou fôr eyicla, viYo DU morto o 
les la{]Ol', sem culpa do herdeiro·. 
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IV. Se o legatario for exclui do da successão nos termos 
do art. 1. 599. 

V. Se o legatario fallecer antes do testador. 

Art. 1. 714. Se o legado fôr de duas ou mais cousas al-
ternativamente, e algumas della8 perecerem, subsistirá o le~ 
gado nas restantes. Perecendo só parte de uma c ousa, será 
devido o resto . 

CAPITULO X 
bO DIREITO DE ACORESCER ENTRE HERDEIROS 

E LEGATARIOS 

Art. 1. 715 . Effectua-se o direito de accrescer entre 
he1·deiros, quan&> estes no mesmo testamento e pela mesma 
disposição, são conjunctamente chamados á successão sem 
distribuição dos respectivos quinhões. 

Este direito tambem competirá aos legatarios quando 
nomeados conjunctamente em uma mesma cousa individua-
da, ou quando o objecto legado for insusceptivel de divisão 
sem ;risco de deteriorar-se. 

Art. 1. 716. Considera-se feita a distribuição dos qui-
nhões pelo testador, quando este designa a cada um dos no-
meados sua quota, ou seu objecto. 

Art. 1. 717. Se um dos herdeiros nomeados morret· an-
tes do testador renunciar a herança, ou della for excluido, 
ou .se a condição sob a qual t iver sido institui do não se reali~ 
zar, o respectivo quinhão, sal v o o direito do substituto, re-
verterá em favor dos co-herdeiros conjunctos, ou dos her-
deiros legítimos; nos termos do artigo seguinte . 

Art. 1 . 718. Quando não se effectua o clire,ito de accre· 
sr,er, a quota vaga do herdeiro nomeado transmitte-se aos 
legitimos,_ 

.; .. , . . 
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1.660 
Art. 1. 714. subsisti:rá quanto ás restamtes. Perecendo 

pa.rte de uma valeTá quanto ao s·eu remanescente o legad.o. 

1.661 
Art. 1.715. Verifica-•se o dir.eito de accrescer entre co-

her.de-i:r{)s quando es·tes, pela mesma disposição de 1 ;m testa-
mento, são c.onj untament•e chamados á herança em · quinhões 
não determi•naidos. (Art. 1.717). · 

·P.rurag.rapho uni·CtJ. Aos ·c.ol·egatarios competirá .tambem 
este direito, quando nomeaidos conjuntamente a respeito dte 
uma só cous•a, determinada •e certa, •ou quando nã-o se possa 
dividir IQo objeoto le{Slado, sem risco ·de s·e deteriorar. 

1.662 
Ar·b. i. 716. Oonsider:a-&e feita a distribuição das partes, 

ou quinhõ•es, pel-o testador, quando, este designa a oada um 
dos nomeados a sua quota, üU o ;objedo, que lhe deixa. 

1.663 
Art. 1.717. . . . ou della fõr .excluido, ·e bem ass'im se a 

condição, sob 1a qual foi instituído, não se. v·e·rificar, accres·oerá 
o .s·eu quinhão, salvo o dir•eito do substituto, á p:lllrte dos c;o-
herdeir.o:s ·wnjuntos. (Art. 1.715) . 

i.664 
AT1t. 1.718. Quando se não- effectu.ru o direito de â!cel'escel' 

n.os termos do a:rtigo antecedente, transmitte-·se aos herdeii'os 
kgitimos ;a quota vaga do nome·~do. 

;;, 
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.Art. 1. 7Hl. Os co-herdeiros a f!Uem accrescer o quinhão 
do que deixou de herdar, ficam sujeitos ús obrigações e en-
cargos que pesavam sobre o mesmo . 

Art. 1. 720. Quando não existe o direito de accrescer en-
tre os co -] egai:arios, a quota elo que faltar reveTte ao herdei-
ro ou leg~1tario ;jessoalmente encarregado de satisfazer o 
r<::spect.ivo legado, ou a todos os herdeiros, em proporção dos 
respectivos quinhões, se o mesmo legado tiver sido deduzido 
da herança. 

Art. 1. 721. Legado o mesmo usufructo a diversas pes-
soas conjunetamente, a parte do que faltar accresce aos co-
legatarios. Se, porém, não houve conjuncção entre estes, ou 
se, a.pezar de conjunct os, só lhes foi legada uma. cert a parte 
do usnfructo. as quotas elos que faltarem consoliclar-se-ão 
na propriedade, á medida que elles :!'orem faltando. 

Art. 1. 722. i"l. disposi ção do art. 1. 719, applica-se tan-
to ao herdeiro, como .ao co-legatario a quem aproveitar a. ca-
duc•idaclc elo legado ou de uma parte delle. 

CAPITULO XI 

DA CAPACIDADE PA.RA ADQUIRIR POR 'l'EST.ç\.l\illNTO 

Art . 1. 723 . Podem adquirir por testamento as pessoas 
existentes ao tempo ela morte elo testador, e que niío forem 
por este Co digo declaradas incapazes. 

Art. 1. 724. São üwapazes absolutamente: os nrw conce-
bidos ao tempo da morte do testador, excepto os filhos de 
pessoas determinadas por est e e existentes ao tempo ela aher" 
tu r a da successão . 
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1 . 665 
Art. 1.7119. . . . •e encaTg.os, que o onel'avam. 
P·aragl'apho uni>c,o. Esta disposição applica- se igua•lmente 

ao colegatari·O, a quem aproveite a caducidade total ou ip'arcial 
do legado. 

1.666 
Ant. 1.720. 1 ão existindo o direito de accrescel' entre os 

ooleg.ruk"LTios, a quota: do que f•alt-ae accr·esce ao herdeiro ou 
Ieg.atario incumbido de satisfazer esse legado, ou a todos os 
heTdei.r.os, em pTop.o·rção ·dos seus quinhões, si o l•ega.do se de-
duziu da herança. 

1.667 
Art. 1.721. Legrudo um só usofructo conjuntamente a di- · 

versas pessoas . . . •só lh es f.oi legada certa parte do usofructo. 

1 . 668 
Art. 1.722. (TJ'.amsfericlo para ·o art. 1.719, paragr;apho 

unioo) . 

1.669 
Art. 1.7:23 .... do testador, que não fore.m . .. 

1.670 
Art . 1. 724 . São 'lbROlutamente incapazes de aclquiru· por 

testamentü os inct:i viduos não concebidos até a morte do tes-
tador, salvo si •a disposição deste se referir á pro](:; ever..lual 
de. pessoas por €•lle {]esignadas e existentes a.o abrir- se a 
successão. 

Codigo Civil - fi. 57 . 
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Art. 1. 725. Não podem tambem ser nomeados herdei-
ros, nem legatarios : 

I . O escriptor do testamento, seus ascendentes, descen-
dentes, irmãos e conjuge. 

II. As testemunhas elo testamento, salvo quanto aos 
legatarios, o disposto no n. VII elo art. L 657. 

III. A concubina do testador casado . 

IV. O official pubLico, civil ou militar, o commandante 
e o escrivão, perante quem for feito, ou que fizer ou appro-
var o testamento. 

Art . 1 . 726. As disposições em favor das pessoas inca-
pazes são nullas, ainda quando simuladas em fórma. de con-
trato oneroso, ou feitas em nome de interposta pessoa . 

Reputam-se pessoas inte-rpostas o pae, a mãe, os descen-
dentes e o· conjuge do incapaz. 

Art. 1. 727. A capacidade do herdeiro e do legatario é 
sómentc exigida no momento da clevoln~ão da herança . 

C..:-LPI'l'ULO XII 
DOS HERDEIROS NECESSAHIOS 

Art. 1. 728 . O testador que tiver descendente ou ascen-
dente snccessivel, não poderá dispor de mais ela metade de 
seus bens ;a outra pertencerá ele pleno direito ao pri-
meiro, e na falta dellc ao segundo, e constitue a. respe-
ctiva legitima, segundo o disposto no Cap. I Tit. Il deste 
livro . 

Art. 1. 729. Calcula-se a porção disponível pela somma 
dos bens existentes na época do f.allec·imento do testador, de-
duzidas as dividas e as clespezas de funeral. 

Calculam-Fie as leg1timas, adclicionando-se á metade dos 
benR existentes em poder do tcRtach>r as doações por cll c fe i-
tas a Rem: descendentes. 
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1. 671 

Art . 1.725 . 
I. A pessoa que a ,_,ogo escr eveu o Les lamento (>E'ts. J.GH, 

n . I , 1. 652, n. I, i.GI:\3. 1. 664 ), nem o seu conj•ug·e, ou r s 
seus ascendentes•, descf3ndentes e irmãos . 

II . Suppr ima- se : ,::sa-lvo-» até final. 
1. 6'72 

111 . Accrescente- se : não podendo a incap·acldacie ser all c-
gada dous annos depoi s da dissolução da sociedade CO" inga l 
(art . 1.178) . 

IV. O official pubhco, civil ou mi litar , nem o comman-
dante, ou es:crivão, pe1_·ante quem se fizer, :a.ssim como o que 
fizer, ou approvar o te ~ Lamento. 

1.67'3 
Art . 1. 726 . Sã-o nullas as di·s•p:osicões ·em faYor el e in-

capazes (arls . 1. 72 -1 e J .'725) , ainda quando s imul-eqi1 a fóm1 a 
de contracto oneroso, ; 1! os beneficiem por interp o s~-~l, pes:;oa. 

1. 674 
Ao •a.rt . 1. 727 - Supprima-se: 
Supprima-se o titulo 4:Dos herdeiros neccss~n·i os); . 

1. 675 
Ar t. 1. 728 - Substitua-se 11clo seguin te : 
O testador poderá dispor ele todos os bens, ainda quo exis-

t am ascendentes ou deseend en ~es succcssivos . 

1. G'i6 
Art. 1. 72\J - SL1ppl·íma- se. 
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Art. 1. 730. A legitima dos herdeiros de que trata o ar-
tigo 1. 728 não póde ser onerada com condições, encargos ou 
legados, nem se.r substituida por dinheiro, quando h11ja ou-
tros bens partiveis na herança. 

Art. 1. 731. Se o testador deixar a metade disponivel 
ou algum legado a herdeiro necessario, este não perderá o 
direito á legitima . 

Art. 1. 732. Os parentes collateraes serão excluidos da 
successão pelo simples facto de ter o testador disposto de 
seus bens sem os contemplar. 

CAPITULO XIII 

DA REDUCÇÃO DAS DISPOSIÇõES TESTA.MENTARIAS · 

INVENTARIO E PARTILHA 

Art. 1. 733 . Entende-se que o testador inst'itlúu os her-
deiros legit imas no restante de sua quota disponivel quando 
houver aisposto sómente de parte della. 

Art. 1. 734. As disposições que excederem a metade dis-
ponivel serão reduzidas aos limites della. . / 
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1.677 

:Art. 1. 730- Supprima-s.e. 

1.678 
Art. 1. 731 - Supprima-se. 

1.679 

:Art. 1. 732 - Re'C!ija-i"e assim: 
-Para excluir herdéiros de linha recta ou collateral bastará 

que o testador disponha de todo seu patrimonio sem os con-
templar. 

1.680 

:Artigo a.dditivo. A clausula de inalienabilidade t<o.mporarüi 
ou vitalici:a, imposta ao~ bens pelos testadores ou doadc)res, não 
p.oderá em caso algum, salvo os de expropriaçãc por ne~ess i
dade ou utilidade publiea t: de execuç.ão por dividas provenien-
tes de' impostos relativos aos respectivos immoveis, ~er inva-
lidada ou dispensada, pena de nullidade por actos j 'lfLci:aos de 
qualquer especi:e; sende· igualmente prohibida, sob a mesma 
pena, ·existindo aquella clausula, a subrogação dos bens. 

1.681 

Art. 1.733- Redija-se assim: . 
QUando o testador " '~ em parte disp.uzer da h úr::>.n(}'a, en-

tender-se-ha que instiLuiu os hercle·iros legítimos 11'• rrma-
nescente. 

1.682 
Art. 1. 734 - SÜpvrima-se. 
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§ 1 o. Verificado o excesr;o das d]sposições testamenta-
nias sobre essa metade, serão reduzid~s proporcionalmente 
as quotas do herdeiro ou herde·iros nellas instituiàos, quando 
bastar; e se não bastar, tambem ~s dos legatarios entre si, 
em proporção do valor de cada uma. 

§ 2°. Se o testador, prevenindo o caso, dispuzer que 
certos herdeiros ou legatari os sejam inteir ados de preferen-
cia, a reducção far-se-ú nos outros quinhões ou legados, ob-
servando-se a respeito destes a ordem estabelecida no para-
grapho anterior. 

Art. 1. 735 . Quando o legado suj eito á reducção con-
sistir em predio divisível, far-se-á a reducção pela divisão 
proporcional do mesmo predio . 

§ 1°. Se a divisão não fôr possível e o excr ~so do le-
gado fô r de mais de um quarto do valor do preclio, o lega-
tario deixará o immovel inteiro na herança, salvo o direito 
de pedir aos herdeiros o valor da parte que couber na me-
tade disponível; e no caso contrario, poderá ficar com o im-
movei, tornando-lhes o excesso em dinheiro. 

§ 2° . Se o lega1Jario for ao mesmo tempo herdeiro, ne-
cessario po·clerá inteirar sua legitima no mesmo immovel, de 
preferencia aos outros, sempre que ella e a parte subsistente 
do legado absorverem o valor elo mesmo. 

CAPITULO XIV: 
DAS SUBSTITUIÇõES 

Art. 1. 736. E' licito substituir outra pessoa ao herdeiro 
ou legatario nomeado para o caso de um ou outro não querer 
ou não poder acceitar a herança ou legado. Nesta alternativa 
::::e presume a,incla que o testador só se refira a um elos dous 
casos. 

Art. 1. 737. E' licito tambem substituir muitas pessoas 
c uma só ou vice-verRa, c ainda substituir com reciprocidade 
01.1 sem ella ., 
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1. 683 
•· 'Art. 1 . 735-- Sur;v•·,-ma-se. 

1.684 
Ar L 1, 736. O tústaõor póclc substituir outra P< ssoa ao 

herdeiro ou legatario nomeado, para o ca.so de um ou outro 
não querer ou não poder :,}cccitar a herança ou o legado. Esta 
a lternativa se presum.:: ainda que {) testador só se ref1ra a um 
dos dous c<asos ., 

i. 684 :A: 
'Ar t.. 1. 737. Tambcm lhe é licito substituir muita.s . , . 



.· -904-

Projecto da Camara n. 1, de 1902 

Art. 1. 738. O súbstituto :fica sujeito ao encargo ou con-
âigão imposta ao substituído, quando outra não fôr a inten-
çã.o manifestada pelo testador, ou resultar da natureza do 
encargo ou condição . 

Art . 1 . 739. Se entre muitos co-herdeiros ou legatarios 
de partes d s iguaes fôr estabelecida substituição reciproca, 
a proporção do qtunhões :fixada na primeira disposigão, en-
tender-se-á tambem mantida na segtmda. 

Se, porém, fôr incluída. mais alguma pessoa na substitui-
ção, com as outras a-nter:iormente nomeadas, o quinhão .vago 
pertencerá em partes cguaes aos substitutos . 

Art. 1. 740. Póde tambem o testador instituir herdeiros 
ou legata.rios por meio de :fideicommisso, impondo a um, que 
é o gravado ou :fiduciario, á obrig·ação de transmittir a outro, 
que é o :fideicommi sario, a herança ou o legado, por sua 
morte, ou em outro tempo e ainda sob certa cond'ição . 

Art . 1. 741. O :fiducia.rio tem a propriedade de herança 
ou legado, mas restricta e resoluvel . 

~ uni co . Tem, porém, obrigação de fazer o inventario 
dos bens gravados, e, se lh 'o exigir o :fideicommissario, de 
prestar caução e segurança da restituição dos mesmos. 

A.rt. 1. 7 42. O :fideicommis-sario pó de renunciar a he-
rança ou legado, e, neste caso, o :fideicommisso caduca, :fican-
do os bens propriedade pura elo :ficluciario, se não houver dis-
posiçã.o contraria do testador . 

. A.rt . 1. 743 . Se o :fideicommissario acceita-r a herança ou 
legado, terá direito á parte que accrescer em qualquer t empo 
ao fiducia..l".io . 

Art. 1. 7 44 . O fideicommissario responde pelos encar-
gos da herança que ainda restarem quando viei.· á successão . · 

Al·t . 1. 745. Caduca o ficleicommisso, se o :fideicommis-
sario morrer antL>s do fiduciario; ou antes de r ealizar-se a 
condicão r esolutoria. do direito deste ultimo . Neste · caso a 
propriedade con olida-se no :fiduciario nos termos do ar· 
tigo 1, (4.2, 
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1.685 
Art. 1. 738. . .. qm.ndo não fôr divers:a a inte'll.çilo ~nanf ... 

festada pelo teslador, ou 11ão resultai' outra cousa ela natureza 
ela condição ou do enc<:trgo. 

1.686 

Art. 1.. 739 . .. cmtemier- se-h a mantida na segm1da . 

1.687 . 
Art. 1. 740 a 1 . 7!17. Substituam-se os textos cles~es arti-

gos por este: 
«Fica abolido· o imtit nto do fideicommisso». 
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Art. 1. 746. São nullos os fideicommissos além do se-
gundo gráo. 

Art. 1. 74:7. A nullidade da substituição não prejudica 
a inst-ituigão, que valerá sem o en.cargo resolutorio. 

CAPITtrLO XV 

DA DElSHIDRDAÇÃO 

Art. 1. 748. Os herdeiros necessarios podem ser priva-
dos de sua legitima, cu olcsherdados, em todos os r.asos em 
f[UC podem ~er c.Xí~I!Üdo" Ja ,:mceessão. 

Art. 1. 7 49. A deshcrdaç,ão s{ pó de ser ordenada em 
t€stamento e com expressa dechn·ação de causa. 

Art. 1. 750. Ao herdeiro instituído ou áquelle a quem 
approYeita a dt•sherdação incumbe provar a legitimidade e 
''eracidad e da causa declarada. 

Não sendo provada a causa du desherdação, serão nullas 
a instituição ou as disposições que prejudicam a legitima do 
deshertlado. 

Art . 1. 7 51. Além das causas mencionadas 11 o artigo 
n. 1. 599 autorizam a desherdaçã.o dos descendentes por seus 
a scendentes: 

I. Offensas physicas aos ascendentes. 
II. Injuria gnve. 
IIL Deshonestidade da filha que vive na casa paterna,. 
IV. Relações illicitas com a madrasta ou com o padrasto. 
V. Desamparo do ascendente em alienação mental ou 

grave enfermidade. 
Art. 1. 752. Dão lagar á, desherdação dos ascendentes 

pelos descendentes, pelo mesmo modo, as seguintes: 
I. Offensas physicas ao descendente, 
II. Grave injur:ia. 
III. Relacões iUicitas do ascendente com a mulher do fi-

lho ou neto, ou com o gem·o ou marido da filha· ou neta. 
IV. Desamparo do filho ou neto affectado de alienagâ'O 

meltltal ou grave enfermidade. 
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1.().88 
Arts . 1.71\S a,~ .752 inclusive. Supprimam-s.e. 
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CAPITULO XVI 

DA REVOGA(JÃO DOS TESTAMENTOS 

Art. 1. 753. O testamento pó de ser revogado pelo mes-
mo modo e fórma por que pó de ser feito. 

Art. 1. 754. A revogação do testamento pó de ser total 
ou parcial. 

§ uni co. Se a revogação fôr parcial, ou se o testamento 
posterior não contiver clausula revogatoria expressa, o an-
terior subsiste em: tudo· que não fôr contrario ao posterior. 

Art. 1. 755 . . A revogação produzirá seus effeitos ainda 
,que o testamento posterior caduque por exclusão, incapaci-
dade ou renuncia do herdeiro nelle nomeado mas, não assim, 
se fôr declarado nullo por deficiencia de solemnidade. 

Art. 1. 756. O testamento cerrado que o testador abrir 
ou dilacerar, ou fôr aberto ou dilacerado com seu consenti-
mento, haver-se-á como revogado. 

Art. 1. 757. A superveniencia de descendente successi-
vel ao testador, que não o tinha ou ignorava tel-o, quando 
fez o testamento, rompe-o em todas as suas disposições, se o 
descendente superveniente sobreviver ao testador. 

Art . 1. 758. Rompe-se tambem o testamento feito na 
ignorancia de existirem outros herdeiros necessarios. 

Art. 1. 759. Cessam as disposições dos artigos antece-
dentes sempre que o testador dispuzer de sua metade, saben-
do da existencia de herdeiros necessarios ou desherclando-os 
sem declaração de causa legitima. 

CAPITULO XVII 
DO TESTAMENTEIRO 

Art. 1. 760. O testador pó de nomear um ou mais testa-
menteiros, conjunctos ou separados, para darem cumpri-
mento ás suas disposições de ultima vontade, 
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1.689 
Art. i . 755 . A revogação produzirá seus effeitos, .a.inda 

quando o testamento, que a encerra, caduque por eiXclusão, in-
capacidade, em remmcia do herdeiro nelle 111omeado; mas não 
valerá, si o testamento revogatori-o fôr annullado por omissão 
ou infracção de solemnidades essenciaes-: 

1. 690 
,Arts. 1. 757, 1. 758, 1. 759. Supprimam-se. 

1.691 
Art. 1. 760 . . . . para lhe darem cumprimento ás dispo-

sições de ultima vontade . 
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Art. 1. 761. O testador pó de tambem conceder ao testa-
menteiro a posse e administração da herança, ou de parte 
della., não havendo conjuge ou herdeiros necessarios . 

§ uni co. Qualquer herdeiro pôde, entretanto, requerer 
partilha immediata ou devolução da herança, habilitando o 
testamenteiro com os meios necessarios para o cumprimento 
dos legados ou dando caução ele prestai-os. · 

Art . 1. 762. Se o testamenteiro tiver a posse c adminis-
tração elos bens, incumbe-lhe requerer inventario c cumprir 
o testamento. 

Se não lhe competir a posse e administração, terá, não 
obstante o direito ele exigir que os herdeiros lhe ministrem 
meios necessarios para o cump·imento das disposições t esta-
montarias; e se os legatarios o demandarem poderá nomear 
á execução os bens da herança. 

Art. 1. 763. O testamenteiro nomeado, ou qualquer 
parte interessada, pôde requerer, e o juiz ordenar de o:ffieio 
a quem tiver o testamento em seu poder, que o faça registrar 

Art . 1. 7 64. O testamrmteiro é o brigado a cumprir as 
disposições testamentarias no prazo marcado pelo testador, 
e a dar contas do que recebeu e dispendeu, substituindo sua 
responsabilidade emquanto durar a exeeução do testamento. 

Art. 1. 765. Lcvar-se-ão em conta ao testamenteiro as 
despczas feitas com o cumpl'imento dó testamento e com o 
desempenho elas respectivas funcções. 

Art . 1. 7GG. Sendo glozadas as rlcspezas por illegaes, ou 
por não conformes ao testamento, o testamenteiro ser[t re-
movido e perderá o premio deixado pelo testador. 

Art. 1. 767. Compete ao testamenteiro defender a val:i-
d1lde do testamento por si ou com o inventariante c demais 
herdei ros instituídos. 
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1.692 
Art. 1.761. Substitua-se pelo seguinte: 
Póde tambem o testador, não h•avendo conJ uge, confiar ao 

testamenteiro a posse e a administração da herança. 

Paragrapho ú.nico. Qualquer herdeiro póde, entretanto, r e-
querer partilha immediata ou devolução da herança habili-
tando o testamenteiro com os meios necessaTios para o cumpri-
mento dos legados ou dando caução de prestai-os. 

4.693 
Art. 1.702. Tendo· o testame.nteiro a posse e . . . 

Paragrapho uni co. Si lhe não competir 'a posse e a adm i-
nistração, assistir -lhe-ha direito a exigir dos herdeiros os 
meios de cumprir as disposições testamentarias; e . .. . 

1.G!H 
ArL. 1. 7 ti3. . .. pó de requerer, assim como o j uíz púdo 

ordenar de üi'J:'icio ao detentor do testamento que o lcvé· a 
registro. 

1 . 695 
Art. 1 . 704 . Substituindo sua respons•ab ilidadc. 

1.<HJG 
Art. 1. 705. . . . as despezas feitas com ,o desempenho d'iJ 

seu cargo e a execuço.ão do testamento. 

1.697 
Ad. 1.76G. . . . remover-se-1m o t estamenteiro, perdendo 

o premio deixado pelo testador (art. 1. 773 ) . 

1.698 
Art. 1 . 767 . Compete ao tesúamenteit·o, com ou sem o 

concurso do inventariante e mais herdeiros lnstituidos, pro -
J.lllgnat· a va li dade do testamento. 
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Art. 1. 768. Além destas attribuicões terá o t estamen-
teiro as que lhe houverem sido conferidas pelo testador den-
tro dos limites da lei. 

Art. 1 . 769. Se o testador não conceder prazo maior, o 
testamenteiro cumprirá o testamento, prestando suas contas 
dentro de um anno, contado da acceitação da testamentaria. 

Este prazo póde, entretanto, ser prorogado por motivo 
justific·ado. 

Art. 1. 770. Na falta de testamenteiro nomeado pelo 
testador, a execução testamentaria compete ao cabeça do ca-
sal, e na falta deste ao herdeiro que fôr nomeado pelo juiz . 

Art. 1. 771. O encargo da testamentaria não se trans-
mitte aos herdeiros do testamen~eiro, não póde ser delega-
do ; póde, porém, o testamenteiro fazer-se representar nos 
actos judiciaes e extra-judiciaes por procurador com pode-
res especiaes. 

Art. 1. 772. Havendo dous ou mais testamei).teiros si-
multaneos, que não tenham acceitado o encargo, cada um 
delles póde agir na falta dos outros, mas ficam todos solida-
riamente obrigados a prestar contas dos bens que lhes forem 
.confiados, salvo se o testador tiver discriminado as respecti-
;vas funcções, e cada um se limitar ás suas. 

Art. 1. 773. Quando o testan1enteiro não fôr herdeiro, 
nem legatario, terá direito a um premio, que se não houver 
sido fixado pelo testador, será de um a cinco por cento, arbi-
trado pelo juiz, sobre toda a herança liquida, conforme a 
importancia della, e a maior ou menor difficuldade da exe-
cução do testamento. · · · · · ·- ·· ·· 
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1 . 699 
Art. 1. 768 . Além das attribmções exaradas nos artigos 

anteriores, terá o testamenteiro as que lhe conferir o testa,-
dor, nos limites da lei. 

1.700 
Art. 1. 769. Não concedendo o testador prazo maior, 

cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas no 
lapso de um anno, eontado da acceitaçfuo, da testamentaria. 

Paragrapho uni c'O . P6de esse prazo prorogar-se, porém, 
óccorrendo motivo c'abal . 

1.701 
Art. 1.770 ... do casal, e, em falta à este, :ao herdeiro 

nomeado pelo jui~. 

1.702 
Art. 1.771. ... nem é delegavel. Mas o testamenteiro 

póde fazer-se representar em juiz-o e fóra delle mediante pro-
curador com poderes especiaes . 

1. 703 
Art. 1.772. Havendo simultaneamente mais de um tes-

tamenteiro, que tenham acceitado o cargo, poderá cada qual 
·exercei-o, em falta de outros. Mas todos ficam solidariamen-
te obrigados ~a dar eonta elos bens, que lhes forem confiados, 
salvo si cada um tinr, pelo testamento, :l'uncçõc.s clistinclas, 
C' a ellas se limitar . 

1.704 
Art. 1.773. . .. a um premio, que, si o testador o não 

houver taxado. será. . . difficuldacle na execução do testa-
mento (arts '1. 766 e 1. 775 ) . 

Co digo Civil - fl. 58. 
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§ Ulliico. Este premio será deduzido sómente da metade 
clisponivel, quando houver herdeiro necessario. 

Art. 1. 77 4. O testamenteiro que fôr legatario poderá 
pr eferir o premio ao legado. 

Art. 1. 775. O premio que o te,stamenteiro perder, por 
ter sido destituido, ou por não ter cumprido o testamento, 
reverterá á herança . 

Art. 1. 776. Se o testador tiver distribuido toda a he-
rança em legados, o testamenteiro exercerá as funcções ele 
cabeça de casal. 

TITULO IV 
DA NULLIDADE DA PAHTILHA 

CAPITULO I 

DO INVENTARIO 

Art. 1. 777 . O inventario e partilha judiciaes serão pro-
cedidos na fórma ela legislação do logar elo domicilio do fal-
lecido, observado o disposto no art . 1. 604 e deverão come-
çar dentro ele um mez a contar da abertura da successão, e 
ser ultimados nos tres mezes seguintes, salvo prorogação 
deste ultimo prazo, concedida pelo juiz a requerimento do 
inventariante e por motivo justificado. 

§ unico. Quando o ultimo prazo deste artigo fôr excedi-
elo sem que se tenha terminado a partilha por culpa do in-
ventariante, e qualquer herdeiro o reclamar, poderá o juiz 
destituir do cargo e prival-o do premio a que tiver direito. 
se. for testamenteiro. 

Art. 1. 778. No inventario elevem se descrever com in-
clividuaçã.o e clareza todos os bens da herança, assim como 
os alheios nella encontrados. 
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1.705 
Paragrapho uni co. Supprima-sc . 

1. 706 
Art. 1.775. Revel'Lerá á heranca o premio, que o testamen-

teiro perder, por ser r emovido, ou não ~r.r cumprido o testa-
mento. 

1.707 
Do inventario e partilha 

1.708 
Art. 1.777 . Proceder- se-ha ao inventario e partilha ju-

diciaes na fórma das leis em v!igor no domicilio do l'allecido, 
observado .o que se dispõe no •art. 1. 60l~o, comecando-se dentro 
em um mez, 1a, contar da abertura da successão, e ultimando-
se nos tres mezes subsequen tes, prazo este ultimo que o juiz 
poderá dilatar, a r equerimento do inventariante, por motivo 

Paragrapho unico. Quando se exceder o ultimo prazo 
deste artigo, e por culpa do inventariante não . se achar finda 
a. parti lha, poderá o juiz removei - o, si algum herdeiro o r e-
querer, e, si fôr testamenteiro, o privará do premio, a que 
t enha direito (art. 1. 773 ) . 

1.709 
Art. 1. 778. No inventario serão descriptos oom indivi-

duacão e clareza todos os bens da heranca ... 
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Art. 1. 779. Esses bens serão avruliados por peritos no-
meados e aprazimento das partes . 

§ unico. Consideram-se partes leg·itimas para nomear 
peritos os herdeiros maiores, e os representantes dos meno-
r es :incapazes . 

Se houver divergencia entre os peritos o juiz nomeará 
o terceiro que desempate. 

CAPITULO II 

DA PARTILHA 

Art . 1. 780 . O herc1!~·iro pó de pedir a partilha ainda que 
o fallecido o tivesse prohibido. 

Podem tambem pedil-a os cessionarios e credores do 
herdeü·o. 

§ uni co. Não obsta ú partilha o facto de estarem os her-
deiros ou algum delles na posse de certos bens da herança, 
salvo se tiver decorrido o prazo ele trinta annos . 

. Art . 1. 781. Se os herdeiros fo rem maiores e capazes, 
poderão fazer partilha amigavel por instrumento publico, 
termo nos autos de inventario, ou escripto particular homo-
logado pelo jUJiz . 

.Art. 1. 782. <.:;luanclo os herdeiros não estiverem de ac-
cordo, ou algum delles fôr menor ou incapaz, a partilha será 
judicial. 

Art. 1. 783. Na partilha deve-se observar a maior egual. 
dacle, não só quanto ao valor, mas ainda quanto a natureza 
e qualicla:de dos bens . 

Art. 1. 784. E' valida a partilha feita pelo pae, por 
acto entre vivos Oll de ultima vontade, comtanto que não 
prej ndi rtnc a 1 eg:tinm dos herdeiros necessarios. 
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i. 710 
Emenda ao ar t. 1. 779. Supprima-s:l. 

1.711 
Art. 1. 780. O herdeiro póde requ>:!rer a par t ilha , em-

bora lhe seja defeso pelo testador . 
§ 1.• Podem-ria requerer bambem os cessionarios e cre-

dores do herdeiro. 
§ 2.• NãJo1 obsta á par tilha o estar um ou mais hieTdei-

ros na posse de cer tos bens do espolio,salvo si da mor te do 
proprietario houver decorrido trinta annos. 

1. 712 

:Art. 1. 782. Será sempre judici-a l a partilha, si os herd e.i ros 
divergirem, assim como si algum delles fôr menor, ou in-
cap!lz. 

1.713 
Aet .. 1. 783. N•J partilhar os bens, observar-se-ha, quanto 

t-o seu '.'alor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível. 

1. 714 
. Art. 1 . 784. Supprimam-se as ultimas palavras.: «com-

tanto l{Ue não prejudique a legitima dos herdeiros necessaJ-
riosn. 
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Art. 1. 785. O immovel que não couber no quinhão de 
um só herdeiro, ou não wdmittir commoda divisão, será ven-
dido em hasta publica e repartido o preço, excepto se algum 
ou alguns herdeiros requererem que lhes seja adjudicado, 
repondo aos outros, em dinheiro, o excesso de seus quinhões. 

Art. 1. 786 . Os herde<.iros que estiverem na posse dos 
bens da heran ça, o cabeça do casal e o inventariante deverão 
trazer ao acervo os fructos e rendimentos que houverem per-
cebidos desde a abertura da successão; terão direito ás des-
pezas necessarias e uteis por elles f eitas, e responderão pelos 
damnos e prejuízos occasionados por dolo ou culpa. 

Art. 1. 787. Quando uma parte da herança consistir 
em bens situados noutro logar, distante do do inventario, li-
tigiosos ou de difficil ou morosa liquidação, poder-se-á fazer 
no prazo legal, a partilha dos que o não forem e deixar os 
outros para lrma ou ni·ais sobre-partilhas posteriores, sob a 
guarda e wdministração do mesmo ou de ÜlVentariante di-
verso, a aprazimento da maioria dos herdeiros. 

Tambem ficam sujeitos á sobre-partilha os sonegados e 
quaesquer outros bens da h er ança que se descobrirem de-
pois da partilha. 

CAPITULO III 
DOS SONEGADOS 

Art. 1. 788 . O herdeiro que sonegar bens da herança 
deixando de os descrever no inventario, quando estejam em 
seu poder ou de outrem, com scienc:ia sua, ou emittil-os na 
collação que delles deva. fazer, ou deixar de restituil-os, per-
derá o direito que sobre elles lhe crlmpetia. 

Art. 1. 789. Se o autor da sonegação fôr o proprío in· 
ventariante, será, além disto. destituído de . suas funcções 
desde que se prove a sonegação ou elle negue a. existenci& 
dos bens quando indicados. 
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1. 715 
Art. 1. 785. . .. ou nã;o admittir divisão commoda, será 

·;endiíl•• em hasta publica, dividindo-se-lhe o preço, excepto 
si um ou mais herdeiros requererem lhes seja adjudicado, re-
pondo eUe ou elles, aos outros, em dinheiro, o que para estes 
i'Gbrar. ' 

1. 715 
Al't. 1. 786. Os herdeiros em p·Jsse dos bens da nerança, 

o ca_bt::ça de casal e o inventariante são obrigados a trazer ao 
acervo os fructos, que desue a abertura da successão percebe-
ram, tl'em direito ao reemhJlsJ das despezas necessarias e 
;.1Leis, que fizeram, e respondem pelo damno, a que, por dolo,. 
ou culpa, deram causa. 

1. 717 
:Art., 1. 787. Quaiildo parte da herança consistir em bens 

remot.o.'i cl·J Jogar do inventario, litigiosos, ou de liquidação 
morosa, ou difficil, poderá proceder-se no prazo legal á par-
•.ilha fios outros, reservando os aqui indicad·Js para uma ou 
mais subrepartilhas, sob a guarda e administração do mesmo 
ou diverso inventariante, a aprazimento da mai·Jria dos her-
deiros. 

"-.718 

Art. 1. 788 :D herdeiro que sonegar bens da herança, não 
os descrevendo no inventario, quando esteja~n em seu poder, 
•.u, üOm sciencia sua, nu ele outrem, o que os omittir na colla-
ção, a que os deva levar, ou o que deixar de restituil-os, per-
derá o direito, que sobre elles lhe cabia. 

1. 719 ·· .. ~. 

Art. 1. 789. Além da 1Jena comminada no artigo antece-
dent·e, si 'D' sonegad·Jr fô1· o proprio inventa\riante, rem_over-
sc-ha, Pm se provando a sonegação, ou negando elle a exlsten-
Lia dos bens, quando indieaclos •. 
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Art. 1 . 790. A pena de soneg-ados só pó de ser r equerida 
e imposta em acção ordinaria. 

A sentença obtida por um dos herdeiros aproveita. aos 
demais. 

§ unico . A acção de sonegados póde ser tambem pro-
posta pelos credores da heran ça . 

Art. 1 . 791. Se os bens sonegados não for em r estitui-
dos, por não existir em mais em poder do sonegante, deve 
este pagar o valor dos mesmos eom perdas e damnos. 

Art . 1. 792 . A arguição de sonegados só póde ser fe.ita 
ao inventariante depois de encerrada a descripção dos bens, 
com a declaração ele n ão existirem outros por inventariar e 
pa rtir ; e ao h erdeiro , depois de declarar nos a ntos que os 
não possuía com a obrigação de conferir. 

CAPITULO IV 

DAS COLLA ÇõES 

Art. 1. 793. A co Ilação tem por fim eguala1• as legitimas 
dos herdeiros. Os bens confer idos não augmentam a metade 
disponivel. 

Art. 1. 794. Os descendentes, que concorrerem á sue-
cessão do ascendente commum, deverão conferir as doações 
ou dotes que delle receberem em vida. 

§ unico. Se ao tempo do fallecimento do doador ou doa-
dores, os donatarios j á não possuírem os bens doados, trarão 
á collação o seu valor. 

Art. 1 . 795 . Os filhos dotados p elo pae ou pela mãe ou 
por ambos juntament e, ou que delles receberem doações con-
correrão á partilha. 

Ar t. 1. 796 . São dispensa:dos da coUação os dotes ou as 
doações que o doador d eterminar que saiam de sua metade, 
comtanto que não excedam, computado o seu valor ao tempo 
da doação. 
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1.720 
Art.. 1. 790. A pena de sonegados só se pó de requerer e 

i;npôr em acçã·J ordinaria, movida pelos herdeiros, ou pelos 
credores da herança. 

Paa'agrapho unico. A ftõrttença que se proferir na acção de 
sonegados movida por qualquer dos herdeiros, :ou credores, 
apl>Jveita aos demais interessados.. • 

1.721 
Art. 1. 791. Si não se restituírem os bens sonegados ,por 

Ja os nãü ter o sonegador em seu poder, pagará elle a im-
portaneJa dos val·Jres, que :occultou, mais as perdas e d~mnci s. 

1.7?-2 
Art. 1. 702. Só se póde arguir de sonegação ao idventa-

l i ante depois de encerrada a descripção dos bens, com a de-
::!laração, por ellc feita, de não existirem üUti'JS por inventa-
riar e partir, e ao herdeiro, depois de por este declarado no 
.'nventario que os não P'Jssue. 

1.723 
Arts . 1. 793 a 1. 8(H exclusive - Stt1Jp.rimam-se. 
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Art. 1. 797. A dispensa da collação pó de ser dada ou 
por testamento ou no proprio titulo da doação. 

Art . 1. 798 . O que renunciou a herança, ou foi della 
excluído, deve, não obstante, conferir as doações recebidas 
para o fim de repor a parte inofficiosa. . 
. § unico . Considera-se inofficiosa a parte da doação ou 
do dote que exceder a legitima e mais a metade disponível . 

Art. 1 . 799 . Quando os netos succederem aos avós, re-
presentando seus paes, trarão á collação o que os ditos seus 
paes deviam confer ir, ainda que não hajam herdado. 

Art. 1. 800. Os bens doados ou dotados, quer sejam im-
moveis, quer sejam moveis, serão conferidos pelo valor certo 
ou pela estimação que clelles houver sido feita na data ela 
doação. 

§ 1°. Se não const ar o valor certo elo acto da doação, 
serão os bens doados aval.iados com relação ao t empo em 
que ella foi feita e por esse valor conferidos . 

§ 2. o As bemfeitorias aecrescidas aos bens doados 
pertencerão ao herdeiro donatario, e como taes não en-
trarão em collação, mas só mente o valor dos ditos bens; 
assim como correrão por conta do herdeiro as deteriora-
ç:ões e perdas que soffrerem. 

Art. 1. 801. Não virão tambem á collação os gastas 
ordinarios qne o ascendente fez com o descendente, em 
quanto menor, na sua educação, estudos, alimentação, 
vestuario, tratamento nas enfermidades, enxoval e des-
pezas de casamento e livramento de crime de que foi 
absolvido. 

Art. 1. 802 . As doa.ções remuneratorias de serviços 
feitos ao ascendente, tambem nã.o estão sujeitas á col-
lação . 

Art. 1. 803 . Sendo feita a doação por ambos os con-
juges, no inventario de cada um delles, far-se-ha a colla-

ção por metade. 

Art. 1. 804 . Si o herdeiro que trouxer bens á col-
lação foi devedor ao fallecido, o debito será imputado 
ao seu quinhão. 
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1. 724 

.A.rt. 1. 80!1 - Substitua-se pel'o seguinte: 
«Si o herdeiro ftJir devedor ao espolio, sua divida será 

partilhada igualmente entre todos, salvo s i a makJria consentir 
aue o debito seja imputado inteiramente ao q\linhão çlo deve-
dor.>> 
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CAPITULO V 

DO PAGA~fENIO DAS DIVIDAS 

Art. 1.805. A herança responde pelo pagamento das 
dividas do fallecido; mas depois da partilha, os herdeiros 
só respondem em proporção da parte que lhes coube na 
herança. 

ArL 1. 806. As desp.ezas do funeral sahirão do monte 
da herança haja ou não herdeiros leg.itimos. As outras 
d~spezas com suffragios por alma do fallecido não obri-
garão a herança ou a metade disponivel si não forem or-
denadas em testamento ou em codicillo. 

Art. i. 807. Sempre que houver acção regressiva 
de uns contra outros herdeiros, a parte do co-herdeiro 
insolvavel será repartida entre os demais proporcional-
mente. 

Art. 1. 808. Os credores e os legatarios podem pedir 
que o patrimonio do fallecido seja separado do do her-
deiro e serão pagos de preferencia em concurso com os 
credores do herdeiro. , 
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1. 725 

Al'L 1.805. . . . ; mas, fei:t.a a partilha, só r·espondem os 
herdei•ros •CJada qual em proporção da p•a.rte que na. h:er-ança 
lhe ooube. 

1.726 

Art. 1.805-Aoores-cente-se o segnmte : 
«§ 1.0 Quando durante o inventario .e antes da partilha fôr 

r equerido• o pagamento de dividas •constantes de dooumenlos, 
revestidos .de fürmalidades lega:es, ·Constituindo p~ov·a b:asLante 
da ;obrigação e houver impugnação, que se não 1'unde na aMB-
gação ·de 1paga.mento ac·ompanh.ada de prova valiosa, o Juiz 
manda:rá reseTvar em poder do inv-entariante bens sufficierites 
pa;ra. solução do debito, sobre os qua.es venha a r eca-hir oppor~ 
tunamente a exooucã.o-. 

§ 2. 0 No caso figurado no paragmpho •antecedent·e, o credor 
será obrigado a ini·ciar a accão da cobrança dentro . do- p~·azo 
de 30 -tüa.s, sob pena de "e to:rnar de nenhum e.ffeito .a alludida 
provid·encia.» · ' 

1.7'27 
Art. 1.806. As despezas funcra ri.a:s, haja ou não herdeirüs 

J,egiLimos, sahi"rão do monte da; her•ança. Mas 'as de suffieagios 
por alma do fina·do só obrigarão a. heranç•a, quando ordenadas 
em tesknnento ou ·C·od ic illo. (Art. 1.658). 

1. 728 
Al"t. 1.807. . . . a. parte do C'0 -herdeiro insolv·cnt e divi -

dir-se-ha em proporc.ão entre •Os demais. 

·1.729 

Art. 1.808. O.s lega.ta.riüs c credor.es d:a herança podem exi-
gir Que do pat.rimoni.o do fa llecido se discrim inc o Jo herdeiro 
c, em concursã.o ·com os crcdor·cs dest·e, ser- lhes-hão pn~rcri 
d!os no p·a·gament.o. 
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CAPITULO VI 

DA !iARAXTIA DOS QUINHÕES HERFDITARWS 

4 

Art. 1. 809. Pelo julgamento da partilha o direito de 
cada herdeiro passa a ter por objecto exclusivamente os 
bens que tiverem sidQ comprehendidos no quinhão res-
pectivo. 

Art. 1. 810. Os co-herdeiros são reciprocamente obri-
gados a indemnizar-se, no caso de evicção dos objectos 
aquinhoados. 

Art . 1. 811. Cessa esta obrigação havendo convenção 
em contrario, ou se a evicção acontecer por culpa do 
evicto, ou por causa posterior á partilha. 

Art. 1.812. O evicto será indemnizado pelos co-herdei-
ros na proporção de suas quotas hereditarias; mas,se al-
gum delles se achar insolvavel, responderão os demais 
co-herdeiros pela parte deste na dita proporção, deduzida 
a r..uota que corresponderia ao indemnisado. 

CAPITUI;O VII ,, 

DISPOSIÇÃO FIN.AL 

Art. 1. 813. A partilha, uma vez feita e julgada, só po-
derá ser annullada por vicios e defeitos, que invalidam, em 
geral, os actos jurídicos. . .... 
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1.730 

Art. 1.809. Julga.dw a partilha, fi.oa o -direito de cada um 
dos her-deir-os oircumscripto aos bens do seu _quinhão. 

ArL 1.810. 

1.731 

no caso der evicçã1Q' dos bens· -aquinhoados. 

1.732 

( 

r' 

Art. 1.8-11 , Cessa estia obrigaçãJo mutua, havend-o conv.en-
ção em contrario, ·e bem •assim wcontec;endo· a •evicção P:Oi' oulpa 
do evicto, ou por fiador poster1or á partilha. · 

1.733 

Ar t.. 1.812. ; mas·, si -a.]gum delles se -achar insol'V'ente, 
responderão -os demais .c-o-herdeiros, na mesma pr.o-p.arçãlo, 
pela parbe desse, menos a quo l•a que corr·esponrderia ao in-
demniza-do. 

1.734 
Art. 1.813. . . . só é annullavel pelos VlCJOS ·e defeitos 

que invalidam •em geral os -ad,os jurirdicos. (Ar-t. 182, § 6°, 
n . V). 
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1\l't. 1.814 . Ficam revogadas as Ordenações, Alvarás, 
Leis, Decretos, Resoluções, Usos e Costumes relativos ás ma-
terias do Direito Civil que são reguladas por este Co digo . 

Sala da Commissão .Especial d.o .Codigo Civil, 3 de Abril de 
1902. - J. J . Seabm, Presidente. - Sú Pe-ixoto. - A1·thur Lemos. 
- Lniz Domingues. -Anisio de Ab1·eu. - F1·ede1·ico Borges. -
T ava·res de Lyra. - Camillo de Hollanda . - Tei.xeira de Sá. -
Am~tjo Góes. - Sylvio Romé1·o.- José Monja·rdún.- Sú Freire. 
- Oliveim Figuei-redo.-Alf'redo Pinto. - A zevedo Marques. -
.Alencar Guimanies. - F. Tolentino. - Rivadavia Corrêa, - Her-
menegüdo d.e Moraes. - Benedicto de Souza. 
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1. 735 

Arti151o novo. O Codig.o Civ il entrará ·em vi~or doze mezes 
depois de offi.cialmente publicado. 

1 .736 

Art. 1.814. concernentes ás materias de direito civil 
'I'eguladws l1!este Codig.o. - Wal(1·edo Leal. - Oliveira Val-
ladão. 

Rio de Janeiro - Impr ensa Nacion a 1 
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